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Nasz mały
jubileusz

W szystko ma swój początek i swój kres. My, współtwórcy „Kwartalnika Chojni‑
ckiego”, znamy to porzekadło, ale zawsze patrzymy śmiało w przyszłość. Wszak 

za nami dopiero 25 numerów pisma, które powoli wrasta w kulturalny pejzaż naszego 
miasta.

Kolegium redakcyjne w styczniu 2018 roku. Na zdjęciu: Anna Maria Zdrenka,  
Emilia Kalitta, Weronika Sadowska, Jacek Klajna, Jan Franciszek Zieliński,  

Anna Lipińska, Beata  Królicka, Kazimierz Marek Jaruszewski i Mariusz Brunka
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Od początku staramy się być ponad podziałami. To zobowiązuje. Redagujemy 
periodyk społeczno ‑kulturalny, dlatego naszym zadaniem jest dokumentowanie 
różnorodnych form aktywności chojniczan. Z dumą podkreślamy, że mieszkańcy 
grodu z turem w herbie to ludzie kreatywni i energiczni. Wciąż pojawiają się nowe 
inicjatywy, stowarzyszenia, pomysły na to jak być razem. Co kwartał publikujemy też 
Kalendarium wydarzeń, od którego wielu Czytelników rozpoczyna lekturę kolejnego 
numeru pisma.

Tak, to prawda, mamy stałych i wiernych Czytelników. W styczniu, kwietniu, lipcu 
i październiku pytają: – „Kiedy zapraszacie na promocję?”.

A teraz trochę historii. Idea wydawania własnego czasopisma przez Miejską Biblio‑
tekę Publiczną pojawiła się wiosną (wtedy rodzą się najlepsze pomysły!) 2012 roku. 
Do pani Dyrektor MBP przyszedł zapaleniec (do dziś w kolegium redakcyjnym) i… 
wszystko szybko się potoczyło. Do tych dwojga inicjatorów dołączył kolejny (później 
przez 5 lat sekretarz redakcji). Rychło utworzono zespół redakcyjny. Warto przypo‑
mnieć tych pionierów: Mariusz Brunka, Tomasz Marcin Cisewski, Kazimierz Marek 
Jaruszewski, Beata Królicka, Maciej Stanke, Anna Maria Zdrenka. Powołano również 
Radę Programową w składzie: Arseniusz Finster, Mirosław Janowski, Anna Lipińska 
i Jan Franciszek Zieliński. Słowo wstępne  – na drogę współtwórcom „Kwartalnika 
Chojnickiego” napisał Burmistrz Chojnic. Pierwszy numer pisma ukazał się w paź‑
dzierniku 2012 roku, po kilku miesiącach przygotowań. Przez okres sześciu lat wyda‑
liśmy 25 numerów. Udało się zachować regularność, w ciągu roku ukazują się cztery 
numery. Zmieniał się skład kolegium redakcyjnego, odchodziły niektóre osoby, poja‑
wiały się nowe. 

Zespołowi nie brakuje entuzjazmu i pomysłów. Czekamy jednakże na materiały 
kolejnych autorów. Łamy „Kwartalnika Chojnickiego”, pisma ponad podziałami, 
pozostają otwarte dla wszystkich, nie tylko chojniczan, którzy żyją sprawami naszego 
miasta. Zapraszamy też do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach – centrum 
wydarzeń kulturalnych i wydawcy tegoż periodyku.

Redaktor naczelny
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NATALIA DŁUŻEWSKA

Powiat chojnicki 
w latach 1918–1920

Sytuacja polityczna ziem polskich po I wojnie światowej

O statnie miesiące wojny przyniosły ożywienie wśród polskich kół niepodległościo‑
wych w zaborze pruskim. W lutym 1918 roku powstała polska Organizacja Woj‑

skowa (POW) zaboru pruskiego, a w lipcu – Centralny Komitet Obywatelski (CKO), 
działający w porozumieniu z paryskim Komitetem Narodowym Polskim (KNP). 

