
ChojnickijoojChho nickkijjn ikki



Sztuka teatralna w Chojnicach
 5	 Gabriela	Stępień,	Teatr wielu pasji
 11 Grzegorz	Szlanga,	Teatr okiem reżysera
 16	 Przemysław	Mikołajczyk,	Anna	Maria	Zdrenka,	 

Teatr Cztery Żywioły

Kronika chojnicka
 23	 Weronika	Sadowska,	Anna	Maria	Zdrenka,	„Czytamy 

z miłości do ojczyzny!”
 29	 Radosław	Osiński, Dni Chojnic 2018
 34	 Weronika	Sadowska,	Czytelnicy i bibliotekarze 

świętowali
 39	 Anna	Maria	Zdrenka,	Odjazdowo i pomarańczowo 

z biblioteką 
 45	 Weronika	Sadowska,	„Świat między książkami”
 52	 Radosław	Osiński,	Koncert na dwie słowiańskie dusze
 54	 Maria	Eichler, Być żoną krótkofalowca
 56	 Jacek	Klajna,	Ukończyć znaczy zwyciężyć
 61	 Aleksander	Knitter,	Przełomowy rok w karierze 

Arkadiusza Recy
 63 Aneta	Czapiewska, Chojnickie Kaszlaki
 67 Mariusz	Brunka, Genealogicznych dociekań ciąg dalszy
 69 Trzy pytania do… Andrzeja Bramańskiego. Pytania 

zadawała:	Alina	Jaruszewska
 71	 Kazimierz	Jaruszewski,	W czwartki gościmy u Albina
 72 Kronika wydarzeń kwiecień–czerwiec 2018.  

Oprac.	Anna	Maria	Zdrenka

Z dziejów miasta
 77	 Kazimierz	Jaruszewski,	Dziadek i wnuk o pruskim 

gimnazjum w Chojnicach

Chojnice i okolice
 83	 Zbigniew	Gierszewski,	Wielkie Chełmy na skraju lasu  

 i historii

Oficyna artystyczna
 91 Tadeusz Guentzel: Kiedyś to była moja ogromna pasja. 

Rozmawiała:	Emilia	Kalitta

ADRES REDAKCJI
Miejska Biblioteka Publiczna

ul.	Wysoka	3
89-600	Chojnice

www.bibliotekachojnice.pl/
kwartalnik	-chojnicki/

REDAKTOR NACZELNY
Kazimierz Jaruszewski
kjaruszewski67@wp.pl

tel. 669 401 454

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Mariusz Brunka
dr Emilia Kalitta

Jacek Klajna
Weronika Sadowska

Irmina Szyca
Anna Maria Zdrenka
(sekretarz	redakcji)

kwartalnikchojnicki@gmail.com
tel.	52	397	28	07,	wew.	28

RADA PROGRAMOWA
Arseniusz Finster
(przewodniczący)
Antoni Szlanga
Anna Lipińska

Jan Franciszek Zieliński

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Maciej Stanke

WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna

ul.	Wysoka	3
89-600	Chojnice

DRUK
Wydawnictwo Region 

 Jarosław Ellwart, Gdynia

ISSN 2299-5269

Spis treści

Wszystkie	zamieszczone	materiały	są	objęte	prawem	autorskim.
Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	zmiany	tytułów,	opracowania	redakcyjnego	i	skracania	tekstów.



Kwartalnik	Chojnicki	
nr	24/2018

SZTUKA TEATRALNA
w Chojnicach

Z DZIEJÓW
miasta

Kwartalnik Chojnicki
nr 6/2013





GABRIELA STĘPIEŃ

Teatr 
wielu pasji

SZKOŁA

T eatr. Sztuka wysoka, powaga, artyzm, przesłanie, wizja reżyserska, wybitne kreacje… 
Jakże wymagająca, trudna dziedzina i, okazuje się, że niezwykle fascynująca. Teatr 

można robić na wiele różnych sposobów – odkrywczo, wizjonersko lub, po prostu, z pa-
sją. Istnieje dzięki autorom, scenarzystom, reżyserom, aktorom, scenografom, twórcom 
muzyki, charakteryzatorom… Jest lustrem, w którym odbija się człowiek.

Kiedy zaczęła się moja przygoda z teatrem? Nie tak dawno i… zupełnie przypad-
kiem, ale dzięki temu udało mi się odkryć pasję, o której istnieniu nie miałam pojęcia. 
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Był wrzesień lub październik 2012 roku. Koleżanka Anna Szydeł-Eichenlaub zapyta-
ła, czy pomogłabym jej przygotować spektakl na podstawie utworu Stefana Bieszka 
Tobie – Ojczyzno. Czasu było niewiele, bowiem premiera miała się odbyć w styczniu 
2013 roku, w rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wyzwanie nie lada, gdyż 
dzieło poważne, traktujące o młodych gimnazjalistach, absolwentach naszej szkoły. 
Czy uczniowie zechcą brać udział w takim przedsięwzięciu? To pytanie nie dawało 
nam spokoju i budziło niepewność. Jednak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Filomatów Chojnickich nie zawiedli i nie zawodzą do dziś. Niezwykłe jest to, że tak 
wielu młodych ludzi chce grać w szkolnym kółku teatralnym, które nie jest podparte 
jakimiś wieloletnimi tradycjami, no i wciąż jest bez nazwy.

Obsadę do przedstawienia udało się skompletować całkiem sprawnie, ale co dalej? 
Nie miałyśmy w tej dziedzinie żadnych doświadczeń, działałyśmy więc, zdając się na 
intuicję. Zaczęłyśmy od napisania scenariusza i przeszłyśmy do pierwszych prób. Są-
dziłyśmy, że pójdą szybko i sprawnie, ale nie było to takie proste, ponieważ kwestie 
poruszane w dramacie były jakże dalekie od spraw, którymi żyje obecna młodzież. 
Trzeba więc było zademonstrować młodym aktorom, jak należy odegrać tę czy inną 
scenę. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że świetnie się odnajduję w dziedzinie 
reżysersko-aktorskiej. Jednak czas gonił, a my nie mieliśmy żadnej koncepcji sceno-
graficznej. Z pomocą życzliwych osób udało się złożyć konstrukcję imitującą pokój, 
która przydała się nam w nieoceniony sposób jeszcze w dwóch następnych spekta-
klach. Nadszedł dzień premiery. Nerwy, stres, pytania: czy wszystko pójdzie zgodnie 
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z planem? Czy aktorzy staną na wysokości zadania? Jaki będzie oddźwięk wśród wi-
downi? Brzdęk dzwonka i… zaczynamy! 

Po wszystkim ulga, podobało się. 
Pada pomysł, żeby pokazać przedstawienie wszystkim uczniom szkoły. Równo-

cześnie pojawiły się obawy, czy sztuka nie znudzi ich, czy będzie zrozumiała. Nic ta-
kiego się nie stało, a wręcz przeciwnie, padały pozytywne komentarze i pytania o ko-
lejne przedsięwzięcia sceniczne. Praca z młodymi aktorami tak nam się spodobała, że 
postanowiłyśmy działać dalej. Wówczas to narodziła się koncepcja, aby przenosić na 
scenę te utwory, które uczniowie szkoły średniej muszą znać, przystępując do matury 
z języka polskiego. Najważniejsze są oczywiście dzieła opatrzone gwiazdką, dlatego 
też wybór nie był trudny. Zdecydowałyśmy się na dramat Adama Mickiewicza Dzia‑
dy, cz. III. Jest to dzieło trudne do wystawienia, niezwykle wymagające i niełatwe do 
zagrania. Przygotowania rozpoczęły się we wrześniu, natomiast próby ruszyły od paź-
dziernika. Tym razem nie trzeba było poszukiwać aktorów, zgłosili się sami, zachęceni 
powodzeniem pierwszego przedstawienia. Największym wyzwaniem stało się wybra-
nie odtwórcy roli Konrada – jednej z kluczowych postaci utworu. „Konrad” któregoś 
dnia po prostu przyszedł na próbę i okazał się Konradem wymarzonym, a jego rola 
niezapomniana. 

W czasie przygotowań dopadła nas chwila refleksji i zwątpienia, czy podołamy tak 
ambitnemu przedsięwzięciu? Po drodze pojawiło się mnóstwo kwestii do rozwiąza-
nia i przeszkód do pokonania, ale z pomocą koleżanki Aleksandry Łosin, która zajęła 
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się scenografią oraz kostiumami, udało się ogarnąć całe to ogromne przedsięwzięcie. 
Kolejna premiera i stres, jak za pierwszym razem. Oddźwięk wśród młodzieży pełen 
aprobaty, zaproszeni goście pod wrażeniem dojrzałości i świadomości aktorów. Dzi-
wiono się również, że tacy młodzi ludzie chcą grać w tak trudnym repertuarze i robią 
to z takim zaangażowaniem.

Oklaski ucichły, ekscytacja minęła i znowu pytania: „Co gramy w przyszłym roku?”. 
Po niedługim zastanowieniu wybór padł na Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Po-
przeczka została zawieszona bardzo wysoko i wydawała się mało osiągalna. Jednak 
uczniów mamy zdolnych i chętnych do pracy, więc próby szły pełną parą. Kostiumy, 
łącznie z Chochołem, i elementy scenografii ściągaliśmy, skąd tylko było można i suk-
cesywnie powiększaliśmy ich zasób. To przedstawienie pobiło rekord, jeśli chodzi 
o liczbę aktorów w nim występujących. Czasami się zastanawiam, jakim sposobem 
udało się okiełznać całe towarzystwo i dopiąć wszystko na ostatni guzik. Po premierze 
myśl: „Poprzeczka nie została strącona, ale zawisła jeszcze wyżej…”

Tym razem szybka decyzja  – robimy Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Młod-
sze roczniki zaskoczone: „A co to jest???”. Starsi aktorzy z wyrozumiałością pokiwali 
głowami i z nieskrywaną satysfakcją jęli tłumaczyć i opowiadać. Wyzwaniem okazało 
się tworzenie scenariusza. Dotąd opieraliśmy się na dramatach, a teraz trzeba było 
zaadaptować prozę. Scenariusz powstawał sukcesywnie, a próby zaczęły się, gdy tylko 
została napisana pierwsza część. Dwie kolejne „pisały się” w tak zwanym międzycza-
sie. Zapowiedź spektaklu, czyli lekcję języka polskiego, mogli zobaczyć członkowie 
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Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego. Czekaliśmy na reakcję publicz-
ności z pewną nieśmiałością. Aplauz, mnóstwo pozytywnych reakcji i rozbudzone 
apetyty na więcej. Dostaliśmy skrzydeł i dodatkowej energii do pracy. Całość została 
przyjęta entuzjastycznie, a aktorzy pławili się w glorii chwały (gdzież ta poprzeczka???).

Po wakacyjnej regeneracji przyszedł czas na kolejne teatralne decyzje. Mieliśmy 
ochotę na coś lżejszego, z komediowym zacięciem. Jeśli komedia, to może Fredro? Tak, 
przygotujemy coś specjalnie dla gimnazjalistów. Zemsta to lektura z gwiazdką, więc 
spektakl mógłby być formą powtórki przed egzaminem gimnazjalnym. Okazuje się 
jednak, że potrzebujemy niewielu aktorów, a chętnych do grania jest znacznie więcej. 
Jak z tego wybrnąć? No cóż, zrobimy dwa spektakle, do Zemsty dorzucimy jeszcze Ślu‑
by panieńskie. Tego, jak dotąd, nie praktykowaliśmy, żeby równolegle przygotowywać 
dwa przedstawienia. Zadanie karkołomne, ale – jak się okazało – wykonalne. Zapro-
siliśmy gimnazjalistów (nie po raz pierwszy) i zapewniliśmy im dobrą zabawę, a przy 
okazji odświeżyliśmy treść lektury.

Nowy rok szkolny i nowe wyzwania na różnych płaszczyznach. Kółko teatralne 
wciąż aktywne i prężne. Jego szeregi zasilili kolejni uczniowie, wielu z nich to otwarci 
i gotowi do wyzwań pierwszoklasiści. Bardzo chcą grać. I znowu dylemat, kogo wy-
brać, skoro mamy grać sztukę, do której potrzebujemy zaledwie siedmiorga aktorów? 
Decyzja o wystawieniu Tanga Sławomira Mrożka zapadła już wcześniej, więc nie ma 
wyjścia, trzeba zorganizować przesłuchania. Po paru próbach wybór został dokonany, 
choć nie jest łatwo odmówić komuś, komu tak bardzo zależy, żeby wystąpić na scenie 



10 Sztuka	teatralna	w	Chojnicach	

i pokazać swoje umiejętności. Jednakże potencjał tych młodych zapaleńców zostanie 
jeszcze wykorzystany, bowiem w zamyśle jest już kolejne przedsięwzięcie…

Tango okazało się chyba najbardziej dojrzałym naszym spektaklem, wyrównanym 
pod względem aktorskim i robiącym największe wrażenie na odbiorcach.

Co dalej? No cóż, następne wyzwania przed nami. Po wakacjach zabieramy się za 
dramat Stefana Bieszka Krwią kapłańską, a potem może za superdzieło, które wciąż 
pojawia się w naszych rozmowach, czyli Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Wymaga 
ono długich przygotowań i wytężonej pracy, ale na czterechsetlecie „starego” ogólnia-
ka powinniśmy zdążyć.



GRZEGORZ SZLANGA

Teatr
okiem  reżysera

SCENA

J eden z aktorów powiedział mi kiedyś, że woli „życie” postaci scenicznej niż swo-
je własne. To zdanie z pewnością szokuje wszystkich tych, którzy myślą, że aktor-

stwo polega tylko na fikcyjnym wczuwaniu się w rolę lub na zewnętrznym pokazy-
waniu widzowi emocji. Nic bardziej mylnego. Aktorowi, o którym piszę, najbardziej 
odpowiadało, zdaje się, to, że podczas jednego spektaklu przeżywał głęboko własną 

Spektakl KAZANIE XXI, w którym występuje Błażej Tachasiuk,  
zdobył już pięć nagród ogólnopolskich
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postać – pojawiała się cała gama różnych emocji skondensowana w 50-minutowej for-
mie teatralnej. Życie, jak twierdził, zazwyczaj mu takich wrażeń nie dostarczało. 

W istocie dobre aktorstwo to szukanie prawdziwych emocji, często różnych sko-
jarzeń prywatnych, aby rola stała się wiarygodna nie tylko dla widza, ale żeby aktor 
odczuwał komfort swobodnego poruszania się (w sensie psychologicznym) postaci 
scenicznej. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że teatr wydarza się w głowie aktora, a do-
piero potem na scenie. Najpierw trzeba dojść do tego, czego moja postać chce (jaka 
jest jej motywacja), jaki charakter ma/lub jaki jej nadać, aby jak najbardziej przysłużyć 
się sztuce. Znalezienie zewnętrznych środków wyrazu (tzn. nadanie formy) nie jest tak 
trudne jak zbudowanie świata wewnętrznych przeżyć postaci. 

Wewnątrz swojej struktury teatr amatorski skupia ludzi, którzy zawodowo zajmują 
się czymś innym, a więc skoro bawią się w to, najwyraźniej zauważyli w tej formie 
sztuki coś atrakcyjnego. Przypuszczam, że każdy z nas – aktorów naszego teatru – ina-
czej odpowiedziałby na pytanie: dlaczego chce grać na scenie. Dla mnie jest to przede 
wszystkim możliwość konfrontacji z samym sobą, wymiany energii. Jeśli reżyser two-
rzy świat w skali makro, to aktor jest twórcą swojego wewnętrznego świata – świata 
postaci wraz z jej emocjami i cechami charakteru. Daje mu to szansę dotknąć rejonów, 
których w życiu prywatnym nie ma szansy zgłębiać. Na przykład poprzez granie po-
staci amoralnej. 

Słowo klucz to wiarygodność, której nie da się osiągnąć (według mojej wiedzy) 
jedynie techniką. Trzeba poszperać głębiej w sobie, żeby wykreowana rola przypo-
minała postać ludzką z jej całym skomplikowaniem i skonfliktowaniem ze światem. 
Jednowymiarowe postaci – tylko złe lub tylko dobre – to postaci komiksowe lub po-
staci z bajek. I takie się czasami gra, ale w teatrze dramatycznym, a więc takim, jaki 
my staramy się robić, najczęściej pożądana jest wielowymiarowość. Dodatkowo teatr 
wymaga tworzenia świata na podobieństwo naszego, posługując się przy tym swoimi 
prawami. Jakie to prawa?

Największym atutem teatru jest możliwość posługiwania się skrótem myślowym – 
na przykład poprzez stosowanie symboliki. Cytując za piosenką Grzegorza Turnaua: 

„Ta miska nad schodami to księżyc, tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz”. Brak ko-
nieczności posługiwania się tylko konwencją realistyczną otwiera niesamowite moż-
liwości ekspresji teatralnej. Można wyznaczyć własne reguły w kreacyjnym świecie 
sceny. Wszystko po to, aby uzyskać zamierzony efekt. 

Kiedy robiliśmy Oskara i panią Różę E.E. Schmitta, zastanawialiśmy się, czy tej 
historii chłopca umierającego na raka, i któremu pozostało 11 dni życia, nie da się zu-
niwersalizować – opowiedzieć o życiu w ogóle, koncentrując się na tezie, że młodość 
bywa „durna i chmurna”, ale pełna siły życiowej, a wiedza przychodzi wtedy, kiedy już 
człowiekowi zaczyna brakować sił. W książce Schmitta współtowarzyszka Oskara pro-
ponuje mu, aby każdy dzień to było 10 lat. Bohater w naszej realizacji starzeje się więc 
na naszych oczach. Pierwszą decyzję, którą podjęliśmy, było skoncentrowanie się na 
dwóch protagonistach. Drugą, aby spróbować uzyskać efekt uniwersalizacji, daliśmy 
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Oskarowi białą twarz i kostium sugerujący everymana (czarne spodnie, biała koszul-
ka). Do tego przestrzeń pokoju szpitalnego wyznaczała biała taśma, po której Oskar 
się poruszał, aby oddzielać etapy życia – w pierwszych etapach biegał po niej, w ostat-
nich stawiał niepewne zmęczone kroki. Peggy Blue – dziewczynę, w której Oskar się 
zakochuje, a potem zdradza z inną, przetransponowaliśmy na postać pani Róży, aby 
zasugerować widzowi, że to pani Róża stwarza odpowiednie warunki, aby bohater 
mógł przeżyć „całe życie”. Czy te decyzje dla widza były dobre czy złe, czy dodawały 
jakości i głębi treści, pozostaje sporne. Nie zmienia to faktu, że te transpozycje to istota 
teatru. Teatr daje szansę doświadczania świata innego poprzez symbolikę czy metaforę. 
Wszystko, co pojawia się w przestrzeni teatru, ma konkretne znaczenie. Nie powinno 
być rzeczy niepotrzebnych. Szuka się sposobów, żeby było to również komunikatywne 
dla widza. Najczęściej w ciągu pierwszych 10 minut widz powinien rozpoznać zasady, 
którymi operuje dane przedstawienie. Teatr operuje więc formą. 