Widokówka z Konitz, czyli z Chojnic w czasach zaboru pruskiego  
(pocztówka ze zbiorów Jacka Klajny)

HISTORIA
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Centralny Komitet Obywatelski jako 
tajna organizacja ujawnił się dopiero 
po wybuchu rewolucji w Niem‑
czech, tworząc jednocześnie Komi‑
sariat Naczelnej Rady Ludowej. On 
też na początku grudnia 1918 roku 
przeprowadził na całym obszarze 
Polski wybory lokalnych rad ludo‑
wych i delegatów na Sejm Dzielni‑
cowy, który obradował w Pozna‑
niu. Wybory te przeprowadzono na 
wiecach i zebraniach w głosowaniu 
jawnym na przygotowane uprzed‑
nio listy. Sejm Dzielnicowy wyło‑
nił Naczelną Radę Ludową składa‑
jącą się z 80 osób, która to, będąc 
namiastką rządu lokalnego, sukce‑
sywnie zaczęła przejmować władzę 
z niemieckich rąk.

Rada zdecydowanie przeciwsta‑
wiała się zbrojnym wystąpieniom 
przeciwko Niemcom. Uważała, że 
decydującą rolę w odbudowaniu pań‑
stwa polskiego będą miały postano‑
wienia traktatu wersalskiego. Mimo 
to 27 grudnia 1918 roku w Wielko‑
polsce wybuchło zbrojne powstanie. 

Rozpoczęło się ono burzliwą manifestacją na cześć Ignacego Paderewskiego, który 
właśnie powrócił do kraju i odwiedził Poznań. Paderewski wybierał się do Warszawy, 
aby tam wziąć udział w tworzeniu rządu polskiego. Demonstracje doprowadziły do 
otwartego konfliktu z Niemcami i to tak skutecznego, że po 10 dniach walk Poznań 
został wyzwolony. Polacy opanowali prawie całą Wielkopolskę. Odnieśli takie zwy‑
cięstwo między innymi dzięki temu, że akcja zbrojna w Wielkopolsce zupełnie zasko‑
czyła władze niemieckie borykające się właśnie z wieloma wewnętrznymi problemami. 
W krótkim czasie Niemcy zorganizowali jednak ochotniczą formację Grenzschutzu, 
która wsparła stałą formację zbrojną Heimatschutzu i przystąpili do kontrofensywy. 
W tej sytuacji Naczelna Rada Ludowa i Komitet Narodowy Polski w Paryżu zwró‑
cili się z prośbą o pomoc do mocarstw zachodnich i dzięki ich interwencji 16 lutego 
1919 roku doszło do zawarcia rozejmu w Trewirze, na mocy którego większa część 
Wielkopolski znalazła się w rękach polskich. Dzięki interwencji Paderewskiego, 
aktualnego premiera rządu polskiego w Warszawie, możliwe było porozumienie 

Zabytkowa Brama Człuchowska na fotografii 
 wykonanej w latach przed powrotem Chojnic  
do Polski (fot. ze zbiorów Jacka Klajny)
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Wielkopolski (formalnie teren Niemiec) z nowo tworzącym się państwem polskim. 
W Sejmie Ustawodawczym posłów z niemieckiego Reichstagu mieli zastąpić posłowie, 
którzy zostali wybrani w wyniku wyborów przeprowadzonych 1 czerwca 1919 roku. 
Proces unifikacji Wielkopolski z państwem polskim był bardzo powolny. Granicę 
celną między Wielkopolską a resztą Polski zniesiono 11 lipca 1919 roku (po pod‑
pisaniu traktatu pokojowego z Niemcami). Ziemie byłego zaboru pruskiego zostały 
przyłączone do Polski dopiero ustawą sejmową z 1 sierpnia 1919 roku. Do tego czasu 
niepodzielną władzę polityczną sprawował w Wielkopolsce Komisariat Naczelnej 
Rady Ludowej, a po przyłączeniu do Polski utworzono specjalne Ministerstwo byłej 
Dzielnicy Pruskiej, które to miało strzec odrębności Wielkopolski i Pomorza Gdań‑
skiego. Ministerstwo to zlikwidowano 7 kwietnia 1922 roku.

Pomorze Gdańskie należało do Niemiec do chwili wejścia w życie traktatu wersal‑
skiego, czyli do stycznia 1920 roku. Po tym terminie wojsko polskie zaczęło zajmować 
Pomorze, a 10 lutego 1920 odbyły się w Pucku uroczyste zaślubiny Polski z morzem.

Żywioł polski w powiecie chojnickim
W listopadzie 1918 roku, po wybuchu rewolucji w Niemczech, w powiecie chojnickim 
nastąpiło duże ożywienie ruchu polskiego. W dniach 11 i 12 listopada działacze polscy 
zwołali zebranie działaczy społecznych do hotelu Reichshof (obecnie w budynku tym 
przy ul. Dworcowej mieści się Technikum nr 2 – przyp. red.), gdzie dokonali wyboru 
Powiatowej Rady Ludowej w Chojnicach. Jej prezesem został ks. Józef Szydzik z Wiela, 
zastępcą Władysława Wolszlegierówna z Cołdanek, sekretarzem Antoni Kunowski 
z Kamionki, zastępcą sekretarza Jan Skwierawski z Brus, skarbnikiem Adolf Bonin 
z Czerska, ławnikami Franciszek Trzciński z Karsina i Gintrowski z Czerska. Potem 
zaszły pewne zmiany w składzie zarządu, do którego weszli: Kopicki, jako drugi 
zastępca prezesa Antoni Pertek na miejsce Bonina i Marmurowicz na miejsce Gin‑
trowskiego. Dodatkowo do Rady wchodzili (protokół z 6 września 1919 roku): Józef 
Ostrowski i Lamczyk z Czerska, Dominik Nowak i Gliniecki z Chojnic, Stanisław 
Piórek z Silna, Józef Sikorski z Chełmów, Chrzanowski ze Zbenin, Władysław Hołoga 
z Brus, Lemańczyk ze Swornegaci, Wincenty Mianowski z Przytarni, Miętki, Win‑
centy Rogala – z Wiela, Wondka z Karsina, ks. Dembiński z Legbąda, Jan Główczeski 
z Kaszuby, Franciszek Drewek z Rytla, Damazy Kropidłowski i Baltazar z Przyjaźni, 
ks. Roman Bukowski, Czarnowski z Łęga, Franciszek Czarnowski z Zalesia i Jan Cza‑
piewski z Ossowa. W drugiej połowie 1919 roku powołano przy Powiatowej Radzie 
Ludowej Komisję Szkolną oraz sekcję opieki społecznej nad dziećmi. 

1 lipca 1919 roku Rada Ludowa uruchomiła stałe biuro. Początkowo znajdo‑
wało się ono w hotelu Reichshof, a później w hotelu Krebs (budynek po restauracji 
przy placu Niepodległości – przyp. red.), a to dlatego, że dowiedziano się o planach 
zbombardowania pierwszej siedziby przez Grenzschutz. Ówczesny landrat dr Wil‑
helm Fuhrman kilkakrotnie otrzymywał nakaz aresztowania członków Rady, ale tego 
nie uczynił. Przestrzegał jednak członków przed organizowaniem zebrań w mieście 



10 Patriotyczne Chojnice

i z tego powodu spotkania odbywały się na przemian w Czersku, Wielu i Karsinie 
w gronie zaufanych osób. Biura Rady utrzymywały ścisłą łączność z Główną Radą 
Ludową w Gdańsku, której prezesem był dr Józef Wybicki, późniejszy starosta kra‑
jowy. 

10 listopada 1919 roku działacze przeważnie katolickich związków zawodowych 
utworzyli na terenie Chojnic Radę Robotniczą i Żołnierską. W hotelu Priebe (nieist‑
niejący budynek na rogu Starego Rynku i ul. Gimnazjalnej – przyp. red.) powołano 
Wydział Rady Żołnierzy i Robotników w następującym składzie: przewodniczący – 
porucznik Praga, zastępca I – Jan Kaletta, zastępca II – Roder, członkowie – Eilers 
i Szyszke. Obecny na zebraniu starosta wyraził też gotowość podporządkowania się 
Radzie. Jedynym Polakiem w Radzie Żołnierskiej był Jan Kaletta, który to w ważnych 
sprawach utrzymywał kontakt i zasięgał rady u działaczy polskich, tj. Bolesława Karge 
z Brus i Adama Wolszlegiera.