A może to wszystko wydumane i bez sensu? Po co te skróty? Po co te utrudnienia 
dla widza? Moim zdaniem wszystko to po to, aby wykorzystać potencjał teatru, i, co 
ważniejsze, nie kopiować stylu wykorzystywanego w filmie. Spotkanie z żywym akto-
rem i jego emocjami potrafi być fascynujące. Inspirujące. Co do formy, porównałbym 
to do stylu pisarza. Jeśli na początku widzowie nie są w stanie dekodować zamysłu 
twórców, to z czasem i zdobywaną wiedzą nauczą się tego. Takie mamy doświadczenia 

Najnowsza produkcja Chojnickiego Studia Rapsodycznego „Popatrz na Lusię” z Viktorią 
Szopińską w głównej roli. Spektaklowi będzie towarzyszyła rozmowa z psychologiem
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z gimnazjalistami, którzy brali udział w naszym projekcie „Bliżej Teatru”. Pierwsze 
spotkanie było dla nich trudne. Towarzyszyła mu rozmowa z reżyserem, który tłu-
maczył zasady, jakimi operuje teatr. Drugie spotkanie było łatwiejsze. Przy trzecim, 
gimnazjaliści nie potrzebowali już rozmowy – skutecznie dekodowali formę teatralną, 
rozbierając ją na części pierwsze. 

A co z tymi, którzy nie mają zaufania do tej formy albo z tymi, którzy na samą myśl 
o wyżej wspomnianym skrócie myślowym wolą włączyć telewizor? Albo z tymi, którzy 
byli na jednym spektaklu lub dwóch w życiu i już uznali, że to nie dla nich? Analogia 
do książek wydaje się uprawniona – nie można, przy całej różnorodności stylów, tema-
tów, powiedzieć, że człowiek nie znalazłby książek, które go zafascynują. Trzeba tylko 
mieć otwartą głowę. I szukać w sztuce czegoś dla siebie. Teatr nie ma prowadzić do 
potwierdzania własnych sposobów myślenia – takich, które sprowadzają się do kon-
statacji myślę tak samo, więc to mi się podoba. Zupełnie nie! Jeśli jest sens oglądania 
teatru, to tylko taki, żeby skonfrontować własny pogląd z tym przedstawianym na sce-
nie. Otworzyć wewnątrz siebie pole do dyskusji. Najczęściej posługujemy się pojęciem 

„podoba mi się” w odniesieniu do teatru, często, aby szybko wyrazić aprobatę. W moim 
odczuciu „podoba mi się” należy do pojęć estetycznych – teatr może być piękny wizu-
alnie, ale ostatecznie jest czymś więcej – przygodą intelektualną. 

Spektakl „Romeo i…”, obsada Dominik Gostomski i Grzegorz Szlanga, odnosi sukcesy na arenie 
międzynarodowej
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Niebezpieczeństwa i nieporozumienia czyhają wszędzie: twórcy obawiają się te-
matów niewygodnych. Utytułowany Teatr Prób z Wągrowca przyjechał do nas z wie-
lokrotnie nagradzanym spektaklem Czarna Skrzynka. W jednej ze scen aktorzy śpie-
wają piosenkę Emeryci, renciści do trumien. Po piosence jedna starsza pani opuściła 
salę. Nie zrozumiała, że intencją aktorów była obrona starszych ludzi – w tej scenie 
przywdziewali „kostium” polityków, a wydźwięk sceny był ironiczny. Ona, przypad-
kowo obrażona, nie wróci już do teatru. Teatr będzie się jej kojarzyć z obrazą. Żal 
mi każdego widza straconego tylko dlatego, że nie odczytał prawdziwej intencji twór-
ców – bo (przypuszczam) nie rozumie środków, którymi teatr operuje. Nie ma nic 
złego w umiejętnej prowokacji. Takiej, która nie obraża, a zmusza do postawienia się 
po jednej ze stron. Zachęcam państwa gorąco do szukania w sztuce katharsis, posze-
rzania własnej perspektywy patrzenia. Teatr jest dla wszystkich. Czekamy na państwa.

Fot. Daniel Frymark 

Grzegorz Szlanga	jest	założycielem,	aktorem	i	reżyserem	Chojnickiego	Studia	Rapsodycznego.	Gru-
pa	powstała	w	2004	roku	i	obecnie	działa	przy	Chojnickim	Centrum	Kultury.

Teatr	okiem	reżysera



Teatr 
Cztery Żywioły

T eatr Cztery Żywioły liczy sobie już 24 lata. Założył go Eugeniusz Mikołajczyk 
(1952–2012), który rozpropagował w Chojnicach teatr uliczny i zorganizował 

w 1992 roku I Minifestiwal Teatrów Ulicznych. Impreza ta odbywa się do dzisiaj, te-
raz pod nazwą Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”, a głównym organizatorem 
pozostaje Chojnickie Centrum Kultury. Teatr Cztery Żywioły cały czas funkcjonuje, 

WIDOWISKO

PRZEMYSŁAW MIKOŁAJCZYK, ANNA MARIA ZDRENKA
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wystawia duże spektakle, uświetnia spotkania i eventy. Obecnie prowadzą go synowie 
założyciela – Przemysław i Jakub.

Najpierw był Teatr Niepokorny
Eugeniusz Mikołajczyk był instruktorem teatralnym Chojnickiego Domu Kultury (ak-
tualnie Chojnickie Centrum Kultury). Założył przy nim Teatr Niepokorny, który zrze-
szał młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną uczestniczącą w zajęciach teatralnych. 
Był twórcą większości scenariuszy spektakli, w tym Wysłanników mistrza Kościeja czy 
Papierowych kochanków. Teatr przy realizacji swoich spektakli wykorzystywał szczud-
ła, żywy ogień oraz lekką pirotechnikę. Opierał się na inspiracjach literackich, mitach 
i legendach. Oprócz przedstawień plenerowych wystawiał również spektakle scenicz-
ne, zajmował się warsztatami, akcjami promocyjno-reklamowymi i występami chary-
tatywnymi. 

Przez prawie 30 lat swej działalności Teatr Niepokorny zdobył wiele nagród i wy-
różnień, m.in. Brązową Maskę Pierrota na Minifestiwalu Teatrów Ulicznych w Choj-
nicach w 1996 roku, Lampę Specjalną V Ogólnopolskiego Przeglądu Autorskich Pre-
zentacji Scenicznych „Naświetlarnia” 2009 czy Nagrodę XIII Konfrontacji Dziecięcych 
Młodzieżowych Zespołów Teatralnych 2011. Obecnie, z powodu remontu siedziby 
ChCK, działalność teatru jest zawieszona.

Potem Teatr Cztery Żywioły
Teatr Cztery Żywioły powstał w 1994 roku jako teatr prywatny, niezależny, zrzeszają-
cy osoby dorosłe zainteresowane sztuką uliczną. Inicjatorem był również Eugeniusz 
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Mikołajczyk, a potem grupą kierowała jego żona Teresa Mikołajczyk. – „Teatr progra-
mowo usytuowany jest w nurcie teatru ruchu i pantomimy, realizuje wyłącznie dzia-
łania i spektakle plenerowe. Tworzywem wykorzystywanym do konstrukcji widowisk 
są: podania, baśnie, legendy, motywy biblijne i mitologiczne oraz literatura science 
fiction. W swoich wypowiedziach artystycznych teatr stosuje elementy pantomimy, 
tańca i akrobatyki, techniki teatru masek, szczudła, działania z ogniem i efekty pi-
rotechniczne” – informuje Przemysław Mikołajczyk, który zajmuje się organizacyjną 
stroną występów Teatru Cztery Żywioły.

Zespół od początku liczył ok. 10 osób, a Eugeniusz Mikołajczyk był przez wiele 
lat jego scenarzystą i reżyserem. Spektakle, w których można było zobaczyć aktorów 
Teatru Cztery Żywioły, to m.in.: Alicja w krainie Jokera, Zapomniani podróżni, Sen Do-
rotki, Żarna czasu, Wzlecieć ulecieć czy Wigilijna opowieść. Teatr uczestniczył w naj-
ważniejszych przeglądach i festiwalach teatrów ulicznych na terenie kraju – w Krako-
wie, Gdańsku, Warszawie, Jeleniej Górze, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Ma na 
koncie wiele prestiżowych nagród w Polsce i na świecie. W 1997 roku zdobył Złotą 
Maskę Pierrota na VII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych w Chojnicach. 
Maskę ufundowała senator Dorota Kempka. Od 1997 roku teatr uczestniczył w Euro-
pejskim Festiwalu Teatru Ulicznego „LES Z’Arts de la Rue” w Sarraguemines we Fran-
cji. W 1998 roku prezentował swoją sztukę w Niemczech – w Emsdetten i Hamburgu. 
Rok później uczestniczył w II Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Ulicznej „Souffle 
d’Art” we francuskim Bitche. Dwukrotnie brał również udział w festiwalu „Złoty Lew” 
we Lwowie.

Widowiska z ogniem
Po śmierci Eugeniusza Mikołajczyka Teatr Cztery Żywioły nie przestał działać. Jego 
dzieło kontynuują synowie: Przemysław i Jakub. Obecnie zespół liczy ok. 6–7 osób 
w wieku od 16 do 50 lat. Są to aktorzy amatorzy, którzy w wolnym czasie przygotowują 

Teresa Mikołajczyk o Eugeniuszu Mikołajczyku
Mąż	urodził	się	w	1952	roku	w	Maszewie,	do	liceum	uczęszczał	w	Nowogardzie.	Po	wojsku	(zajmował	
się	tam	prowadzeniem	radia)	zamieszkał	w	Toruniu	i	pracował	w	Elanie.	Dla	męża	zawsze	na	pierw-
szym	miejscu	był	teatr.	Właśnie	w	Toruniu	rozpoczął	swoją	przygodę	z	teatrem	(udzielał	się	w	Teatrze	
Hożycy).	Po	przeprowadzce	do	Chojnic	 i	 założeniu	 rodziny	pracował	kolejno:	w	Chojnickim	Domu	
Kultury,	w	Wiejskim	Domu	Kultury	w	Silnie,	w	Ośrodku	Kultury	w	Gostycynie	i	ponownie	w	Chojnicach.	
Wszędzie	zakładał	 teatry	amatorskie	–	najpierw	scenicznie,	potem	uliczne.	W	ChDK	założył	Teatr	
Niepokorny,	a	w	1994	r.	utworzył	prywatny	Teatr	Cztery	Żywioły,	który	istnieje	do	dzisiaj.	Po	śmierci	
męża	teatrem	od	strony	artystycznej	zajęli	się	synowie	–	Przemysław	i	Jakub.	Przemysław	zajmuje	się	
organizowaniem	eventów,	spektakli	i	pokazów	ognia	na	szczudłach,	a	Jakub	w	ubiegłym	roku	wyre-
żyserował	spektakl	pt.	Opowieści wieku pary.	W	tym	roku	po	raz	26.	odbył	się	Festiwal	Sztuki	Ulicznej	
„Chojnicka	Fiesta”,	którego	mąż	był	założycielem.	Od	roku	2017	festiwal	nosi	jego	imię.	
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spektakle, spotykają się na próbach. Teraz próby odbywają się na placu przy ul. Mo-
drej w Chojnicach, a jeszcze niedawno w Sławęcinie. W tej chwili w swoim reper-
tuarze teatr ma cztery duże widowiska  – Magia ognia, Sobótka, Droga do Betlejem 
i najnowsze – Opowieści wieku pary. Spektakl ten powstał w oparciu o książkę H.G. 
Wellsa, w reżyserii Jakuba Mikołajczyka. Głównym jego przesłaniem jest teza, że losu 
nie można odmienić, a aktorzy wykorzystują projekcje multimedialne, duże maszyny, 
ogień i sztuczne ognie, a także skaczą na szczudłach. Ten najnowszy spektakl można 
było obejrzeć podczas ubiegłorocznej „Chojnickiej Fiesty”.

W Teatrze Czterech Żywiołów występują obecnie: Przemysław Mikołajczyk – aktor/
reżyser, Jakub Mikołajczyk – aktor/reżyser, Konrad Maciejewski – aktor/scenarzysta/
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rekwizytor oraz aktorzy: Justyna Szamocka, Dominika Ossowska, Agata Lewandow-
ska, Natalia Lipińska, Ewa Jawor, Dominika Jawor, Stanisław Ejsmont, Paulina Ciurlik 
i Martyna Moga. Jak informuje Przemysław Mikołajczyk, w tym roku teatr pokazał 
już 6 dużych spektakli i ok. 20 etiud, m.in. w Tucholi, Czersku i Gostycynie. – „Często 
jesteśmy zapraszani, żeby uświetnić daną imprezę. Większe zainteresowanie jest teraz 
obecnością 3–4 szczudlarzy, którzy pokażą etiudy, wykonają zabawy z dziećmi. Duże 
spektakle gramy znacznie rzadziej” – mówi. Podczas tegorocznej „Chojnickiej Fiesty” 
Teatr Czterech Żywiołów nie zaprezentował się, pracuje jednak nad nowym spekta-
klem i z pewnością jego aktorów jeszcze nie raz zobaczymy na chojnickim Starym 
Rynku. 

Fot. z arch. Teatru Cztery Żywioły

Sztuka	teatralna	w	Chojnicach

Eugeniusz Mikołajczyk o teatrze ulicznym:
W	przedmowie	folderu	zapraszającego	na	II	Minifestiwal	Teatrów	Ulicznych	w	1993	roku	Eugeniusz	
Mikołajczyk	napisał:	„(…)	Teatr	to	sztuka	ulotna.	W	tym	jego	siła	i	słabość	jednocześnie.	Jest	wów-
czas,	kiedy	jest.	Reszta	jest	echem.	Żadna,	nawet	najwspanialsza	fotografia,	żadne	nagranie	video	
nie	zdoła	oddać	całej	prawdy	o	nim.	Pozostają	tylko	dokumentem.	Większość	teatrów	ulicznych	po-
zostaje	w	opozycji	do	oficjalnego	teatru	i	wielu	negatywnych	zjawisk	współczesności.	Ulica	jest	 ich	
twórczym	wyborem,	potwierdzeniem	i	natychmiastowym	sprawdzianem	w	budowaniu	pomostu	artysty	
i	widza.	Widza	jako	aktywnego	współuczestnika”. 
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„Czytamy 
z miłości do ojczyzny!”

W styczniu 2018 roku Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnicach zainaugurowali cykl spotkań autorskich „Czytamy z miłości do 

ojczyzny! W stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI”. W maju i czerwcu w chojni-
ckiej bibliotece gościło trzech pisarzy: Mikołaj Grynberg, Wojciech Chmielarz i Rena-
ta Piątkowska.

Mikołaj Grynberg
30 maja w Czytelni odbyło się spotkanie z pisarzem i reporterem Mikołajem Grynber-
giem, który w swoich książkach podejmuje trudne tematy: wojny, getta, obozów kon-
centracyjnych i Holocaustu. Na wstępie gościa przedstawił Przemysław Zientkowski, 
przedstawiciel organizatorów, a rozmowę prowadzili Hanna Szypryt-Nowicka i Mar-
cin Szopiński.

Aby pokazać, jak było…
Autor porusza problemy Żydów, którzy przeżyli wojnę i ich potomków. On sam wy-
chował się w domu, gdzie większość osób miała numery na przedramieniu i przeszła 
przez gehennę obozów oraz gett. Mikołaj Grynberg początkowo nie interesował się 
tym zagadnieniem, wstrząsnęły nim śmierć babci i mamy. Babcia była w Auschwitz, 
sporo o tym opowiadała i gdy zmarła, postanowił pojechać do obozu, żeby zrozumieć, 
co się tam działo w czasie wojny. Był w tym miejscu tak często, że w końcu postano-
wił, za zgodą dyrektora, pomieszkiwać w pokojach gościnnych na terenie byłego obo-
zu Auschwitz kilka dni w miesiącu. Nie mógł przestać tam jeździć. Sam nie wiedział, 
w jakim celu podróżuje do dawnego obozu. Rozmawiając ze zwiedzającymi, poczuł 

„straszną potrzebę gadania z ludźmi o wydarzeniach wojennych”. W 2010 roku poje-
chał do Izraela i zebrał materiały do książki Ocaleni z XX wieku. Osoby, które tam po-
znał, mówiły mu straszne historie. Grynberg stał się tym, któremu mogli opowiedzieć 
wszystko, o czym dotychczas milczeli, chroniąc swoje dzieci i wnuki. Ludzie, którzy 
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przeżyli Auschwitz, widzą w pisarzu nadzieję na to, że tę historię poznają inni. Książki 
to zapis rozmów autora z tymi, co przetrwali Holocaust i ich potomkami. Niektóre 
przeżycia tylko dzięki Grynbergowi ujrzały światło dzienne. Często nawet małżonko-
wie między sobą nie dzielili się swoimi wspomnieniami, bo każdy wiedział, że to, co 
przeżyła ta druga osoba, było nieludzkie.

Niekończący się terror
Książka to podróż, którą autor proponuje czytelnikowi.  – „Najlepiej wyszło mi to 
w Księdze wyjścia” – mówił. Jest to dokument, zapis rozmów z Żydami, którzy po wy-
darzeniach w Polsce w marcu 1968 roku wyjechali do Izraela bądź zdecydowali się zo-
stać w kraju. Poza przeraźliwymi historiami, jest tam także kilka pozytywnych. Dzięki 
opuszczeniu Polski niektórzy odkryli swoją tożsamość i zaczęli prowadzić lepsze życie. 
Jednak, jak podkreślił pisarz, „ówczesny dramat wynikał z tego, że Żydzi chcieli być 
Polakami i byli, jednak mogli nimi być tylko w kraju innym niż Polska”. Dużo osób 
opuściło wówczas Polskę i przestało się z nią identyfikować. Mikołaj Grynberg pod-
kreślił, że do dzisiaj Żydzi nie są traktowani na równo z innymi. Autor nie ukrywa, że 
ma żydowskie nazwisko i jest z pochodzenia Żydem. – „Mnie także spotykały nieprzy-
jemności w pracy, a moje dzieci w szkole” – dodał.