3 grudnia odbył się w Poznaniu Sejmik Dzielnicowy. Z powiatu chojnickiego 
wzięło w nim udział 20 przedstawicieli: z Chojnic – Dominik Nowak i Józef Kreń‑
ski, z Wiela  – ks. Józef Szydzik, z Łęga  – ks. Żynda i Bronisław Sowinski, z Czer‑
ska – Edmund Sikorski, z Będźmierowic – Jan Gołuński, z Legbąda – Andrzej Łon‑
ski, z Brus  – Wincenty Bloch i Jan Skwierawski, z Kosobud  – Józef Piechowski, 

Dawny wygląd chojnickiego Ratusza (rys. Jacek Klajna)
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z Kamionki – Antoni Kunowski, z Karsina – Teofil Libera, Cyryl Dobek i Maria Dob‑
kowa, ze Swornegaci – A. Jażdżewski, z Cołdanek – Władysław Wolszlegier.

Na sejmiku przyjęto postawę wyczekującą wobec czynnych wystąpień, a Rada 
wręcz przeciwstawiała się zbrojnym akcjom. Dominowało przekonanie, że ziemie 
zachodnie wejdą w skład Państwa Polskiego bez rozlewu krwi, na mocy traktatu 
wersalskiego. Zajęto się głównie sprawami organizacyjnymi i przygotowaniem do 
przejęcia urzędów od Niemców. Jako organ wykonawczy sejmik postanowił powo‑
łać do życia Naczelną Radę Ludową i Straż Ludową. Miały one za zadanie utrzyma‑
nie porządku oraz utworzenie, na wszelki wypadek, polskich struktur wojskowych. 
W Gdańsku powstał osobny podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej z dr. Stefanem 
Łaszewskim na czele. W powiecie chojnickim na czele Straży Ludowej stał Antoni 
Ulandowski. Obok jawnie działającej straży działała także na Pomorzu konspiracyjna 
Organizacja Wojskowa podlegająca, tak jak i Straż Ludowa, osobnemu podkomisa‑
riatowi Naczelnej Rady Ludowej. Na jej czele na Pomorzu stał dr Kręcki z Gdańska.

Północna część powiatu chojnickiego należała do IV okręgu Organizacji Wojsko‑
wej obejmującego powiaty: kościerski, kartuski, wejherowski i pucki. Na czele stał 
Bolesław Lipski. Południowa część powiatu należała do III okręgu obejmującego 
powiaty: złotowski, człuchowski, tucholski, starogardzki i wyrzyski. Na jego czele 
stał Adam Wolszlegier z Cołdanek. Komendantem na okolice Brus był Hołoga z Brus, 
a oddział jego liczył 820 ludzi. W 1920 roku przekształcił się on w Straż Ludową.

W miarę jak sytuacja w Niemczech stabilizowała się po zaburzeniach rewolucyj‑
nych, Niemcy czuli się coraz pewniej i twierdzili, że Pomorza bez walki nie oddadzą. 
Rozpoczął się trudny okres dla Polaków. Coraz częściej dochodziło do prześladowań 
ze strony niemieckiej. Zaczęto tłumić wszelkie przejawy życia polskiego. Na tym tle 
doszło do krwawych zajść w Czersku 6 stycznia 1919 roku. Grenzschutz przybył do 
Czerska 30 grudnia 1918 roku i ulokował się za miastem w obozie jeńców. Miał on 
bronić niemieckiego stanu posiadania na wypadek powstania w polskim ośrodku 
Brusy – Czersk – Tuchola i Bory Tucholskie. W Święto Trzech Króli doszło do starć, 
kiedy to Niemcy zaczęli zrywać polskie emblematy narodowe. Polacy byli tak obu‑
rzeni, że zaatakowali przeciwników i nie obyło się bez rozlewu krwi. Wkrótce po tym 
wojsko niemieckie wycofało się z miasta.

W tym okresie działała także w Borach Tucholskich partyzantka polska. W cza‑
sie wojny ukrywało się tam dużo dezerterów, żyjących głównie z kłusownictwa. Naj‑
bardziej znanym był Kleinschmidt z Pustek pod Czerskiem, który przez trzy lata 
był postrachem dla Niemców, jednak w sierpniu 1918 roku został zastrzelony. Jed‑
nym z takich partyzanckich oddziałów była także grupa braci Gnacińskich, licząca 
100 osób. Często napadali oni na Niemców, jak mówiono, ze śpiewem polskim na 
ustach. Sądy niemieckie, pomimo umowy polsko ‑niemieckiej o umarzaniu spraw 
opartych o przestępstwa na tle narodowościowym, skazywały członków organizacji 
polskich. Zdarzały się jednak takie, które na podstawie amnestii umarzano. Polskie 
sądy postępowały podobnie. 
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Postanowienia traktatu wersalskiego
Konferencja pokojowa rozpoczęła się w Paryżu 18 stycznia 1919 roku. Brało w niej 
udział 27 państw zwycięskiej koalicji. Główną rolę odegrała jednak Rada Najwyż‑
sza, złożona z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, 
Francji, Włoch i Japonii. Polskę do maja 1919 roku reprezentował Roman Dmow‑
ski, a później premier Ignacy Padarewski. 28 lutego Dmowski skierował do komisji, 
na czele której stał Jules Cambon, projekt domagający się ustalenia granicy polsko‑

‑niemieckiej. Miała ona rozpoczynać się na południe od Gruszowa na granicy Ślą‑
ska Cieszyńskiego, przejść na zachód od Raciborza, na wschód od Głuszyc, Prud‑
nika, Niemodnika, Brzegu, Oleśnicy, Milczy, następnie w Wielkopolsce biec wzdłuż 
granicy z 1772 roku. Zaś po stronie niemieckiej w Prusach Zachodnich pozostałby 
Wałcz, następnie przechodziłaby na zachód od Złotowa i Człuchowa, na wschód od 
Słupska i dalej aż do Bałtyku. Dmowski domagał się także przyłączenia do Polski Prus 
Wschodnich. Gdańsk, Warmia i Mazury miały zostać włączone do Polski. Północno‑
‑wschodnia część Prus Wschodnich z Królewcem miała zostać przekształcona w nie‑
zależną republikę pod protektoratem Ligi Narodów. 

Dworzec PKP w okresie międzywojennym (rys. Jacek Klajna)
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Komisja do spraw polskich Cambona zaaprobowała ten projekt 12 marca 1919 roku. 
Pominęła jednak projekt utworzenia z Prus Wschodnich państwa pod protekcją Ligi 
Narodów, a na Mazurach domagała się plebiscytu. Francja, której zależało na osłabie‑
niu Niemiec, popierała wszelkie żądania Polaków dotyczące ich granicy zachodniej. 
Z kolei Wielka Brytania, obawiająca się nadmiernego wzrostu wpływów francuskich 
na kontynencie, starała się otoczyć Niemcy płaszczem ochronnym. W sprawie usta‑
lenia granicy polsko ‑niemieckiej musiało dojść do kompromisu. Ostatecznie przy‑
znano Polsce następujące terytoria:

• prawie cały Górny Śląsk 
• Poznańskie bez powiatu skwierzyńskiego oraz połowy powiatu międzyrze‑

ckiego i wschowskiego, a także części powiatów babimojskiego, wieleńskiego 
i czarnkowskiego

• Prusy Zachodnie bez prawie całego powiatu człuchowskiego i wałeckiego, 
a także bez warmińskiego, powiatów branickiego i lidzbarskiego

• z Prus Wschodnich część powiatu malborskiego z miastem Działdowo
• z niemieckiej prowincji Pomorze część powiatu lęborskiego.
Postanowiono też przeprowadzić plebiscyty na Mazurach, w części Warmii i na 

Powiślu, a z Gdańska zamierzano utworzyć wolne miasto. Dostęp Polski do morza 
miał być uregulowany układem w sprawach dróg łączących ją z portem w Gdań‑
sku, Królewcu i Kłajpedzie. Niemcy niestety nie zgodzili się na wszystkie propozycje, 
tj. utworzenie Wolnego Miasta Gdańsk i oddanie Polsce Prus Wschodnich i Górnego 
Śląska. Ostateczny kształt granicy polsko ‑niemieckiej mógł się zarysować dopiero po 
plebiscytach na Warmii i Mazurach, Powiślu i Górnym Śląsku.