Nie wszystkie dzieła pisarza są rozmowami. Rejwach jest zbiorem opowiadań, któ-
re są odwołaniem do losów Żydów, którzy przetrwali Holocaust. – „Najważniejsze są 

Każde spotkanie z cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny!” jest okazją do zdobycia autografu. 
Wielu czytelników poprosiło o wpis Mikołaja Grynberga
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emocje czytelnika, który czyta tę książkę i one są prawdziwe” – stwierdził. Opowiada-
nia te nie są dokumentem, często jednak znajdują się w nich wątki, które zdarzyły się 
naprawdę, choć są inaczej opisane.

Na zakończenie spotkania prowadzący Marcin Szopiński zadał pisarzowi pytanie, 
które otrzymuje każdy gość cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny!”, a mianowicie 
czym jest dla niego niepodległość. – „To jest wolność” – odpowiedział jednoznacznie 
Mikołaj Grynberg.

Wojciech Chmielarz
12 czerwca w Czytelni w ramach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny!” gościł autor 
kryminałów, thrillerów psychologicznych i powieści postapokaliptycznych Wojciech 
Chmielarz. Jego dwie serie kryminalne – z komisarzem Jakubem Mortką oraz z detek-
tywem Dawidem Wolskim należą do tych, po które chętnie sięgają czytelnicy.

Twórca książek gatunkowych
Rozmowę także prowadził Marcin Szopiński i również zapytał pisarza, czym dla niego 
jest niepodległość.  – „Niepodległość jest dla mnie przede wszystkim sprawą kultu-
ry” – odpowiedział gość. Stwierdził, że tym, co pomaga tworzyć naród, jest głównie 
wspólnota kulturowa.  – „Jest to chęć wspólnego przeżywania kultury, wyznawania 
pewnych wspólnych idei narodowościowych i posługiwania się tymi samymi kodami 

Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem (w środku) rozpoczęła dyrektor MBP Anna Lipińska,  
na zdjęciu także prowadzący rozmowę Marcin Szopiński
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kulturowymi”. Ważną rolę w tym pełni literatura. Pisarz zauważył, że obecnie widocz-
ne jest odrodzenie polskiej literatury środka oraz popularnych gatunków jak kryminał, 
fantastyka czy literatura kobieca. On sam jest „dumnym twórcą” książek gatunkowych, 
które przyjemnie się czyta. Pierwszą wydaną powieścią Wojciecha Chmielarza był 
kryminał Podpalacz, potem powstały kolejne w tym cyklu. Pisarz, konstruując po-
stać komisarza Jakuba Mortki, nie chciał powielać stereotypu, że prowadzący śledztwo 
musi być rozwiedzionym alkoholikiem z nietypowym hobby. – „Uznałem, że głównym 
bohaterem będzie policjant, o którym będzie można powiedzieć tylko to, że jest poli-
cjantem” – stwierdził. Mówiąc o treści Podpalacza, podkreślił, że jest o tym, ile ludzie 
są w stanie zrobić dla pieniędzy.

Okolice Rytla w Żmijowisku
W tym roku pisarz wydał thriller psychologiczny Żmijowisko, do którego inspiracją, 
jak zdradził, był pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w okolicy Rytla. – „To były 
sielskie, bardzo fajne wakacje. Ale jestem autorem kryminałów, więc zastanawiałem 
się, co by tam mogło się wydarzyć” – przyznał. Wątek kryminalny nie jest tu jednak 
najważniejszy, lecz relacje między bohaterami, którymi są trzydziestolatkowie z War-
szawy wypoczywający w małym miasteczku. 

Wojciech Chmielarz podkreślał kilkakrotnie, że ciekawi go, co o jego książkach 
mówią miłośnicy literatury i recenzenci. Lubi spotkania autorskie. – „Dlatego litera-
tura jest wspaniała, że czytelnicy mogą z tej samej książki wyciągnąć inne znaczenie. 

Wojciech Chmielarz chętnie ustawił się do zdjęcia z bibliotekarkami MBP 
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I o tym możemy rozmawiać” – zauważył. Nie zdradza jednak treści swoich książek, 
żeby tym, którzy po nie jeszcze nie sięgnęli, nie psuć przyjemności z czytania. Bo dla 
niego najważniejsze jest, żeby czytanie jego powieści było dobrą zabawą. 

Pisarz ma pomysły na trzy nowe książki. Najpierw zamierza napisać kolejny kry-
minał z Wolskim. Stwierdził też, że bardzo sobie ceni Żmijowisko, które wymagało od 
niego dużo pracy i ma teraz obawy, czy uda mu się stworzyć lepszą książkę. Zamierza 
pisać cykliczne opowiadania do „Newsweeka”, dopina tłumaczenia swoich tytułów na 
język francuski i realizację serialu na podstawie Cieni. Wojciech Chmielarz powiedział, 
że podoba mu się w Chojnicach. Był także w Charzykowach. Według niego miejsco-
wość ta mogłaby być miejscem akcji kryminału, ale tylko wtedy, gdy jest przed lub po 
sezonie turystycznym.

Renata Piątkowska
W ramach akcji do Miejskiej Biblioteki Publicznej przyjechała również pisarka Re-
nata Piątkowska, której twórczość skierowana jest do dzieci i młodzieży. 14 czerwca 
autorka wzięła udział w dwóch spotkaniach. Pierwsze adresowane było do przedszko-
laków i odbyło się w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, zaś drugie do gimnazjalistów 
w Czytelni. Wraz z autorką do biblioteki zawitała Malwina Kożurno, lektor jej książek, 
która podczas spotkań czytała fragmenty wybranych tomów.

W trakcie spotkanie Renata Piątkowska pokazywała młodzieży fotografię Ireny Sendlerowej, 
obok czytająca teksty pisarki Malwina Kożurno
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Książka to powód do śmiechu
Pisarka wydała 33 publikacje zaadresowane do najmłodszych. W spotkaniu wzięły 
udział dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Teddy”. Głównym celem, który stawia so-
bie przy pisaniu, jest rozśmieszenie czytelnika. – „Najlepiej, żeby już na pierwszej stro-
nie pojawiało się trochę uśmiechu, na drugiej stronie, żeby uśmiech był od ucha do 
ucha, a przy trzeciej stronie, aż do posikania w majtki” – powiedziała Renata Piątkow-
ska. Następnie lektor przeczytała fragment książki To się nie mieści w głowie. W tym 
czasie dało się zauważyć, że faktycznie opowiadania te wywołują śmiech. Przedszko-
laki chichotały w trakcie słuchania całej lektury. Śmiechu nie brakowało też, gdy pi-
sarka zapytała, skąd pochodzą książki. – „Czy rosną na drzewach, pływają w rzekach, 
wykopujemy je w ogródku?” – podpytywała. Dzieci oczywiście wiedziały, że książki 
pochodzą z drukarni, a autorka dokładnie opowiedziała im, jak wygląda cała droga 
książki od momentu, gdy się ją napisze, do momentu, w którym zostanie zakupiona 
przez czytelnika.

Wojna widziana oczami dziecka
Tematem drugiego spotkania autorskiego była książka Renaty Piątkowskiej Wszystkie 
moje mamy, poruszająca temat ratowania żydowskich dzieci z warszawskiego getta. 
Pojawia się w niej Irena Sendlerowa, uhonorowana tytułem Sprawiedliwej wśród Na-
rodów Świata. Pisarka nakreśliła uczniom SP nr 1 i SP nr 3 jej działalność. Jak mówiła, 
była to niezwykle odważna kobieta, uratowała od zagłady 2,5 tysiąca dzieci. – „Chcę, 
żebyście jak najwięcej o niej wiedzieli” – podkreśliła. Bohaterem książki jest Szymek 
Bauman – chłopiec uratowany z getta przez Irenę Sendlerową. – „Chciałam pokazać 
mały wycinek wojny widziany oczami dziecka” – stwierdziła Renata Piątkowska. Pi-
sarka uzmysłowiła młodym słuchaczom, jak zmieniło się życie Żydów w Warszawie 
po wybuchu II wojny światowej. Mówiła im o getcie i eksterminacji Żydów oraz o tym, 
w jaki sposób Sendlerowa pomagała im w getcie i jak udawało jej się wyprowadzać 
stamtąd dzieci. Zauważyła, że o Irenie Sendlerowej niewiele w Polsce się mówiło 
w okresie PRL-u. Podczas spotkania fragmenty utworu przeczytała lektor Malwina 
Kożurno, która następnie wspomniała o jednej z akcji upamiętnienia Ireny Sendle-
rowej, jaką jest tworzenie w miastach murali poświęconych tej bohaterskiej kobiecie.

Cykl „Czytamy z miłości do ojczyzny! W stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” 
trwa od początku 2018 roku. W pierwszym kwartale w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Chojnicach gościli pisarze Jakub Małecki i Sławomir Koper oraz filozof Piotr Kosty-
ło. O tych spotkaniach można przeczytać w numerze 23. „Kwartalnika Chojnickiego”. 
Wizyta pisarki Renaty Piątkowskiej nie zakończyła cyklu – ma on trwać aż do końca 
roku. W planach są kolejne spotkania autorskie.
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C oś się kończy, coś się zaczyna… od nowa – tak można rozwinąć tytuł jednej z ksią-
żek Andrzeja Sapkowskiego, odnosząc go do wydarzeń związanych z tegoroczny-

mi Dniami Chojnic.
Zacznijmy od tego, co się zaczyna. Nowy rozdział współpracy z ukraińskim Korsuniem 

Szewczenkowskim został zaakcentowany podpisaniem umowy partnerskiej. Sygnatariusza-
mi tego aktu byli burmistrzowie Arseniusz Finster i Aleksander Gajdaj. De facto wzajemne 
formalne kontakty między miastami funkcjonują już od lat 80., ale sformalizowane zostały 
w 2004 roku. Na Ukrainie zmieniła się samorządowa rzeczywistość – zniknęły powiaty (to 
właśnie powiat korsuński był wcześniejszą stroną partnerskiej umowy), a pojawiły się gminy. 

Wśród partnerów zza wschodniej granicy byli też podczas święta naszego miasta repre-
zentanci białoruskiego Mozyru, m.in.: Jelena Rudenko – honorowa obywatelka miasta Choj-
nice i kierowany przez nią zespół Poleska Zorka, folklorystyczny towar eksportowy Białorusi. 
Sporym zaskoczeniem było przyznanie honorowego tytułu obywatela miasta Mozyr wice-
burmistrzowi Edwardowi Pietrzykowi, który od lat dba o rozwijanie przyjaznej współpracy 
między mieszkańcami obydwu miast. – „Dotychczas to my przyznawaliśmy tytuły honorowe 
dla naszych partnerów, uhonorowanie wiceburmistrza Edwarda to nowa jakość w naszych 
relacjach” – komentował po zakończeniu Dni Chojnic burmistrz Arseniusz Finster.

Już w ubiegłym roku zaczęły się masowe przyjazdy Niemców z partnerskiego mia-
sta z Emsdetten na gościnną ziemię chojnicką. W tym roku chętnych było tak wielu, 
iż w czerwcu pojawiły się aż dwie zorganizowane grupy. Pierwszą z nich zebrał Rein-
hold Wietkamp, kolejne ponad 60 osób przyjechało na weekend 22–24 czerwca. Byli 
chłonni wiedzy o naszym mieście, tę przekazał im ze znawstwem sekretarz generalny 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach Robert Wajlonis. Po tych ciekawych wykładach go-
ście już per pedes zwiedzali zarówno Chojnice, jak i najbliższą okolicę.

Coś się również kończy… Od lat przyzwyczailiśmy się do obecności, a przede 
wszystkim ofiarnej pomocy, sympatycznych Holendrów z miasteczka Waalwijk. Już 
przed blisko 30 laty, chcąc spłacić dług wdzięczności Polakom za walkę o odzyskanie 

RADOSŁAW OSIŃSKI

WYDARZENIE
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niepodległości, kilkoro mieszkańców wspomnianego miasta zawiązało fundację Kien-
keurig, a swą pomoc skierowali do Chojnic. Pierwszym szefem fundacji był Jos Collard, 

Albert Menheere z fundacji Kienkeurig podczas spotkania w chojnickim ratuszu

Jelena Rudenko, kierująca zespołem Poleska Zorka, i wiceburmistrz Edward Pietrzyk
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a jego dzieło kontynuował Albert Menheere. Czas jednak biegnie nieubłaganie, dojrzały 
wiek przynosi zmartwienia, choroby, a odejmuje sił. Stąd wzięła się trudna, lecz stanow-
cza decyzja władz fundacji, iż czas zakończyć jej działania. Plon tej niemal 30-letniej 
pomocy jest przeogromny, doświadczyli jej pacjenci szpitala – tego z placu Niepodle-
głości, lecz przede wszystkim kojarzymy Holendrów z nieustającym wsparciem na rzecz 

Dni	Chojnic	2018

Inauguracja Dni Chojnic 2018. Przemawia burmistrz Chojnic Arseniusz Finster

Żona i dzieci Edwarda Gabrysia od burmistrza Chojnic i wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Józefa Skiby otrzymali dokument potwierdzający przyznany pośmiertnie tytuł 

Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice
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rozwoju opieki paliatywnej. Spotkanie w ratuszu było pełne wzruszeń i łez, lecz bohater 
spotkania zapowiedział, iż nie kończy kontaktów z Chojnicami.

Szefowie zagranicznych delegacji wraz z burmistrzem Chojnic Arseniuszem Fin-
sterem oficjalnie zainaugurowali Dni Chojnic w piątkowy wieczór. Ważnym elemen-
tem inauguracji było wspomnienie zmarłego w styczniu radnego Edwarda Gabrysia. 
Burmistrz Finster wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Skibą przeka-
zali uchwałę, na mocy której Edward Gabryś został Zasłużonym Obywatelem Miasta 
Chojnice. Dokument ten wręczyli rodzinie cenionego samorządowca. Następnie wy-
stąpił chojnicki Big Band i gwiazda wieczoru – Poparzeni Kawą Trzy.

W sobotnie południe miała miejsce intronizacja króla kurkowego. Po raz czwarty 
w swym życiu ten tytuł wywalczył prezes chojnickiego bractwa Tomasz Winiecki. Ponie-
waż jest niewskazane, by dzierżyć jednocześnie dwie tak istotne funkcje, funkcję prezesa 
na rok przyjął strzelmistrz bractwa Grzegorz Orłowski. W sobotę sceną zawładnęli artyści 
z Białorusi (Poleska Zorka), a wieczorem zespół MPDWA i druga gwiazda, czyli Wilki.

W niedzielne południe w ratuszu miały miejsce dwa bezprecedensowe wydarzenia. 
Radny Jacek Klajna przygotował na Dni Chojnic, a zarazem na stulecie polskiej nie-
podległości, niezwykły album, mieszczący kilkaset widokówek ze zdjęciami Chojnic 
z XIX i początku XX wieku. Na rynku przez kilka godzin trwał Koncert Świętojański, 
jeden z akcentów jubileuszu 25-lecia chojnickiej bazyliki. Po południu zaprezentowały 
się młode wokalne talenty – Kornelia Mazur i Maria Dykier, a późnym popołudniem 
wystąpili Ada Gostkowska z Maciejem Wilkiem.

Koncert zespołu Poparzeni Kawą Trzy
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Nowy król kurkowy Tomasz Winiecki (z lewej)

Zespół Wilki wystąpił podczas tegorocznych Dni Chojnic



WERONIKA SADOWSKA

Czytelnicy i bibliotekarze
świętowali

BIBLIOTEKA

J ednymi z najistotniejszych dat w kalendarzu czytelnika i bibliotekarza są 23 kwiet-
nia i 8 maja. Tego pierwszego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich, zaś drugiego  – Dzień Bibliotekarza. Łącząc te dwa czytelnicze święta, 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa po raz kolejny 
zorganizowały akcję „Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”. 

Sylwia Narloch i Nina Kuczmann często wypożyczają książki, ich uwagę przykuła wystawa 
 tytułów popularnonaukowych z działu kulinarnego
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Bibliotekarze przygotowali mnóstwo atrakcji, wśród których każdy z pewnością zna-
lazł coś dla siebie.

Amnestia dla czytelników i wystawy
Czytelnicy przychodzący do biblioteki mogli przez cały czas trwania akcji skorzystać 
z amnestii, czyli możliwości zwrotu książek i płyt, które nie zostały oddane w terminie, 
bez płacenia kary. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz znalazły się osoby, które 
trzymały książki trochę dłużej niż miesiąc czy dwa tygodnie (żadna płyta nie zosta-
ła zwrócona do Mediateki). W sumie do wszystkich działów powróciło 111 książek, 
a najstarsza z nich została wypożyczona w 2011 roku. Poza amnestią, bibliofile mo-
gli zapoznać się z literaturą popularnonaukową, a wśród jej zbiorów znaleźć ciekawe 
pozycje, po które warto sięgnąć. W Czytelni oraz Wypożyczalni Literatury Pięknej 
i Popularnej dla Dorosłych każdego dnia prezentowane były książki i płyty z innego 
działu: religii, malarstwa, podróży, kulinariów, filmu, polityki czy medycyny. 

Interesujące ekspozycje znalazły się również w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, 
a także w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej. W tym pierwszym oddziale można było 
obejrzeć woluminy, które zostały poniszczone przez czytelników. Na wystawie „Czego 
nie robi się książkom” znalazły się m.in. pozycje porysowane, powycinane, pobrudzo-
ne, a nawet obgryzione przez zwierzątko czy dziecko. Natomiast do oddziału skiero-
wanego głównie do studentów prowadziła również specjalna wystawa przedstawiająca 

„Królowa śniegu” Hansa Christiana Andersena, która niestety nie została zwrócona w stanie 
idealnym, znalazła się na wystawie „Czego nie robi się książkom”
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Wioletta Karpiak podczas odwiedzin w przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 7 pokazywała 
maluchom egzemplarze, które mogą otrzymać w pakiecie „Z książką na start”

infografiki o zasadach, jakimi powinien kierować się korzystający z biblioteki. Tam 
też można było wylosować złotą myśl o książce. Czytelnicy chętnie z tego korzystali. 
Wśród cytatów, które wyciągnęli, były m.in.: „Książka daje tym więcej – im więcej od 
niej wziąć chcemy” – Helena Radlińska; „Kto czyta książki, żyje podwójnie” – Umber-
to Eco; „Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem” – Heinrich Heine. 

Specjalnie dla najmłodszych...
W ramach akcji bibliotekarki postanowiły wybrać się z książkami do chojnickich 
przedszkoli. Odwiedziły cztery placówki. Podczas przeprowadzonych zajęć zachęcały 
maluchów do odwiedzania chojnickiej biblioteki, wypożyczania książek oraz samo-
dzielnego czy wspólnego czytania z rodziną. A jak to wyglądało? Każda wizyta zaczęła 
się przeczytaniem opowieści specjalnie dostosowanej do wieku uczestników spotka-
nia, a następnie bibliotekarki rozmawiały z dziećmi o temacie, który został poruszo-
ny w książeczce. Na zakończenie przedszkolaki otrzymywały kolorowanki. W czasie 
spotkań były także informowane o projekcie „Z książką na start”, który rozpoczął się 
w ramach „Dwóch tygodni z książką”. Inicjatorem programu jest Fundacja Metropolia 
Dzieci, a jest on adresowany do najmłodszych w wieku 0–6, którzy zapisując się do 
biblioteki, otrzymują Pakiet Startowy. W paczce znajdują się Paszport Małego Czytel-
nika i książeczka dostosowana do jego wieku. Zadaniem dzieci jest zbieranie pieczątek 
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za wypożyczenie książek. Za każde 10 stempli dziecko dostaje imienny dyplom po-
twierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Nie lada gratką dla najmłodszych było też spotkanie z pisarzem, chojniczaninem 
Wiesławem Błachem. Autor gościł w oddziale dla dzieci. Mówił tam o swoich ksią-
żeczkach, których tematem są zwierzątka. Wiesław Błach jest nauczycielem w szkole 
w Malachinie, gdzie uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Jego pasja do pisania poja-
wiła się, gdy zaczął wymyślać wierszyki, które opowiadał swoim dzieciom. Po pewnym 
czasie postanowił wysłać je do wydawnictw. Po wielu próbach udało mu się, jednak 
wydawca zamiast wydać jego już istniejące teksty, zaproponował mu temat o zwierzę-
tach – tak powstała książka Co warto wiedzieć o zwierzętach i dwie kolejne o najgroź-
niejszych i najpiękniejszych stworzeniach na ziemi. W czasie wizyty w bibliotece autor 
chętnie odpowiadał na pytania dzieci dotyczące opisywanych zwierząt, w szczególno-
ści tych najgroźniejszych.

...i trochę starszych
Miłośnikom podróży i literatury podróżniczej z pewnością spodobało się spotkanie 
z Jackiem Jarosikiem, mieszkańcem Tczewa, autorem Bradziaga znaczy obieżyświat, 
który wraz z synem tworzą Bradziaga Team. Podczas wizyty w Wypożyczalni dla do-
rosłych gość opowiedział o swoich ekspedycjach do Mongolii, na Syberię czy w Kar-
paty – polskie, słowackie, ukraińskie i rumuńskie. Ten, kto przyszedł, na pewno nie 

Podczas spotkania Wiesław Błach przeczytał dzieciom kilka wierszyków ze swojej książki  
„Najgroźniejsze zwierzęta świata”
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pożałował, gdyż mógł dowiedzieć się o tym, czego nie znajdzie w typowych przewod-
nikach. W swoich wojażach Jacek Jarosik z reguły omija miejsca popularne, wybiera 
zaś te nieznane, odległe i niecodzienne. Podróżnik opowiedział również o słynnym 
żuku, którym podróżuje. Jest to auto specjalnie dostosowane do długich wyjazdów, ma 
zwiększoną pojemność zbiornika paliwa, szerszy rozstaw kół czy większą moc silnika. 
Wyposażony jest nawet w wyciągarkę, która może się przydać w trudnym terenie. Gość 
urozmaicił swoją opowieść prezentacją zdjęć i filmów z wypraw. 

W budynku Wszechnicy Chojnickiej można było także oglądać wystawę „Kulisy 
pracy bibliotekarzy”, która została przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza. Znalazły 
się na niej zdjęcia fotografa Aleksandra Knittera, które prezentują bibliotekarzy pra-
cujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach. Ekspozycja była podsumo-
waniem wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w czasie „Dwóch tygodni z książką. 
Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”.

O znaczeniach słów bradziaga i obieżyświat opowiadał podróżnik Jacek Jarosik



ANNA MARIA ZDRENKA

Odjazdowo i pomarańczowo 
z biblioteką

REKREACJA

C hojnice już po raz szósty znalazły się w gronie miejscowości, w których odbywają 
się rowerowe przejazdy bibliotekarzy wraz z miłośnikami rowerów, książek i bi-

blioteki. Tym razem trasa rajdu Odjazdowy Bibliotekarz prowadziła do Kęsowa w są-
siednim powiecie tucholskim. 45 rowerzystów pokonało ponad 50 km.

Organizowany przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną rajd 
odbył się w sobotę 12 maja. Ma on już swoich stałych uczestników, którzy wybierają 
właśnie tę formę spędzenia czasu w weekend. Jak podkreślają, jest to okazja do zoba-
czenia nowych miejsc i poznania osób też lubiących jazdę rowerem. Start rajdu, jak 
zawsze, był przy siedzibie MBP. Większość rowerzystów posiadała pomarańczowe 

Wspólne zdjęcie uczestników rajdu Odjazdowy Bibliotekarz (fot. z arch. MBP)
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Na starcie przed siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach (fot. Arkadiusz Stasiak)

elementy stroju – jest to bowiem kolor akcji. Niektórzy mieli też oryginalnie udekoro-
wane rowery. Były kwiaty, wstążki, balony, a nawet wiatraczek na kierownicy. 

Ładne okolice i bunkier
Po rozdaniu odjazdowych szprychówek, chorągiewek oraz znaczków, także po prze-
prowadzeniu spraw organizacyjnych, pomarańczowy rajd wyruszył do Kęsowa. Pogo-
da dopisała, od rana było ładnie, a z każdą godziną robiło się coraz cieplej. Po prze-
jechaniu ulicami Gdańską, Tucholską i Przemysłową, rowerzyści wjechali na drogę 
rowerową do Lichnów. Dalej mogli wypróbować wybudowaną niedawno ścieżkę do 
Sławęcina. W tej miejscowości zorganizowano postój przy świetlicy wiejskiej, a na-
stępnie peleton zjechał na drogę do Obrowa.

Jak się okazało, niektórzy jechali tamtędy po raz pierwszy i chwalili malownicze tere-
ny. Wszyscy mieli okazję zobaczyć bunkier, który jest pozostałością linii obronnej z cza-
sów II wojny światowej pomiędzy Obrowem a Drożdzienicą. W Kęsowie zajechali do 
Biblioteki Gminnej, a następie przejechali promenadą nad jeziorem. Odjazdowy piknik 
odbył się przy remizie OSP, gdzie dojechali także rowerzyści z kęsowskich filii biblio-
tecznych: z Drożdzienicy, Żalna i Piastoszyna. Łącznie spotkało się tam 95 rowerzystów. 

Odjazdowe konkurencje
W trakcie pikniku można było odpocząć i posilić się kiełbaską z grilla, a potem wziąć 
udział w zabawach, w tym w kalamburach, w których do odgadnięcia były tytuły zna-
nych utworów literackich. Zarówno młodsi, jak i starsi z zainteresowaniem oglądali 
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Przejazd rowerzystów ulicami Chojnic (fot. z arch. MBP)

Na ścieżce rowerowej prowadzącej do Lichnów (fot. z arch. MBP)

wyposażenie wozu gaśniczego OSP w Kęsowie, które pokazywał strażak Bogdan Gier-
szewski. Nie mogło zabraknąć wyboru najbardziej pomarańczowego uczestnika rajdu. 
Akcesoria w tym kolorze poszły w ruch i do rywalizacji stanęło 10 osób. Oceniane były 
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Nowa trasa rowerowa z Lichnów do Sławęcina (fot. z arch. MBP)

poszczególne warstwy ubrania w barwie pomarańczowej, skarpetki, chusty, spinki, 
odblaski i inne pomysłowe przedmioty. Po raz kolejny zwyciężył Janusz Kaszubow-
ski, który miał aż 20 rzeczy w kolorze akcji. Drugie miejsce zajęła jego żona Violetta, 
a trzecie Alina Pelowska. Zwycięzca, odbierając nagrodę, poinformował, że za rok już 
da szansę innym, ale być może wystartuje podczas jubileuszowego, 10 rajdu.

Postój przy bunkrze pod Obrowem (fot. Arkadiusz Stasiak)
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Podczas pikniku przy remizie OSP w Kęsowie trwały konkurencje, m.in. kalambury i chodzenie 
z książką na głowie (fot. z arch. MBP)

Pogoda dopisała, rowerzystom podobały się okolice Kęsowa (fot. z arch. MBP)

Po zakończeniu pikniku rowerzyści wrócili do Chojnic. Jedna z grup jechała tą 
samą trasą przez Obrowo, a druga nieco dłuższą przez Drożdzienicę. Bibliotekarki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, zarazem członkinie Stowarzyszenie Lek-
TURa, które rajd przygotowują, już myślą nad trasą przyszłorocznego. Organizatorem 
ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz jest Fundacja Normalne Miasto Feno-
men. W całej Polsce do połowy czerwca odbyło się ponad 160 przejazdów. 
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Wyposażenie wozu strażackiego pokazywał druh Bogdan Gierszewski (fot. z arch. MBP)

Najbardziej pomarańczowi uczestnicy chojnickiego i kęsowskiego rajdu (fot. z arch. MBP)



„Świat między
książkami”

WERONIKA SADOWSKA

N oc Bibliotek to ogólnopolska akcja, która przyciąga czytelników, miłośników 
książek i bibliotek. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowa-

na została w wielu placówkach na terenie całego kraju. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnicach znalazła się wśród 1875 bibliotek, które zameldowały się na specjal-
nej mapie Polski. Hasło tegorocznej akcji „Rzeczpospoczyta” nawiązywało do stule-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. W Chojnicach impreza odbyła się po raz 
piąty, w tym roku temat przewodni brzmiał: „Świat między książkami”, lecz nie bra-
kowało też odwołań ogólnopolskich. Bibliotekarze MBP i członkowie Stowarzyszenia 

AKCJA

Przed Nocą w Bibliotece ogłoszony został konkurs „Najpiękniejsze zabytki Europy”. Jego rozstrzyg‑
nięcie nastąpiło w trakcie imprezy. Na zdjęciu laureaci z przedstawicielami jury (fot. z arch. MBP)



46 Kronika	chojnicka

LekTURa zaprosili do zwiedzania różnych zakątków świata. Każdy dział biblioteczny 
na jeden dzień, a właściwie wieczór, stał się innym kontynentem.

Europa i Azja
Tak jak na mapie świata Europa i Azja sąsiadują ze sobą, tak było i podczas Nocy w Bi-
bliotece. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów na naszym bibliotecznym planie 
był Europą, zaś Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci – Azją. Na korytarzu na I piętrze 
można było oglądać ciekawe dekoracje nawiązujące do krajów europejskich, m.in. mi-
niatury wieży Eiffla, holenderskiego wiatraka wśród tulipanów, a nawet Titanica, który 

„płynął” z angielskiego Southampton do Nowego Jorku. Ozdoby te przygotowane zo-
stały w dziale Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów. W związku z rocznicą odzyskania 
niepodległości nie mogło zabraknąć akcentów odnoszących się do naszego kraju. Były 
to m.in. bociany czy wystawa „Słynni Polacy”, z którą związane były zadania adreso-
wane do uczestników Nocy. Każdy, kto odgadł 10 z 36 nazwisk, otrzymał upominek. 
Dodatkowo zobaczyć można było wystawy pocztówek i flag krajów europejskich. 

W dziale na co dzień skierowanym do najmłodszych czytelników zaprezentowane 
były przedmioty związane z Azją: kimona, japońskie wachlarze, rosyjskie matrioszki, 
turecki tygielek, Qigong  – jadeitowe, ręcznie malowane kule zdrowia i wiele innych, 
pochodzących z tej części świata. Wśród atrakcji były rodzinna gra Wielki Chińczyk, 
w której brały udział drużyny 4-osobowe, teatrzyk kamishibai, a także warsztaty origa-
mi – w czasie ich trwania można było samemu złożyć z papieru kwiat lotosu. Odbyło 
się również spotkanie z pisarką Agnieszką Stelmaszyk, która mieszka w Bydgoszczy i, 

Podczas gdy w dziale dla dzieci trwała rozgrywka w Wielkiego Chińczyka, w holu na I piętrze 
najmłodsi mogli obejrzeć teatrzyki kamishibai (fot. z arch. MBP)
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jak mówiła, często bywa w naszych okolicach. 
W Jeziorkach mieszka rodzina jej męża i, jak 
przyznała, część dzieł powstało właśnie tam. Jej 
książki adresowane są zarówno do dzieci, jak 
i do młodzieży. Autorka opowiedziała o każdej 
serii napisanej przez siebie, m.in. Kronikach 
Archeo czy Koalicji szpiegów. Każdy mógł też 
otrzymać pamiątkowy wpis do książki.

Ameryki Północna i Południowa
Dwa kolejne działy znajdujące się koło siebie – 
Czytelnia i Pracownia Dokumentacji Regio-
nalnej oraz Wypożyczalnia Literatury Pięknej 
i Popularnej dla Dorosłych stały się podczas 
Nocy sąsiadującymi kontynentami  – Amery-
ką Północną i Ameryką Południową. 

W Czytelni eksponowano wystawy pod 
wspólną nazwą „Co nam się kojarzy z Ame-
ryką Północną”. Można było na nich znaleźć 
flagi poszczególnych państw, które wchodzą 

Plansza do gry w rodzinnego Wielkiego Chińczyka (fot. z arch. MBP)

Miniatura Titanica  
(fot. Arkadiusz Stasiak)
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w skład kontynentu, gadżety związane z przeszłością i teraźniejszością Stanów Zjed-
noczonych oraz Meksyku, m.in.: ćwierćdolarówkę, coca-colę, lalkę Barbie, kowbojskie 
kapelusze, zabawkowy pióropusz, magnesy i kubki. Z Ameryką kojarzą nam się tak-
że Polacy, którzy wyemigrowali lub przez dłuższy czas mieszkali na tym kontynencie. 
Można było przeczytać o nich na miniwystawie „Polacy w Ameryce: wybrane sylwetki”. 
W Pracowni Dokumentacji Regionalnej prezentowane były książki poruszające tema-
tykę emigracji Kaszubów do Kanady oraz informacje o związkach Chojnic z Ameryką. 
Każdy, kto podczas Nocy pojawił się w tym dziale, mógł wziąć udział w turnieju gier. 
Największą popularnością cieszyła się ruletka i jenga. Uczestnicy Nocy mogli rów-
nież zrobić sobie zdjęcie, wykorzystując specjalnie przygotowane plansze prezentujące 
meksykańskiego mariachi i tancerkę oraz z gadżetami wprost z Dzikiego Zachodu. 
Atrakcją było też spotkanie z Tomaszem Jakimiukiem, podróżnikiem, twórcą bloga 
„Jak to daleko”, który opowiedział, w jaki sposób udaje mu się podróżować niskim 
kosztem do odległych krajów – Mongolii czy Meksyku. Noc zakończyła się wspólnym 
śpiewaniem piosenki specjalnie ułożonej z okazji V Nocy w Bibliotece.

Wystawy związane z Ameryką Południową można było zobaczyć w Wypożyczalni 
dla dorosłych. Na przygotowanych ekspozycjach uczestnicy mogli przeczytać o krajach, 
które wchodzą w skład kontynentu i szlaku Amazonki, najdłuższej rzeki Ameryki Po-
łudniowej. Najmłodsi mogli ułożyć puzzle z zarysami kształtów państw, a starsi wziąć 
udział w spotkaniu z podróżniczkami z Brus: Dominiką Knitter i Magdaleną Piotrowską. 

Imitację Góry Kościuszki można było oglądać w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej (fot. z arch. MBP)
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Globtroterki w opowieści „Podróż za jeden uśmiech” wspomniały o pierwszej wypra-
wie do Holandii, przygodach, jakie spotkały je podczas wyjazdów, m.in. o skradzionym 
bagażu czy środkach lokomocji, jakimi się poruszały. Najbardziej egzotyczną eskapadą, 

W kopanie diamentów można było się pobawić w Mediatece.  
Każdy, kto wydobył 10 sztuk, otrzymał upominek (fot. z arch. MBP)

W Czytelni Tomasz Jakimiuk opowiadał o swoich podróżach do Mongolii i Meksyku  
(fot.  z arch. MBP)
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według podróżniczek, była wyprawa nad Bajkał w Rosji. Tanim sposobem zwiedziły tak-
że takie kraje, jak: Hiszpania, Portugalia, Węgry, Grecja i Rosja.

Afryka i Antarktyda
Upały, jak na Afrykę przystało, dopadły uczestników pojawiających się w Mediatece. Gorą-
cy klimat towarzyszył oglądaniu wystaw, na których znalazło się mnóstwo informacji doty-
czących Czarnego Lądu. Obok map, książek podróżniczych i mówionych, a także filmów, 
w Mediatece można było również zobaczyć: oryginalne egipskie papirusy, łuk z Sudanu, 
czaprak na siodło wielbłąda, oszczep z Konga, rogi antylopy, rzeźby z Mali i Namibii wy-
pożyczone od prywatnego kolekcjonera. Każdy, kto zawitał do tego działu, mógł pobawić 
się w wykopywanie diamentów lub własnoręcznie zrobić afrykańską maskę. 

Zupełnie odmienna atmosfera panowała w magazynach, które specjalnie na Noc 
w Bibliotece przemieniły się w Antarktydę, kontynent najzimniejszy i położony naj-
dalej na południe. Jak co roku nie zabrakło chętnych do zwiedzania bibliotecznych 
zakamarków. Podczas specjalnie zorganizowanych wycieczek czytelnicy zobaczyli 
zbiory Wypożyczalni dla dorosłych, działu naukowego i czasopisma przechowywane 
w magazynie Czytelni. Dodatkową atrakcją była dekoracja piwnic nawiązująca do An-
tarktydy, w tym m.in. rysunki pingwinów.

Australia i Oceania
Piękne i magiczne zakątki Australii i Oceanii oraz Nowej Zelandii można było oglą-
dać na fotografiach prowadzących do Wypożyczalni i Czytelni Naukowej. Zdjęcia 

Jak każdego roku zwiedzanie magazynów cieszyło się popularnością. Tym razem 
pomieszczenia te zamieniły się w Antarktydę (fot. z arch. MBP)
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wykonane zostały przez: Szymona Jastrzębowskiego, Marzenę Niemczyk, Marcina 
Klisza, a także Katarzynę Bonney. Przed działem można było wykonać wspólną wykle-
jankę, przedstawiającą najbardziej charakterystyczne dla Australii zwierzę – kangura. 
W samym dziale odbyło się też spotkanie z Katarzyną Bonney, chojniczanką, która 
mieszkała na tym kontynencie. Przedstawiona prezentacja multimedialna i przywie-
zione pamiątki uatrakcyjniły opowieść prelegentki. Wspomniała ona o wielu cieka-
wych sytuacjach, które spotkały ją w czasie, gdy mieszkała w tej części świata, m.in. 
jak przeżyła swoje pierwsze trzęsienie Ziemi. Jeśli ktoś chciał na chwilę odetchnąć, 
mógł odpocząć na ławeczce pod palmami. Tam także znajdowały się krzyżówki z wie-
dzy o Australii, które rozwiązywali uczestnicy Nocy. Dodatkową atrakcją były skoki 
w workach, dekoracje przygotowane w dziale, wystawa o słynnych Polakach zamiesz-
kujących Australię. Ekspozycje prezentowały również ciekawostki o zwierzętach i ro-
ślinności. Uwagę przykuwały także: imitacja Góry Kościuszki, papierowy krokodyl czy 
kolorowe papugi maskotki.

9 czerwca, tuż po godzinie 23.00, V Noc w Bibliotece pn. „Świat między książkami” 
przeszła do historii. Organizatorzy – Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach oraz 
Stowarzyszenie LekTURa – myślą już o atrakcjach, które uświetnić mają przyszłorocz-
ną edycję akcji. Impreza zorganizowana został dzięki pomocy wolontariuszy, a także 
przy dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Starostwa Powiatowego 
w Chojnicach.

Książki o Ameryce Południowej i dzieła pisarzy pochodzących z tego kraju prezentowane były 
w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych (fot. Arkadiusz Stasiak)



RADOSŁAW OSIŃSKI

Koncert
na dwie słowiańskie dusze

MUZYKA

D ominika Żukowska i Andrzej Korycki mają swoich zdeklarowanych fanów w ca-
łej Polsce. Każda zapowiedź ich koncertu w danym miejscu to alert, mobilizacja, 

by za wszelką cenę zdobyć bilet lub zaproszenie i uczestniczyć po raz kolejny w arty-
stycznym wieczorze, w czasie którego nostalgia i wzruszenie mieszają się z chóralnym 
radosnym śpiewem oraz żartami.

Taką właśnie niezobowiązującą atmosferę budują na każdym koncercie wspo-
mniani artyści z Żyrardowa. Mimo różniącego ich nieco wieku, obydwoje osłuchali 
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się z wieloma gatunkami muzyki. Podczas każdego wieczoru łączą ballady rosyjskie 
z piosenkami żeglarskimi – własnymi bądź zasłyszanymi. Dobór utworów jest słodką 
tajemnicą Dominiki i Andrzeja, ale można domniemywać, że kluczem tego wyboru 
jest wrażliwość na piękne melodie i liryzm słów.

8 kwietnia w podziemiach kościoła gimnazjalnego duet Żukowska  – Korycki 
zagościł już po raz trzeci. Mimo faktu, iż to kolejna wizyta artystów w Chojnicach, 
z podobnym repertuarem, nie była to wcale powtórka z rozrywki. W każdy koncert 
artyści wkładają całe swe serca i talenty. Korycki nie byłby sobą, gdyby nie zaintonował 
swych hitów: Załoga, Struna za struną, Plasterek cytryny i ja, a to tylko niektóre tytuły. 
Dodajmy do tego przecudnej urody ballady Bułata Okudżawy: Modlitwa, Piosenka 
gruzińska, Aleksander Siergiejewicz Puszkin i inne, gniewne songi Włodzimierza Wy-
sockiego, ballady Żanny Biczewskiej. Twórczość ta nawiązuje do słowiańskiej wrażli-
wości i kultury, dzięki czemu mimo upływającego czasu, nie traci na swej popularno-
ści i zawsze znajduje szeroką rzeszę odbiorców.

Fot. Danuta Ciborowska



MARIA EICHLER

Być żoną 
krótkofalowca

J edni chodzą na ryby, inni na piwo do knajpy. Są tacy, którzy chwalą się zbiorem 
znaczków, i tacy, którzy kolekcjonują etykiety. Najdziwniejszy rodzaj jednak jest 

taki, który siedzi w słuchawkach na uszach przy radioodbiorniku i nasłuchuje, czy 
gdzieś tam nie odezwie się do niego nieznany, a jednak kolega, z Chile czy Alaski.

Jeśli masz to szczęście, że twój mąż jest krótkofalowcem, to szybko będziesz musia-
ła nauczyć się jego krótkofalarskiej ksywki, np. SP2LQP. Tak wywołują się na paśmie, 
jeśli chcą nawiązać łączność. Potem, oczywiście, dodadzą jeszcze, że tak na co dzień są 
Piotrem czy Marcinem, ale na początek będzie znak.

Radio w dzień i w nocy 
Jeśli więc twój luby to krótkofalowiec, to radio będzie wam towarzyszyć w dzień i w nocy, 
w dni powszednie i święta. I nie, nie, nie będziesz słuchać Listy Przebojów Trójki albo audycji 
o nowej powieści Olgi Tokarczuk, tylko brzęczeń na paśmie, spośród których twój mężczy-
zna wyłowi upragniony znak z końca świata. I wykrzyknie w zachwycie: – „Mam, zrobiłem 
go!”. „Zrobiłem”, czyli nawiązałem łączność… A wygląda to tak, że panowie wymieniają się 
znakami, podobnym szyfrem informują się, jak się słyszą, na jakim sprzęcie gadają i… koniec. 
Rzadko kiedy uskuteczniają pogawędkę o tym, co u nich poza tym słychać, a jeśli biorą udział 
w zawodach – to praktycznie komunikacja jest więcej niż lakoniczna. Cała frajda polega na 
tym, że się połączyli, że zrobili tę łączność, często unikatową, bo bywa i tak, że w jakiejś części 
świata krótkofalowców można wypatrywać niczym yeti… A jak ktoś takie DX-y zaliczy, to 
jest gość. Potwierdzenia tych łączności, tzw. karty QSL, to najdroższe relikwie… 

Antena jak wieża Eiffla
Twój domownik nie spocznie, póki nie skonstruuje sobie anteny, jakiej świat nie widział. Bę-
dzie znosił do domu stosy żelastwa, pracowicie przymierzał, montował i demontował, żeby 
uzyskać jak najlepsze parametry. Wchodził na dach i próbował, jak to się niesie i dlaczego tak 
dobrze albo dlaczego tak źle. W domu nie zabraknie ci śrubek, gwoździ, rozmaitych układów 

PASJA
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scalonych, obudów i wielu innych rzeczy, których przeznaczenia będziesz mogła się jedynie 
domyślać, ale niewykluczone, że źle… Nie zdziw się, jeśli w cukiernicy znajdziesz jakieś meta-
lowe cacko, zresztą praktycznie w całym domu masz szansę natknąć się na przedmioty z innej 
bajki, które będą dekorować każde wolne miejsce. A spróbuj wciągnąć to odkurzaczem!!!

Jak hasać, to na paśmie
Przygotuj się na to, że on musi co tydzień do klubu, od czasu do czasu na zjazd podob-
nych amatorów hasania na paśmie. Raczej nie pojedzie z tobą na wczasy, bo co miał-
by robić na plaży czy w górach, ale i owszem z kolegą ruszy na wyprawę „zamkową”, 
by zaliczać stamtąd łączności. Czasem pomyślisz sobie, że masz już tego wszystkiego 
dosyć. Że koniec, że tak nie będziemy się bawić. Ale potem dojdziesz do wniosku, że 
w końcu każdy ma jakiegoś fioła. Ty też. I że tylko spokój może was uratować. No i to-
lerancja. Jest inny? No jest. Ale luz. Nawet z tym SP2LQP…

Fot. Leszek Olszewski

Piotr	Eichler	SP2LQP	miał	23	maja	wykład	o	krótkofalarstwie	w	ramach	cyklicznych	spotkań	ChTPN.	
Na	poważnie…	Najpierw	opowiedział	o	swoim	hobby,	przedstawił	płynące	z	niego	pożytki	(możliwość	
szlifowania	 języków	 obcych,	 poznawanie	 różnych	 krajów	 i	 zdobywanie	 wiedzy	 z	 wielu	 dziedzin	 –	
techniki,	fizyki,	itp.),	potem	wraz	z	kolegami	Wojciechem	SP2ALT	i	Karolem	SP2RTA	(siedział	w	domu	
gdzieś	 w	 Chojnicach)	 zaprezentował,	 jak	 przeprowadza	 się	 łączność	 krótkofalarską	 tradycyjnie	
fonią	 oraz	 nowoczesnymi	 technikami	 za	 pomocą	 komputera.	 Nie	 obyło	 się	 bez	 pokazania	 kart	
QSL	potwierdzających	ciekawe	łączności,	np.	ubiegłoroczną	z	wyspą	Navassa,	z	którą	poprzednie	
łączności	były	możliwe	32	lata	temu.	W	Chojnicach	i	Człuchowie	jest	obecnie	20	krótkofalowców.

Być	żoną	krótkofalowca

Piotr Eichler (z lewej) i Wojciech Rydzkowski podczas III Bydgoskiego Festiwalu Nauki  
z udziałem Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk



JACEK KLAJNA

Ukończyć
znaczy zwyciężyć

C harzykowy po raz kolejny stały się centrum zawziętej rywalizacji i sportowych emocji. 
Od 15 do 17 czerwca 2018 roku trwał tam IV Marbruk Triathlon Charzykowy, którego 

głównym organizatorem jest charzykowska firma Marbruk. Te zawody to jeden z etapów 
corocznych zmagań triathlonistów. Podobnych imprez w kraju jest ok. 150. Charzykow-
ska zakorzeniła się w tym cyklu tak, że z roku na rok liczba startujących zawodników nie 
tylko nie spada, ale systematycznie wzrasta. W pierwszej edycji triathlonu wystartowało 
ok. 500 zawodników, a w tym roku na listach startowych znalazło się już ok. 1300.

Triathlon to typowy sport indywidualny. Zwycięża zawodnik z najlepszym czasem. 
W przypadku startu wspólnego, wygrywa ten, kto pierwszy dobiega do mety. Zawod-
nicy nie mogą korzystać z pomocy z zewnątrz, oprócz wolontariuszy zajmujących się 

WYZWANIA
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dostarczaniem żywności na trasie. Zazwyczaj zabronione są taktyki zespołowe, któ-
re np. podczas jazdy rowerem mogą doprowadzić do zmniejszenia oporu powietrza. 
Uczestnik rywalizacji nie może używać szklanych butelek ani sprzętu elektronicznego, 
z wyjątkiem zegarka. Nie może robić niczego, co stanowi zagrożenie dla siebie lub in-
nych uczestników. W praktyce jednak każda impreza triathlonowa charakteryzuje się 
mniej lub bardziej zmodyfikowanymi zasadami, zawartymi w jej regulaminie. Więk-
szość naruszeń regulaminu powoduje kosztowne kary czasowe, od jednej do 12 minut, 
w zależności od wagi uchybienia oraz długości wyścigu.

Wydawanie pakietów startowych IV Marbruk Triathlon Charzykowy rozpoczęło się 
o godz. 10:00 w piątek i trwało przez cały dzień. Drugim, nie mniej ważnym wydarze-
niem tego dnia, było pasta party, czyli specjalistyczny posiłek dla zawodników. Zwy-
czajowa makaronowa wyżerka, będąca doskonałym źródłem węglowodanów, które jak 
wiadomo „napędzają” człowieka, jest już tradycją w przeddzień walki z własnymi sła-
bościami. Tradycyjne pasta party to doskonały sposób na odłożenie odpowiedniej ilości 
glikogenu w mięśniach, głównie dzięki zawartości łatwo przyswajalnych węglowodanów, 
które jednak rozprzestrzeniają się po organizmie wolniej niż żele energetyczne (czyli 
dostarczają energii przez dłuższy okres czasu). Ponadto, w połączeniu z oliwą, pasta jest 
źródłem kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, zapobiegających hipercholerterolemii. 

Trzeba przyznać, że z roku na rok organizatorzy są lepiej przygotowani na przyjazd 
zawodników i gości. Wytyczono sporo punktów z wodą, lodem i przekąskami, kurtyn 
wodnych, a także specjalistycznych punktów z odżywkami i innymi „energetycznymi” 
specyfikami.

Sportowe zmagania rozpoczęły się o godz. 8.00 w sobotę od tzw. sprintu, czyli 
najkrótszego dostępnego dystansu – 28,25 km (475 m pływania, 22,5 km rowerem 
i 5,275 km biegu). 

Marcin Kwiatkowski, właściciel firmy Marbruk, strzelając z małej bombardy choj-
nickiego Bractwa Rycerskiego Herbu Tur, o godz. 11.00 dał sygnał do rozpoczęcia ry-
walizacji na najbardziej wymagającym dystansie: 112,99 km (1900 m pływania, 90 km 
rowerem i 21,095 km biegu). 

W sobotnim programie był jeszcze jeden dystans. O godz. 11.30 na linii startu za-
meldowali się uczestnicy sztafety (56,5 km). W tym najbardziej popularnym dystansie 
trzeba przepłynąć 950 m, przejechać 45 km na rowerze i przebiec 10,5 km.

Sprint jako pierwszy ukończył Michał Kosior z Łodzi z czasem 1:02.51. Drugi był 
Mateusz Fijałkowski, także z Łodzi  – 1:03.42, a trzeci Krzysztof Miszewski z Gdań-
ska – 1:04.06. Wśród pań na mecie pierwsza zameldowała się Marta Napieracz z Gdy-
ni – 1:15.49. Najtrudniejszy dystans jako pierwszy ukończył Marek Kowalczyk z Byd-
goszczy. Pokonanie 113 km zajęło mu nieco ponad 4,5 godziny. Z czasem 4:37.44 do 
mety dobiegł Maciej Piotrowski z Warszawy. Trzecie miejsce na podium należało do 
człuchowianina, Darka Ławeckiego – 4:39.38. Agata Sobiela z Poznania uzyskała naj-
lepszy czas wśród kobiet – 4:57.17.
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W niedzielę około 400 osób zameldowało się do startu indywidualnego na dystansie 
56,5 km (950 m pływania, 45 km roweru, 10,5 km biegu). Pierwszy na metę, po dwóch 
godzinach i dwóch minutach, wpadł Sylwester Swat (Przeźmierowo). Prawie 8,5 minuty 
później był Filip Graczyk (Nekla), a trzeci, z czasem 2:11.04, Adam Zięba z Bydgoszczy. 
Najszybszym chojniczaninem z czasem 2:23.44 i 28. lokatą był Dawid Szreder. Wśród 
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pań najszybsza okazała się Anna Peterek z Poznania – 2:23.16. Na piątej lokacie wśród 
pań uplasowała się kolejna chojniczanka, Magdalena Zaparuszewska – 2:33.02.

Niestety, tak jak w poprzednich latach, mieszkańcy musieli przygotować się na 
utrudnienia w ruchu drogowym. Ze względu na remont drogi z Charzyków do szosy 
bytowskiej, dla zawodników wyznaczono nową trasę, co w efekcie spowodowało, że 
utrudnienia były mniejsze. Trasa triathlonu nie biegła, jak poprzednio, naokoło Jeziora 

Ukończyć	znaczy	zwyciężyć
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Charzykowskiego, tylko z Charzyków do Małych Swornegaci, gdzie na kolarzy czekała 
jedna lub więcej nawrotek. Piękna pogoda sprawiła, że, oprócz rodzin zawodników, do 
Charzyków przyjechały też tłumy chojniczan. Czynne były wszystkie stałe punkty i lo-
kale gastronomiczne. Organizatorzy zapewnili również szeroki wybór atrakcji dla dzieci. 
Stoisko promocyjne przygotowała także Wojskowa Komenda Uzupełnień w Człuchowie, 
którą reprezentował m.in. major Andrzej Gejda, kierujący wydziałem rekrutacji wraz 
z szeregowymi z 34. Batalionu Radiotechnicznego w Nieżychowicach. 



ALEKSANDER KNITTER

Przełomowy rok 
w karierze Arkadiusza Recy

FUTBOL

O d czasu przejścia Andrzeja Borowskiego z Chojniczanki do Widzewa Łódź, kibice 
w Chojnicach nie emocjonowali się tak żadnym transferem. A tych w Chojnicach 

było w ostatnich latach setki. Ten przypadek jest jednak inny. Dlaczego?
Arkadiusz Reca niedawno świętował 23 urodziny. Lepszego prezentu, a nawet 

dwóch, nie mógł sobie sprawić. Najpierw, po zakończeniu dobrego sezonu w Wiśle 
Płock, urodzony w Chojnicach mieszkaniec pobliskich Nieżychowic wziął ślub, a na-
stępnie podpisał kontrakt. I to nie z byle jakim zespołem, bo trafił do Atalanty Berga-
mo, siódmej drużyny Serie A, czyli najwyższej ligi we Włoszech.

Arkadiusz Reca swoją piłkarską przygodę, a teraz już można spokojnie napisać: ka-
rierę, zaczynał w Kolejarzu Chojnice, który był w tamtych latach istną kuźnią talentów. 
Do klubu przy ulicy Lichnowskiej Reca trafił w wieku kilkanastu lat. Jego pierwszym 
trenerem był Czesław Jarzembiński, który słynął z dobrej ręki do młodych piłkarzy. 
Reca nie był wówczas wyróżniającym się zawodnikiem, nie miał najlepszych warun-
ków fizycznych, choć był szybki i posiadał „lewą nogę”, której pozazdrościć może mu 
wielu graczy. Los sprawił, że cała drużyna Kolejarza przeszła pod skrzydła Chojniczan-
ki Chojnice. 

Wychowany w wielodzietnej rodzinie Reca musiał sobie radzić z wieloma przeciw-
nościami losu, np. chodzić z Nieżychowic pieszo na treningi. Jak sam wspomina w roz-
mowie z „Czasem Chojnic”, zdarzyło się, że zimą po ciemku biegał w śniegu na trening 
z domu do Chojnic. – „Nigdy nie zapomnę tej sytuacji. Trening na hali w Chojnicach. 
Z Nieżychowic miałem do niej siedem kilometrów. Nie było jak dojechać. Było ciem-
no, zimno i padał śnieg. Mama nie była zadowolona, że chcę pobiec ulicą do miasta. 
Pamiętam, że na wiadukcie były zaspy do kolan” – wspomina zawodnik w rozmowie 
z Michałem Sagrolem z „Czasu Chojnic”.

W Chojniczance Reca nigdy nie dostał jednak szansy na grę w seniorach. W pierw-
szej drużynie Chojniczanki zaliczył jedynie kilkunastominutowy epizod (w maju 
2012 roku na wyjeździe w meczu II ligi z Turem Turek wszedł na boisko w 75 minucie). 
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Grywał w rezerwach, gdyż z różnych przyczyn nie widział go w zespole ówczesny tre-
ner Mariusz Pawlak. W sezonie 2013/2014 został wypożyczony i grał w trzecioligo-
wym Koralu Dębnica (koło Człuchowa). Drużyna ta posiłkowała się wtedy chłopaka-
mi z Chojnic i okolic, którzy nie łapali się do rozpędzającej się Chojniczanki. Stamtąd 
Reca przeszedł do Floty Świnoujście (sezon 2014/2015), a następnie, gdy zauważono 
u niego potencjał, w sezonie 2015/2016 trafił do Wisły Płock, gdzie wystrzeliła jego 
kariera. Już w pierwszym sezonie i to na poziomie I ligi zagrał w 28 meczach i strzelił 
aż 12 bramek, w tym jedną… Chojniczance w meczu w Chojnicach. Reca trafił do siat-
ki w 31 minucie. Co prawda jego Wisła mecz w Chojnicach przegrała, ale po sezonie 
klub z Płocka razem z Arką Gdynia awansowały do Ekstraklasy. Reca nadal był pod-
stawowym zawodnikiem, już w drugiej kolejce zdobył pierwszą bramkę w Ekstrakla-
sie z Piastem Gliwice. Łącznie uzbierał ich cztery. Po ostatnim sezonie, gdy wspólnie 
z kolegami walczył o europejskie puchary, zawodnik z Nieżychowic otrzymał życiową 
szansę. Zgłosił się po niego dobry włoski klub walczący o puchary – Atalanta Berga-
mo. Reca zdecydował się złożyć swój podpis na kontrakcie. Wie, że to jego szansa na 
zaistnienie w bardzo poważnej piłce. Sportowe media informują, że transfer mógł być 
warty nawet 4 miliony euro. To dużo, a nawet bardzo dużo, jak na warunki polskiej 
Ekstraklasy. Włosi muszą więc widzieć spory potencjał w chłopaku z Nieżychowic.

Arkadiusz Reca może już tylko czekać na debiut w reprezentacji Polski, a my z nim!

Fot. Michał Sagrol



Chojnickie 
Kaszlaki

ANETA CZAPIEWSKA

W szystko zaczęło się od Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p w Krakowie. W ósemkę 
wybraliśmy się tam dwoma maluchami na kilkudniowe spotkanie miłośników 

tego najbardziej kultowego samochodu z czasów PRL. Nie był to nasz pierwszy zlot, bo 
mieliśmy już za sobą sporo tego typu zjazdów, nawet na Węgrzech. Jednak to właśnie 
wtedy, 15 sierpnia 2015 roku, stwierdziliśmy, że chcemy założyć klub. Po burzy mózgów 
padła nazwa Chojnickie Kaszlaki i od razu wszyscy jednogłośnie ją zatwierdzili. W ciągu 

INICJATYWA

Brama weselna przygotowana dla klubowiczów
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tygodnia założyliśmy fanpage i stworzyliśmy logo. Prezesem klubu jest Aneta Czapiew-
ska, a wiceprezesem Bartosz Osowski. Aktualnie mamy ponad 30 członków.

Naszym głównym celem jest propagowanie historii pojazdu, który kiedyś był ma-
rzeniem każdego Polaka, a o którego istnieniu wiele osób, zwłaszcza młodych, w ogóle 
nie ma pojęcia. Kolejnym celem jest zintegrowanie ludzi, których nie łączy jedynie 
miłość do małego fiata. Chcemy tworzyć klub, który nie ogranicza się tylko do spotkań 
na zlotach, ale również bierze udział w przeróżnych działaniach, często niezwiązanych 
w ogóle z motoryzacją. Jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Za-
łożyliśmy wspomniane już konta na Facebooku i Instagramie. Obserwuje nas łącznie 
ponad 2500 osób. Mamy również klubowy czat, na którym poruszamy przeróżne te-
maty dotyczące naszego życia prywatnego.

Zloty – na to klubowicze czekają najbardziej. Jest wiele stałych miejsc, które odwie-
dzamy każdego roku. Nigdy nie odpuszczamy najważniejszego wydarzenia w świecie 
miłośników małego fiata, jakim jest zlot ogólnopolski. Bez względu na to, gdzie się od-
bywa, jedziemy tam. Byliśmy już w: Łodzi, Płocku, Krakowie, Warszawie i Sochaczewie. 
W tym roku jedziemy do Giżycka, a za rok do Bielska-Białej, gdzie maluch był produko-
wany. Podczas zlotu ogólnopolskiego hucznie obchodzimy swoje urodziny. Nie boimy 
się żadnych odległości, a jeśli się komuś coś zepsuje, to wspólnymi siłami próbujemy na-
prawić usterkę i dopiero wtedy jedziemy dalej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Nagrody zdobyte podczas zlotu w Obornikach. Na zdjęciu: Aneta Czapiewska, Jakub Czapiewski, 
Dariusz Tobolski, na dole Tomasz Dropiewski
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Każdego roku organizujemy: klubowy bal przebierańców (zawsze z innym tematem 
przewodnim), wyjazd nad morze, spływ kajakowy i wigilię. Do naszych cyklicznych im-
prez należy również rozpoczęcie sezonu, na którym, oprócz klubowiczów, pojawiają się 
również goście. Dzięki wsparciu lokalnych mediów oraz informacjom w mediach społecz-
nościowych, na tegorocznym spotkaniu pojawiło się ponad 40 pojazdów i prawie 100 osób. 
Dla wszystkich uczestników mieliśmy darmowy poczęstunek przygotowany przez naszych 
klubowiczów. Dodatkowo można było sobie upiec kiełbaskę nad ogniskiem. Każdy kie-
rowca otrzymał od nas darmowy zestaw startowy. Przybyli do nas miłośnicy małego fiata 
m.in. z: Inowrocławia, Przetoczyna, a nawet z Ostrowa Wielkopolskiego.

Angażujemy się również w liczne akcje społeczne. Początek roku związany jest 
z WOŚP – licytujemy, ale dajemy także pakiety na licytację. Pod młotek dwukrotnie tra-
fiła sesja zdjęciowa z profesjonalnym fotografem, fryzjerem i makijażystką, którą wylicy-
towano raz za 700 zł, a drugi raz za ponad 800 zł. Przygotowaliśmy również „MegaPakę 
od Chojnickich Kaszlaków” z różnymi gadżetami, którą kupiono za 420 zł, a także wy-
jazd na zlot do Inowrocławia dla dwóch osób, który wylicytowano dwukrotnie za łączną 
kwotę 700 zł. Kwiecień to akcja „Razem dla Autyzmu”. Wystawiamy nasze maluchy pod 
amfiteatrem w Charzykowach, część klubowiczów bierze udział w biegu, a część pomaga 
w organizacji imprezy, m.in. zajmuje się wydawaniem numerów startowych i rozdawa-
niem medali. W Dniu Dziecka maluchy są dla maluchów. Bierzemy udział w imprezie 
organizowanej przez sklep Resler, byliśmy również w Rytlu, gdzie kaszlakami woziliśmy 

Jedna z imprez klubowych pod hasłem KiczParty
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dzieci. Wspieramy też Pomorskie Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. Nasz klubowicz 
Jakub Czapiewski został tam kustoszem. Aktywnie włączyliśmy się w oficjalne otwarcie 
tego muzeum. Czyściliśmy eksponaty, a klubowiczki przebrały się w stroje z tamtej epoki 
i były dodatkową atrakcją ekspozycji. Koniec roku przebiega zawsze pod znakiem Szla-
chetnej Paczki. Klubowicze są wolontariuszami i darczyńcami. Dotychczas udało nam 
się pomalować pokój i kuchnię starszej Pani. Rozwoziliśmy też paczki do rodzin i przy-
gotowaliśmy własną za prawie 2000 zł, w której znalazło się 28 worków węgla, pampersy, 
mnóstwo jedzenia, kosmetyków i środków czystości. 

Osiągnęliśmy sukcesy na wielu płaszczyznach. Tym, który ma dla nas największą 
wartość, jest to, że staliśmy się wielką kaszlakową rodziną. Lubimy spędzać ze sobą 
czas, nie tylko na zlotach. Często organizujemy spontaniczne spotkania, np. przy gril-
lu czy przejażdżkę po okolicy. Klubowicze pomagają sobie nawzajem w prywatnych 
sprawach i nie boją się mówić o swoich problemach. Kolejnym sukcesem jest przy-
jaźń z wieloma klubami z całej Polski, a ostatnim – przywiezienie 6 nagród ze zlotu 
w Obornikach Wielkopolskich. 

Naszym celem jest zorganizowanie kilkudniowego zlotu, na który będziemy mogli 
zaprosić ludzi z całej Polski i podczas którego będziemy mogli pokazać naszą piękną 
okolicę. Aktualnie myślimy nad formą zlotu, bo chcemy, żeby był wyjątkowy i na stałe 
wpisał się w kalendarz wielu klubów.

Fot. z arch. Chojnickich Kaszlaków

Grupowe selfie członków Chojnickich Kaszlaków podczas zlotu w Obornikach



MARIUSZ BRUNKA

Genealogicznych dociekań 
ciąg dalszy

KSIĄŻKA

W marcu br. na chojnickim rynku wydaw-
niczym ukazała się nowa publikacja To-

masza Cisewskiego Korzenie drobnoszlacheckie. 
Przywiązanie do rodzinnego gniazda na przy-
kładzie wybranych rodów szlachty kaszubskiej. 
Ta ciekawa książka powstała dzięki zaangażo-
waniu i hojności Lokalnej Grupy Działania San-
dry Brdy. W komitecie redakcyjnym znaleźli się 
przedstawiciele tego stowarzyszenia: Grażyna 
Wera-Malatyńska i Sebastian Matthes, konse-
kwentnie propagujący ideę badań historyczno-

-rodzinnych, których celem nie powinno być 
wyłącznie wykazanie pokrewieństwa poszcze-
gólnych osób czy genealogii kilkunastu rodów, 
ale także prezentacja innych aspektów tworze-
nia specyficznych więzi konkretnych społeczno-
ści lokalnych. Opracowanie zostało opatrzone 
przedmową dr. Przemysława Zientkowskiego, 
który podkreślił w niej wszystkie walory publi-
kacji.

Książkę tę można potraktować jako swoisty poradnik dla osób, które, niezależnie 
od pochodzenia, chciałyby na własną rękę prowadzić poszukiwania przodków. Jednak 
podstawowym celem badawczym autora było wykazanie, na podstawie źródeł, i opi-
sanie powiązań genealogicznych drobnej szlachty kaszubskiej, a także podkreślenie jej 
przywiązania do tradycji, rodzinnej wsi i ziemi. Tomasz Cisewski przedstawia szlach-
tę osiadłą na rodzinnym zagonie w jej bogactwie życia familijnego, która całe życie 
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spędzała w swym wielopokoleniowym miejscu zamieszkania, przekazując swoim po-
tomkom umiłowanie do rodzinnej okolicy. 

Istotnym zadaniem tej pracy było również utrwalenie zachowanych archiwaliów, 
szczególnie rodzinnych, narażonych na zmienne koleje losu, a tym samym często ule-
gających bezpowrotnemu utraceniu. W książce można znaleźć bardzo czytelne sche-
maty genealogiczne poszczególnych rodów. Jest w niej też mnóstwo nazwisk, które 
występują tylko epizodycznie. Tych ostatnich nie znajdziemy wprawdzie w tytułach 
rozdziałów, dlatego warto wnikliwie zapoznać się z całą lekturą. Uświadamia ona jak 
bardzo rody te wpisują się w obecny kontekst społeczny. Większość chojnickich czy-
telników znajdzie tam nazwiska, które nosili lub noszą i ich krewni. Wszyscy odnajdą 
natomiast szczegółowe informacje o źródłach, z którymi powinien zetknąć się każdy, 
kto poważnie interesuje się genealogią swojej rodziny. Jednym z takich źródeł, z któ-
rych rzadko korzystają rodzinni poszukiwacze, są dokumenty katastralne z drugiej 
połowy XIX wieku. Tam bowiem możemy znaleźć chociażby numerację domów na-
szych przodków i sprawdzić, czy przez 150 lat uległa zmianie. 

Zachęcając do lektury, warto podkreślić, że książkę Korzenie drobnoszlacheckie... 
można wciąż nabyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy we Wszechni-
cy Chojnickiej (pokój nr 212).

Promocja książki odbyła się w Czytelni MBP. Na zdjęciu Przemysław Zientkowski,  
który napisał przedmowę, Tomasz Cisewski, autor oraz Grażyna Wera-Malatyńska,  
prezes Sandrów Brdy



Trzy pytania do… 
Andrzeja Bramańskiego

1. Muzeum współtworzą ludzie, budynki i eksponaty. Która z ekspozycji Muzeum 
Historyczno ‑Etnograficznego w Chojnicach najbardziej zapadła Panu w pamięci?

Na przestrzeni tych dziesiątek lat spędzonych w muzeum zapamiętuje się najczęś-
ciej te, które cieszyły się dużym bądź bardzo dużym zainteresowaniem wśród zwie-
dzających i żywo przez nich komentowane. A do takich zaliczyłbym m.in. te, któ-
re dotyczyły prezentacji sztuki sakralnej powiatu chojnickiego, rekwizytów z filmu 
Ogniem i mieczem, polskich strojów ludowych, lalek z całego świata, drewnianych 
zabawek oraz wielu indywidualnych wystaw wybitnych polskich artystów i twórców. 
Wystaw było bardzo dużo; prezentowały szeroko pojętą kulturę i sztukę, nie tylko 
naszego kraju. Mam nadzieję, że zwiedzającym utkwiły w pamięci, a każdą z tych 
ekspozycji wspominam z sentymentem, bo w jej organizację wkładaliśmy dużo pracy, 
aby była odbierana jak najlepiej i przybliżała odbiorcom ciekawą tematykę.

2. W lipcu uczcimy 40. rocznicę śmierci Juliana Rydzkowskiego i 15. rocznicę śmierci 
Wandy Tyborskiej. Jak wspomina Pan te postacie i swoje relacje z nimi?

Każda z wymienionych postaci odcisnęła na mojej drodze zawodowej znaczące piętno 
i sprawiła, że muzeum stało mi się bliskie, nie tylko z racji obowiązków zawodowych. To 
Pan Julian, wtedy gdy w latach 60. ubiegłego wieku zgromadził wokół siebie grupę kilku-
nastoletniej młodzieży w Szkolnym Kole Przyjaciół Muzeum, w której i ja się znalazłem, 
sprawił, że później nie miałem już wątpliwości, iż moją drogę zawodową chciałbym związać 
z muzeum. W osobie Pana Juliana miałem wzór człowieka oczytanego, komunikatywnego, 
dowcipnego i, co jest bardzo ważne, świetnego gawędziarza i przewodnika. Natomiast Pani 
Wanda Tyborska, jak na ówczesne czasy, to znacząca osobowość. Była świetnym organiza-
torem, potrafiącym zadbać o najmniejsze detale przy organizacji wystaw i innych działań 
muzealnych. Potrafiła „wydobyć spod ziemi” pieniądze, które umożliwiły odrestaurowanie 
wszystkich, oprócz Bramy Człuchowskiej, zabytkowych obiektów położonych na murach 
obronnych, a zajmowanych obecnie przez muzeum. I jeszcze jedna moim zdaniem istotna 

WYWIAD
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rzecz, którą przypisałbym Pani Tyborskiej. Przy niej my, którzy wówczas pracowaliśmy 
pod jej kierunkiem, nauczyliśmy się solidnej pracy, często kosztem życia osobistego. Była 
dyrektorem bardzo wymagającym. Widząc jednak, jak dobry był odbiór naszego wysiłku, 
w zapomnienie poszły nerwowe chwile, które mu towarzyszyły. Liczył się efekt finalny i jego 
pozytywny oddźwięk. Dumny jestem z tego, że miałem możliwość współpracy i pracy pod 
kierunkiem takich osób jak Pan Julian i Pani Wanda, których zasługi dla miasta i jego kultury 
zostały docenione przez potomnych. Pana Juliana uważam za najpopularniejszą osobowość 
Chojnic. Jego imieniem nazwano muzeum, Szkołę Podstawową nr 1 i ulicę. Wyeksponowa-
no go także, umieszczając jego postać na ławeczce w parku Tysiąclecia.

3. Z którym z muzealnych eksponatów wiązała się jakaś anegdota bądź niecodzienne 
wydarzenie?

Nie potrafię skojarzyć jakiś eksponatów bądź niecodziennych wydarzeń związanych 
z muzeum. Może dlatego, że przez te prawie pół wieku mojej pracy tak wiele tu się działo, 
że nie sposób dziś wydobyć z pamięci i wyróżnić te wyjątkowe. Chociaż były m.in. wizyty 
ważnych osobistości ze świata polityki czy kultury – premiera, ministra kultury i sztuki. 
Natomiast reakcja zwiedzających i komentujących oglądane w muzeum cenne eksponaty, 
a do takich zaliczyłbym bezsprzecznie naszą okazałą i działającą szafę grającą, dębową 
szafę z pięknymi płaskorzeźbami czterech pór roku, wielkim łańcuchem Bractwa Kurko-
wego (zachowanym w szczęśliwy sposób z przedwojennych zbiorów), jest miła, zwłaszcza 
gdy dostrzegają w tak niedużym muzeum przedmioty bezcenne i ciekawe, a podczas ko-
lejnego swojego pobytu w Chojnicach z przyjemnością składają nam kolejną wizytę.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. Adam Piechowski
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W czwartki 
gościmy u Albina

T owarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach zainicjo-
wało serię spotkań pasjonatów przeszłości miasta, kolekcjonerów i innych pozytyw-

nie zakręconych osób. Spotkania odbywają się cyklicznie w co drugi czwartek miesiąca 
w siedzibie muzealnej Kolekcji historyczno-regionalnej Albina Makowskiego (ul. Drzy-
mały 5). Dotychczas (kwiecień–czerwiec) zorganizowano trzy muzealne czwartki.

Pierwszymi prelegentami w kwietniu byli Jacek Klajna i Jan Zieliński, miłośnicy 
historii i kolekcjonerzy. Jacek Klajna omówił zawartość przygotowywanego wówczas 
albumu Chojnice na starych fotografiach (tom I). Wydawnictwo miało swoją premierę 
podczas tegorocznych Dni Chojnic. Z kolei Jan Zieliński przedstawił szesnastowiecz-
ne monety, których używali kiedyś chojniczanie.

Warto odwiedzić dawne mieszkanie Albina Makowskiego – to miejsce ma magne-
tyczny klimat. Przyciąga tych, którym bliska jest wielowiekowa historia naszego grodu.

Fot. Jacek Klajna

MUZEUM
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KWIECIEŃ
 6	 Wiceminister	MSWiA	Jarosław	Zieliński	gościł	w	Państwowej	Straży	Pożarnej	 i	wręczył	

samorządowcom	promesy	na	odbudowę	dróg	i	infrastruktury	po	nawałnicy.
	 	 Podczas	Targów	Edukacyjnych	 promowana	 była	 powiatowa	Platforma	 Internetowa	

Sieci	Wsparcia	Doradztwa	Zawodowego.
	 	 Na	Starym	Rynku	 trwała	akcja	przedszkola	 „Skrzaty”	promująca	kampanię	 „Razem	

dla	Autyzmu”.

 7	 Warsztaty	artystyczno-edukacyjne	„Sztuka	w	czasoprzestrzeni”	odbyły	się	w	Chojni-
ckim	Centrum	Kultury.

	 	 Wielkanocny	Turniej	Łuczniczy	zorganizowało	Bractwo	Rycerskie	Herbu	Tur.

 7–8	 Po	raz	pierwszy	odbył	się	u	nas	Festiwal	Smaków	Food	Trucków,	prezentujący	kuchnię	
wielu	krajów	świata.

 8	 W	Centrum	Sztuki	Collegium	ARS	wystąpili	Dominika	Żukowska	i	Andrzej	Korycki.

 9	 Podczas	17.	Marszu	dla	Życia	w	domu	sióstr	franciszkanek	przy	ul.	Ogrodowej	zostało	
poświęcone	utworzone	tam	Okno	Życia.

 12	 Czwartki	u	Albina	–	to	tytuł	nowego	cyklu	spotkań	dla	pasjonatów	historii	miasta	i	kolek-
cjonerów	w	siedzibie	muzealnej	kolekcji	Albina	Makowskiego.

 13 Powiat	chojnicki	uplasował	się	na	14.	miejscu	w	rankingu	najbardziej	rozwojowych	samo-
rządów	powiatowych	Związku	Powiatów	Polskich.

 14	 Stowarzyszenie	na	rzecz	Lokalnej	Przedsiębiorczości	rozpoczęło	wakacyjny	cykl	targów	
staroci.

 15	 Pasjonaci	motocykli	zainaugurowali	na	Starym	Rynku	sezon	motocyklowy.

 21	 Miłośnicy	fiatów	126p,	zrzeszeni	w	grupie	Chojnickie	Kaszlaki,	rozpoczęli	sezon	i	za-
prezentowali	chojniczanom	swoje	pojazdy.

	 	 W	ramach	projektu	„Teatr	Repertuarowy”	można	było	obejrzeć	spektakl	„Nic	nas	tu	nie	
trzyma”	Teatru	Zielony	Wiatrak	z	Gdańska.

 23	 Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Chojnicach	i	Stowarzyszenia	LekTURa	zorganizowały	
akcję	„Dwa	tygodnie	z	książką.	Od	Dnia	Książki	do	Dnia	Bibliotekarza”.	

 25	 W	MBP	odbyły	się	spotkania	z	autorem	książek	dla	dzieci,	chojniczaninem	Wiesławem	
Błachem	oraz	podróżnikiem	Jackiem	„Bradziaga”	Jarosikiem	z	Tczewa.	

 27	 Czerska	 „Grupa	 M”	 zaprezentowała	 w	 Chojnicach	 musicalową	 opowieść	 science
fiction zatytułowaną Wiktoria.
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MAJ
 2	 Dla	upamiętnienia	Dnia	Flagi	RP	harcerze	rozwinęli	na	rynku	stumetrową	flagę,	którą	

następnie	trzymali	chojniczanie.	

 3	 Stowarzyszenie	„Dworek	Polski”	zaprosiło	na	cykliczną	majówkę	pod	hasłem	„Na	Szlaku	
Kultur”	z	Ogólnopolskim	Konkursem	Kapel	Ludowych.

 9 Delegacja	Chojnic	uczestniczyła	w	Emsdetten	w	Niemczech	w	otwarciu	wystawy	„Partne-
rzy”	prezentującej	rysunki	Hubertusa	Jelkmanna.

	 	 Z	okazji	Dnia	Europy	w	SP	nr	1	prezentowali	się	uczniowie	w	VI	Festiwalu	Piosenki	
Obcojęzycznej	„Euro-Song”.

 11 W	 II	 LO	 odbyło	 się	 „Święto	 Nauki	 w	 Lokalnym	 Centrum	 Nauczania	 Kreatywnego	
w	Chojnicach”	z	atrakcjami	naukowymi	dla	uczniów.

 12	 Trasa	rajdu	rowerowego	VI	Odjazdowy	Bibliotekarz	prowadziła	spod	MBP	do	Kęsowa.

 19	 Władze	Chojnic	i	francuskiego	Bayeux	podpisały	oficjalną	umowę	o	współpracy,	która	
trwa	od	1986	roku	z	inicjatywy	Towarzystwa	Przyjaźni	Polsko-Francuskiej.

	 	 W	organizację	Europejskiej	Nocy	Muzeów	włączyły	 się	 instytucje	 i	 stowarzyszenia,	
przygotowując	bogatą	ofertę	kulturalną.

 23	 Stowarzyszenie	Przyjaciół	Zespołu	Szkół	Specjalnych	w	Chojnicach	zaprosiło	do	Fosy	
Miejskiej	na	XV	Integracyjny	Festiwal	Piosenki	„Święto	muzyki	2018”.

 25	 Ulicami	miasta	przeszedł	Marsz	Nadziei	w	ramach	kampanii	Pola	Nadziei	Fundacji	Pa-
lium.

 26	 Na	Starym	Rynku	pikietowało	kilkanaście	osób	na	znak	solidarności	z	protestującymi	
w	Sejmie	rodzinami	osób	niepełnosprawnych.

	 	 Trasa	Rajdu	Kosznajderskiego	Sandrów	Brdy	prowadziła	do	Dąbrówki.

 26–27	 Ciekawe	eksponaty	można	było	obejrzeć	podczas	II	Chojnickiej	Wystawy	Broni	w	sali	
gimnastycznej	SP	nr	8.

 27	 Koncert	„Trzech	solistów	na	Dzień	Matki”	odbył	się	w	Centrum	Sztuki	Collegium	ARS.

 28	 Temat	przewodni	Dnia	Samorządowca,	który	odbył	się	w	Zespole	Szkół	przy	Nowym	
Mieście,	brzmiał:	Apetyt	na	zdrowie.

	 	 16	osób	otrzymało	stypendia	burmistrza	na	realizację	działań	kulturalnych	w	mieście.

 30	 Dzień	Dziecka	na	Starym	Rynku	z	występami,	grami	i	zabawami	zorganizowały:	Promo-
cja	Regionu	Chojnickiego	i	firma	Resler.

	 	 W	MBP	gościł	fotograf	i	pisarz	Mikołaj	Grynberg	w	ramach	cyklu	„Czytamy	z	miłości	
do	ojczyzny!”.
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CZERWIEC
 2	 Ulicami	miasta	przeszły Amazonki	w	Marszu	Życia	i	Nadziei,	a	w	parku	Tysiąclecia	

trwały:	festyn	sportowo-rekreacyjny	oraz	„Bieg	Nadziei”.
	 	 Piknik	Obywatelski	Projektu	Chojnicka	Samorządność	był	pod	hasłem	„100	lat	niepod-

ległości”.
 8 W	Fosie	Miejskiej	odbył	się	XXI	Przegląd	Piosenki	Religijnej	Credo	z	udziałem	ok.	250	ucz-

niów.
 9 V	Noc	w	Bibliotece	w	tym	roku	miała	nazwę	„Świat	między	książkami”.
 10	 Chojnicki	piłkarz	Arkadiusz	Reca,	grający	w	Wiśle	Płock,	podpisał	kontrakt	z	włoską	Ata-

lantą	Bergamo.
 11	 Rada	Miejska	nadała	Helenie	i	Leonowi	Stoltmannom,	chojniczanom	mieszkającym	

w	Bielefeld	w	Niemczech,	tytuł	Honorowych	Obywateli	Miasta	Chojnice.
	 	 Zmarł	Włodzimierz	Kruszyński,	nauczyciel	historii	i	dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Chojni-

cach.	Pogrzeb	odbył	się	15.06	na	cmentarzu	komunalnym.
 12 i 14	 W	MBP	w	ramach	cyklu	„Czytamy	z	miłości	do	ojczyzny!”	gościli	pisarze:	Wojciech	

Chmielarz	oraz	Renata	Piątkowska.
 18	 Na	Starym	Rynku	stanęła	wystawa	plenerowa	„Chojnice	na	mapach”.
 20 W	serii	„Monografie	Chojnickie”	ukazała	się	książka	Damiana	Otty	Po kolei o chojnickiej 

kolei.
 23	 W	wieku	73	lat	zmarł	Stefan	Myszka,	długoletni	dyrektor	Chojnickiego	Domu	Kultury,	

związany	także	z	Brusami.
 22–24 W	ramach	Dni	Chojnic,	jak	co	roku,	zorganizowano:	Jarmark	Świętojański,	prezenta-

cje	i	koncerty.	Wręczony	został	pośmiertnie	tytuł	Zasłużonego	Obywatela	Miasta	dla	
Edwarda	Gabrysia.	Gwiazdami	były	zespoły	Poparzeni	Kawą	Trzy	oraz	Wilki.	

 24 Promocja	albumu	Chojnice na starych fotografiach	opracowanego	przez	Jacka	Klajnę,	
wydanego	z	okazji	rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	

 25	 Miasto	podpisało	umowę	na	realizację	dofinansowanych	z	Unii	Europejskiej	inwestycji	
związanych	z	modernizacją	dworca	kolejowego	i	autobusowego.

 28	 Przez	nasze	miasto	prowadziła	 trasa	międzynarodowej	sztafety	pokoju	Peace	Run	
z	udziałem	13	biegaczy	z	całej	Europy.

 30	 W	Bramie	Człuchowskiej	odbyła	się	promocja	książki	Marka	Pasturczaka	i	Jerzego	Lel-
wica	o	szarży	pod	Krojantami	Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi.

	 	 Na	 festiwal	muzyczny	 InterTony	 zaprosiła	 na	 stadion	Kolejarza	 Fundacja	Rozwoju	
Ziemi	Chojnickiej	i	Człuchowskiej.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Dziadek i wnuk
o pruskim gimnazjum w Chojnicach

K rólewskie Katolickie Gimnazjum w Chojni-
cach funkcjonowało od listopada 1815 roku 

do początków 1920 roku. Później, w tym samym 
miejscu, polskie władze oświatowe powołały do 
życie Państwowe Gimnazjum Klasyczne Mę-
skie. Pruską szkołę pod patronatem królewskim 
ukończyło również liczne grono Polaków. Nie-
którzy z nich pochodzili z rodzin ziemiańskich. 
Uczniami chojnickiego gimnazjum byli m.in. 
Ignacy Łyskowski i Jan Sikorski. Obaj ukończyli 
szkoły średnie w innych ośrodkach. Zasłużo-
ny dla polskiego ruchu narodowego w zaborze 
pruskim Ignacy Łyskowski był dziadkiem Jana 
Sikorskiego, wywodzącego się z Wielkich Cheł-
mów (zob. artykuł o tej miejscowości w tym nu-
merze „Kwartalnika Chojnickiego”).

Ignacy Koschembar-Łyskowski herbu Do-
liwa (1820–1886) uczęszczał do Królewskiego 
Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach 
1834–1837. Okres ten nie wpłynął pozytywnie 
na rozwój polskiego ducha nastolatka. Już po 
dwóch latach pobytu w Chojnicach mówił nie 
tylko płynnie po niemiecku, ale też zdecydowanie ulegał akulturacji mniejszości pol-
skiej z panującą kulturą zaborców. Gimnazjalista zafascynowany był uniwersalizmem 
niemieckiej nauki, filozofii i sztuki. Otoczony młodymi Niemcami powoli dochodził 
do wniosku, że język polski nie jest mu potrzebny. Zaczął nawet pisać po niemie-
cku listy do rodziców, co wywołało ich konsternację. Wychowany w polskim domu 

Publikacja o Ignacym Łyskowskim 
wydana przez Towarzystwo Naukowe 

w Toruniu w 2000 roku

EDUKACJA
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szlacheckim i w ojczystej tradycji zatracał w zniemczonych Chojnicach narodową toż-
samość. W Curriculum vitae napisał później: „(…) stałem się ofiarą systemu germa-
nizacyjnego. (…) Opuściłem ognisko domowe bez znajomości języka niemieckiego. 
Nauka szkolna w Chojnicach natomiast udzielana była tylko w języku niemieckim. 
(…) Przez obcowanie z młodzieżą niemiecką przyswoiłem sobie język niemiecki [jed-
nak – przyp. autora] nie posunąłem się naprzód ani pod względem duchowym, ani 
pod względem moralnym. (…) Oto była udana metamorfoza: z niewinnego, dobrze 
wychowanego i utalentowanego polskiego dziecka – zepsuty człowiek z niemieckim 
językiem. (…) W tym czasie otwarte zostało gimnazjum w Chełmnie. Moi nieszczę-
śliwi rodzice, którzy pokładali we mnie tyle nadziei, zauważyli wkrótce, że znajduję się 
na złej drodze, i podjęli kroki w celu przeniesienia mnie z Chojnic do Chełmna. (…) 
Gimnazjum w Chełmnie przenikał inny duch niż gimnazjum chojnickie. (…) Z gorą-
cym zapałem zabrałem się do polskich klasyków i czytałem ich (…) z pomocą słowni-
ka” (Pomorze Gdańskie 1807–1850. Wybór źródeł, oprac. A. Bukowski, Wrocław 1958).

Talent pisarski po dziadku Ignacym odziedziczył wnuk, Jan Sikorski (1898–2002). 
Jego wspomnienia Ziemianin bez kompleksów czyta się jednym tchem. Jan Sikorski był 
synem Stanisława Sikorskiego (1855–1929), posła do sejmu pruskiego, działacza go-
spodarczego, komisarycznego starosty powiatu chojnickiego, postaci wielce zasłużonej 

Dwór rodzinny Ignacego Łyskowskiego w Mileszewach (fot. G. Jasiński; przedruk:  
S. Wierzchosławski, „Ignacy Łyskowski 1820–1886. Polityk i publicysta, pierwszy prezes  
Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, Toruń, 2000.)
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dla polskości Pomorza. Biografia Jana Sikorskie-
go mogłaby zainspirować wielu scenarzystów 
i reżyserów filmowych. Wielkie Chełmy i Choj-
nice w pierwszych latach życia, a później m.in. 
Berlin, Lozanna, Genewa, Warszawa (tam prze-
żył powstanie w 1944 r.), Norymberga, Paryż 
i bardziej egzotycznie: Tanger w Maroku, Dakar 
w Senegalu, Abidżan (Wybrzeże Kości Słonio-
wej). Po utracie jedynego dziecka Sikorski wraz 
z małżonką osiadł w 1973 r. w Lozannie, którą 
doskonale znał z okresu studiów.

Ten pomorski ziemianin był zatem praw-
dziwym obieżyświatem. Zajmował się przede 
wszystkim branżą handlową, ale przez pewien 
czas pracował jako dziennikarz – korespondent 
kilku gazet (podpisywał się jako Jan bez Zie-
mi). Dziennikarski pseudonim wiązał się z dość 
przykrą historią, bowiem Jan Sikorski utracił ro-
dowy majątek w Mileszewach. Musiał sprzedać 
go z powodu długów – inwestycje w branży fil-
mowej okazały się chybione. Matka Jana – Anna 
z Łyskowskich Sikorska (1871–1944), córka 
Ignacego Łyskowskiego z Mileszew, była niepo-
cieszona. Jej syn był jednak kupcem i przedsię-
biorcą; ryzyko towarzyszyło jego działalności 
każdego dnia…

Nas, czytelników „Kwartalnika Chojni-
ckiego”, interesują szczególnie fragmenty jego 
opublikowanych wspomnień dotyczące pobytu 
w Chojnicach. Do pruskiego gimnazjum w tym 
mieście trafił w 1909 roku i przebywał w nim 
dość krótko. Nauki w Chojnicach nie wspomi-
nał zbyt przyjemnie: „W chojnickim gimnazjum 
Polacy byli w mniejszości. Gimnazjum było cał-
kowicie niemieckie. Nauka odbywała się oczy-
wiście w języku niemieckim. Również na prze-
rwach nie wolno było mówić po polsku, nawet 
odezwać się do kolegi… (…) Koledzy Niemcy 
odnosili się do mnie życzliwie. Ojciec znany był 
wśród ludności niemieckiej. (…)  Zazdrościli 
mi, że jestem synem bogatych rodziców. (…) 

Jan Sikorski jako pracownik Polskiej Misji 
Wojskowej, Brema 1945 rok (przedruk: 

J. Sikorski, „Ziemianin bez kompleksów. 
Wspomnienia”, Gdańsk, 1990.)

Jan Sikorski, Tanger 1971 rok (przedruk: 
J. Sikorski, „Ziemianin bez kompleksów. 

Wspomnienia”, Gdańsk, 1990.)
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Spotkaliśmy się kiedyś w auli [ze starszym o kil-
ka lat gimnazjalistą kuzynem Tadeuszem Łuko-
wiczem – przyp. autora]. Ja do niego przemó-
wiłem po polsku, a on mnie skarcił. Jak śmiem 
odzywać się w języku polskim, to jest karalne. 
(…) Było mi przykro. Ja się bowiem z polszczy-
zną nie kryłem. Nosiłem też do gimnazjum pol-
skie książki, żeby je czytać podczas wykładów.” 
(J. Sikorski, Ziemianin bez kompleksów. Wspo‑
mnienia, oprac. i wstępem opatrzył J. Borzysz-
kowski, Gdańsk 1990, s. 34)

Słowa dziadka i wnuka, w określonym stop-
niu, oddają atmosferę, w której przyszło pobie-
rać naukę polskim uczniom w pruskim gimna-
zjum w Chojnicach. Szkoła miała jednak służyć 
zaborcom jako instrument germanizacji i wszel-
kie przejawy ducha polskiego były tępione przez 
władze oświatowe. Dlatego z wielkim uznaniem 
należy podkreślić fakt działalności w Chojni-
cach bardzo silnej organizacji filomackiej.

Rodzice Jana Sikorskiego – Anna 
i Stanisław Sikorscy z księdzem Feliksem 
Boltem (przedruk: J. Sikorski, „Ziemia‑
nin bez kompleksów. Wspomnienia”, 
Gdańsk 1990.)
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ZBIGNIEW GIERSZEWSKI

Wielkie Chełmy 
na skraju lasu i historii

Lokalny węzeł komunikacyjny
Wielkie Chełmy (nazwa kaszubska: Dużé Chełmë) nigdy nie leżały na uboczu. Przed 
wiekami szła tu droga bytowska, odgałęzienie od szlaku z Chojnic do Kościerzyny. 
Przez Swornegacie wiodła na Gochy, a dalej przez Parszczenicę na północ do Byto-
wa, ważnej krzyżackiej placówki. Współcześnie skrzyżowanie na zachodnim krańcu 
wsi łączy szosę z Czerska przez Brusy do Swornegaci i dalej do Konarzyn i Czarnego 

Boża Męka
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z szosą do Małych Chełmów na północ (od tego roku przedłużoną aż do Rolbika nad 
Zbrzycą) oraz na południe z utwardzonym traktem do Krówni, a zarazem skrótem do 
Czernicy i Męcikału.

Na skraju lasu i na jagody
Zaraz za wsią polna droga przechodzi w leśny dukt, który zmierza do osady robotni-
ków leśnych Asmus („znośny” skrót do Laski nad Zbrzycą). Przed laty co rano w sezo-
nie grupa mieszkańców Brus PKS-em docierała do Chełmów na zbiór jagód, z których 
słyną tutejsze bory. Punkt skupu runa leśnego funkcjonuje do dzisiaj. Całe rodziny 
dorabiały i dorabiają w ten sposób do swojego budżetu.

W czasie wojny tutejsze bory kryły partyzantów „Gryfa Pomorskiego”. Dowódcą 
oddziału „Młynki” i komendantem w powiecie chojnickim był Jan Bińczyk, leśni-
czy z pobliskiego Młynka. Działali tuż pod bokiem dowództwa poligonu ćwiczebne-
go SS, które zajmowało od 1943 roku pałac Sikorskich. Poligon o ogromnym obszarze 
500 km² posiadał koszary w Dziemianach i Brusach. Jednostki SS stacjonowały też 
w Wielkich i Małych Chełmach, Kaszubie, Rolbiku i Leśnie. Partyzanci ukrywający się 
w leśnych bunkrach nie dawali zapomnieć o sobie okupantom i wiązali w ten sposób 
spore siły niemieckie, które przecież przydałyby się na froncie. 

Zaborski Park Krajobrazowy
Wschodnia granica Zaborskiego Parku Krajobrazowego przebiega przez zachodnią część 
wsi i obejmuje swym zasięgiem park dworski, cenny i krajobrazowo, i przyrodniczo. Cała 
zachodnia część gminy Brusy z racji swoich nieprzeciętnych walorów przyrodniczych ob-
jęta została ochroną krajobrazową w 1990 roku, chociaż gdyby w 1994 roku na sesji Rady 
Miejskiej w Brusach wynik obrad byłby inny, to Wielkie Chełmy byłyby bramą do Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie”. Najbliżej stąd do doliny jezior rynnowych (był tu nawet 
projektowany rezerwat) oraz do Laski i Widna, gdzie Kulawa wpada do Zbrzycy, a mało co 
na Pomorzu może równać się z urokiem tych zakątków. 

Dwór…
W 1772 roku, po pierwszym zaborze, Fryderyk II zarządził inwentaryzację swoich no-
wych ziem. Okazało się, że w Wielkich Chełmach jest dwór (drewniany) „wielkich 
panów” Jezierskich, 31 włók ziemi i 78 mieszkańców. Przynależały do majątku także 
dobra w Leśnie, Lendach, a także Starc, Płęsno, Młynek i Asmus. W Wielkich Cheł-
mach, licząc z Płęsnem i Młynkiem, było 100 katolików i 16 innowierców (Niemców).

Obecny budynek dworu wybudowany w latach 1852–1853 w stylu neogotyckim 
przez Stefana Sikorskiego był wielokrotnie przebudowywany, m.in. w latach 1908–1909. 
Budynek piętrowy, opięty sześciobocznymi szkarpami wieżyczkowymi prezentuje się na 
tle parku imponująco. Nie ma fasady tak przyozdobionej jak np. pałac w Wilanowie, ale 
szlachetnością proporcji w niczym mu nie ustępuje. Badania archeologiczne na pod-
jeździe w 2012 roku prowadzone przez Urząd Gminy wykazały, że miał kiedyś boczne 
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skrzydło. W starych piwnicach znaleziono, poza gruzem, tysiące artefaktów, w tym kafli, 
naczyń, sztućców i monet, wiekiem sięgających średniowiecza.

W dwudziestoleciu międzywojennym gościnne progi dworu Sikorskich odwie-
dzał wybitny kompozytor Feliks Nowowiejski z rodziną, był tu gen. Józef Haller, który 
w 1920 roku dla Polski ze swoją błękitną armią zajmował Pomorze. Gościli tu także 
Roman Dmowski, przywódca endecji, która na Kaszubach była przewodnią siłą poli-
tyczną, i prezydent RP – Stanisław Wojciechowski. 

Na pewno przechadzali się ścieżkami tutejszego parku.

…i park
Park dworski swój okres świetności ma za sobą. Pamiętna nawałnica z 11 sierpnia 
2017 roku dokonała spustoszeń, ale i przedtem stare drzewa chyliły się ku upadkowi. 
Nic nie trwa wiecznie, jeżeli tego nie odnawiają nowe pokolenia. Puszcza radzi sobie 
sama, park tylko siłą i mądrością ludzką jest w stanie się rozwijać.

Szkolną Ostoję Przyrody w Wielkich Chełmach tworzy park podworski przy Szko-
le Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach, który powstał praw-
dopodobnie pod koniec XVIII wieku. Dzisiejszy charakter otrzymał w drugiej poło-
wie XIX wieku. Otaczał dwór rodziny Sikorskich na obszarze 1,54 ha. Od wschodniej 
strony otoczony jest stawami, dawniej podzielonymi groblami, na środku jest wysepka. 
Drzewa parkowe, oprócz alei i szpalerów, tworzą swobodne skupiska. Na terenie parku 
jest (a raczej było) 15 pomników przyrody. Drzewa liściaste to: grab pospolity, lipy: 
drobnolistna i szerokolistna, klon pospolity, brzozy: omszona i brodawkowata, wiąz 
pospolity, dąb szypułkowy, buk pospolity, jesion wyniosły, czeremcha amerykańska, 

Dwór w Wielkich Chełmach
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Dwór od strony parku

Aleja grabowa

głóg jednoszyjkowy, jarząb pospolity, leszczyna pospolita, topola kanadyjska. Drzewa 
iglaste: świerk pospolity, modrzew europejski. Krzewy: róża pomarszczona, karagana, 
śnieguliczka biała, jaśminowiec wonny. Zachwycają trzy aleje grabowe, w tym w po-
łudniowej części parku, którą kiedyś wjeżdżało się do pałacu. Rosnąca tu grupa świer-
ków przed dworem stanowiła klomb zajazdowy.
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Pole
Wielkie Chełmy to zachodnia część „wyspy bruskiej”, czyli fragment Borów Tuchol-
skich z racji dobrych gleb (jak na warunki kaszubskie) od wieków odlesiony. Tu po-
wstało jedno z największych latyfundiów na południu Kaszub rodu Jezierskich i ich 
następców – Sikorskich. Reforma rolna z 1945 roku przyczyniła się do powstania go-
spodarstw chłopskich. Majątek rozparcelowano pomiędzy 40 rodzin. Nie obyło się to 
bez trudności, kiedy to brygady parcelacyjne zaatakowane zostały przez grupy prze-
ciwników nowego ustroju. Ale i potem nie brakowało problemów, ponieważ sama par-
celacja to jedynie kawałek ziemi, a dawni robotnicy najemni musieli postawić zagrody, 
zakupić inwentarz, wyposażyć się w maszyny rolnicze i przynajmniej jednego konia. 
W stabilizacji planów na przyszłość przeszkodził w Wielkich Chełmach, tak jak w całej 
Polsce, epizod z kolektywizacją. Spółdzielnię produkcyjną założono w 1953 roku, ale 
ponieważ jej dorobek był nikły, to do 1958 roku została rozwiązana. 

Wieś i szkoła
Wielkie Chełmy przez wieki jako majątek rycerski, potem szlachecki, posiadały dla ro-
botników tylko czworaki. Po wojnie w 1948 roku 21 parcelantów z niewielką pomocą 
państwa zaczęło budować swoje domy. Zakładanie spółdzielni na jakiś czas zahamo-
wało proces rozbudowy wsi. Potem wielki pożar drewnianych zagród wyzwolił inicja-
tywę wspólnego odbudowania wsi. Zespół pod przewodnictwem Marty Kurszewskiej 
w latach 1961–1963 odnowił oblicze Wielkich Chełmów.

Po wojnie Wielkie Chełmy podporządkowane były Małym Chełmom, które od 
1945 roku stanowiły gromadę w obrębie gminy Brusy, a od 1962 roku wchodziły 
w skład sołectwa Małe Chełmy. To tam była wybudowana jeszcze w czasach pruskich 
szkoła. Obecnie Wielkie Chełmy są niezależnym sołectwem, a szkoła ma siedzibę 
w dawnym pałacu. W bieżącym roku obchodziła 50-lecie istnienia. Nosi imię najsłyn-
niejszego z rodu Sikorskich, Stanisława, szambelana papieskiego, pierwszego starosty 
chojnickiego po odzyskaniu niepodległości, animatora życia gospodarczego i kultu-
ralnego na Kaszubach. 

Na szlaku Kaszubskiej Marszruty
Szlak czerwony Kaszubskiej Marszruty biegnie z Czerska przez Brusy-Jaglie, Czyczkowy, 
Wielkie Chełmy, Swornegacie, Chociński Młyn, Funkę do Charzyków. Wielkie Chełmy 
są mniej więcej w połowie ścieżki liczącej 55 km. Wiata z ławką, stojakami na rowery 
znajduje się tuż przy bramie wjazdowej do szkoły. We wsi dla tych, którym skończył się 
prowiant i zasób czegoś do picia, znajdują się dwa sklepy (prywatny i spółdzielczy), do-
brze zaopatrzone i z konkurencyjnymi cenami. Przy prywatnym jest ogródek piwny dla 
lubiących wiejskie klimaty, a opodal boża męka, gdzie regularnie odbywają się nabożeń-
stwa majowe i czerwcowe. Postawiona w 1979 roku, wielokrotnie odnawiana, m.in. po 
zniszczeniu przez samochód ciężarowy. Przed wojną w Chełmach była kapliczka Matki 
Boskiej, ale przeszkadzała hitlerowcom, którzy ją zniszczyli.
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Park dworski

Bocianie gniazda

Chełmskie bociany
Jedyne bocianie gniazdo, spośród ok. 50 w gminie Brusy, usytuowane na słupie ener-
getycznym znajduje się nie przy zabudowaniach, lecz spory kawałek za wsią. Przez lata 
z dobrym przychówkiem – z trzema, czterema lub pięcioma młodymi. Musiało być pta-
kom ciasno, bo stare zrobiły sobie na sąsiednim słupie gniazdo osobne, wypoczynkowe. 
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GRAFIKA

Kiedyś to była 
moja ogromna pasja 

Panie Tadeuszu, kiedy odkrył Pan, że ma Pan talent plastyczny?

Tadeusz Guentzel: Miałem wtedy około 10 lat, chodziłem do trzeciej klasy. Na 
zajęciach praktycznych przysiadł się do mnie jakiś kolega ze starszej klasy. Miał przy 

Tadeusz Guentzel,	ur.	w	1923	r.,	właściciel	najstarszej	piekarni	w	Chojnicach	(założonej	w	1928	r.).	
Od	1992	r.	członek	Kurkowego	Bractwa	Strzeleckiego,	społecznik.	W	2012	r.	uhonorowany	tytułem	
Zasłużony	 Obywatel	 Miasta.	 Pana	 Tadeusza	 mieszkańcy	 Chojnic	 kojarzą	 przede	 wszystkim	 jako	
właściciela	piekarni.	Tymczasem	na	strychu	jego	domu,	przez	dziesiątki	lat	leżały	rysunki	z	lat	mło-
dzieńczych,	które	odkrywają	nowy,	nieznany	talent	pana	Tadeusza.
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sobie narysowany przez siebie obrazek przedstawiający Bramę Człuchowską. Jego 
praca bardzo mi się podobała! Zapytałem go, gdzie się nauczył tak pięknie rysować. 
Powiedział, że u pani Kittsteiner, to była chojnicka malarka. Była klientką w piekarni 
moich rodziców. Powiedziałem mamie, że chcę się nauczyć rysować. Wtedy mama 
zapytała panią Kittsteiner, czy udzieli mi lekcji rysunku. Ona oczywiście się zgodziła 
i zaprosiła mnie na zajęcia. Grupa, którą uczyła, była bardzo zróżnicowana, jeśli cho-
dzi o wiek i o umiejętności. Jak mi się to wszystko podobało, co oni rysowali! Pani 
Kittsteiner kazała mi kupić szkicownik i ołówki. Na zajęciach postawiła przede mną 
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jakiś owoc na talerzu, jabłko albo gruszkę, i kazała 
je narysować. Wydawało mi się to wtedy łatwe, ale 
jej chodziło o to, żeby pokazać czym jest cieniowa-
nie. Zafascynowałem się tym ogromnie i bardzo 
chętnie to ćwiczyłem. Stopniowo pani Kittsteiner 
przynosiła coraz to inne przedmioty, żebym je na-
rysował. Potem wychodziliśmy w teren i rysowali-
śmy różne miejsca w Chojnicach. I w ten sposób, 
oprócz cieniowania, uczyłem się też perspektywy. 
Najciekawsze prace swoich uczniów nauczyciel-
ka wystawiała w oknie swojej pracowni. Wkrótce 
i moje rysunki się tam pojawiły. 

A jaką techniką najłatwiej się Panu rysowało?

Dużo tego było! Na samym początku ołów-
kiem, potem stopniowo dochodziły kredki, paste-
le, akwarele, tempera. Najlepiej jednak czułem się 
w pastelach, rysowało się nimi na takim zamszo-
wym papierze. 

Dużo Pan rysował?

To była moja pasja! Najwięcej szkiców powstało, 
kiedy miałem 17, 18 lat. To były czasy wojny i wów-
czas praktycznie nie wychodziłem z domu. Dużo po-
magałem rodzicom w piekarni, a w wolnych chwilach, 
choć było ich bardzo mało, szedłem na strych i tam 
rysowałem. Przynosiło mi to ukojenie w tych nie-
spokojnych czasach. Chciałem studiować malarstwo, 
Pani Kittsteiner napisała mi nawet referencje. Nieste-
ty, w czasie wojny potrzebny był ludziom chleb i trze-
ba było pracować w piekarni. Pamiętam, że dekoro-
wałem torty, aby choć w ten sposób mieć kontakt ze 
sztuką. W tym czasie namalowałem obraz Burza na 
morzu. Pamiętam, że każdy z nas bał się o swoje życie, 
widziałem, jak Niemcy wywożą więźniów. Modliłem 
się wtedy o ocalenie i ten obraz był takim odzwier-
ciedleniem moich niepokojów. Szkicowałem też moją 
rodzinę. O tu na przykład narysowałem moją siostrę, 
jak czyta na łóżku (Pan Tadeusz zatrzymał wzrok 
nad szkicami, przedstawiającymi młodą dziewczynę, 
pochyloną nad książką), a tu jest szewc, do którego 
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chodziłem z butami. Bardzo dobrze udało mi się uchwycić rysy jego twarzy. Dokładnie 
tak wyglądał!

Czy wszystkie Pana prace przetrwały wojnę?

Niestety nie. Kiedy wybuchła wojna, rodzice zapakowali majątek i uciekaliśmy za 
Wisłę. Tam miało być bezpiecznie. Ja zabrałem kilka moich rysunków. Zostały gdzieś 
na drodze. To, co przetrwało, przez wiele lat leżało na strychu. 
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Po kim w rodzinie odziedziczył Pan talent plastyczny?

No właśnie po nikim. Nikt w mojej rodzinie nie rysował. I co ciekawe, nikt też 
talentu nie odziedziczył po mnie. Teraz już nie rysuję, bo oczy za słabe. Ale kiedyś to 
była moja ogromna pasja. 

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. Emilia Kalitta, kopie rysunków ze zbiorów Tadeusza Guentzla 
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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