22 czerwca 1919 roku w Wersalu podpisano traktat pokojowy z Niemcami, który 
regulował m.in. kształt granicy polsko ‑niemieckiej, a w życie wszedł dopiero 10 stycz‑
nia 1920 roku. 30–31 lipca 1919 roku sejm polski uchwalił ustawę o ratyfikacji trak‑
tatu wersalskiego i traktatu mniejszościowego. Traktat ten miał gwarantować ochronę 
praw mniejszości. W rezultacie mniejszość niemiecka zamieszkała w Polsce mogła 
zwracać się do Ligi Narodów ze skargami na władze polskie, ale Polacy mieszkający 
poza granicami państwa, takich praw nie mieli.

Przejęcie władzy w Chojnicach i w powiecie
Pomorze zostało wcielone do Polski 28 czerwca 1919 roku na mocy właśnie traktatu 
wersalskiego. Granice powiatu określa pkt. 7, art. 27 traktatu. Armia polska gene‑
rała Józefa Hallera przekroczyła granice 18 stycznia 1920 roku, by włączyć Pomorze 
do macierzy. Według pierwotnego projektu z dnia 5 maja 1919 roku granica polsko‑

‑niemiecka miała przechodzić 8–10 km na zachód od linii kolejowej Piła – Chojnice, 
a dalej rzeką Gwdą, zostawiając po stronie polskiej Złotów, Piłę i Krajenkę. Przy wyty‑
czaniu granicy brano pod uwagę interesy wielkich rodów junkierskich, szczególnie, 
jeśli chodziło tu o ród książęcy. Taka historia miała miejsce podczas wyznaczania linii 
granicznej w rejonie Złotowa, gdzie znajdowała się bardzo duża (100 tys. morgów) 
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posiadłość należąca do rodziny Hohenzollernów. Nie można się dziwić, że tej wpły‑
wowej rodzinie zależało na utrzymaniu całości majątku po jednej stronie granicy. 
Wykorzystując fakt pokrewieństwa między Hohenzollernami i Windsorami oraz 
przychylność rządu brytyjskiego wobec niemieckich żądań, uzyskano korzystne dla 
Niemców przesunięcie granicy. Nie bez znaczenia w tej sprawie były też doniesienia 
angielskich dziennikarzy obserwujących niemieckie manifestacje w Bydgoszczy, Kwi‑
dzynie, Gdańsku i Pile, którzy na tej podstawie nabrali przekonania, że Pomorze ma 
typowo niemiecki charakter. Ostatecznie przesunięto południową granicę powiatu 
złotowskiego na wschód. W ten sposób straciliśmy linię kolejową Piła  – Chojnice 
i cały rdzennie polski powiat złotowski. Wysłano nawet delegację ze Złotowa do 
Paryża i Spały z żądaniem naprawienia krzywd, ale nic się nie udało osiągnąć.

23 października 1919 roku do Naczelnika Państwa udała się delegacja ludności 
ziem kaszubskich z dr. Stefanem Łaszewskim na czele, z prośbą o interwencję i jak 
najszybsze przyłączenie Pomorza do Polski. Z powiatu chojnickiego w tej delegacji 
brał udział Augustyn Szpręga i plutonowy Bronisław Łukowicz. Niemcy zamieszku‑
jący na tym obszarze byli bardzo niezadowoleni z przyłączenia Pomorza do Polski. 
Również oni wysłali swoją delegację do Spały, żeby zaprotestować przeciwko przyłą‑
czeniu, ale bez oczekiwanego skutku. 

W końcu stycznia 1920 roku wojsko polskie zaczęło przejmować powiat chojni‑
cki. 29 stycznia w godzinach popołudniowych polskie oddziały wkroczyły do Czerska 
od strony Starogardu Gdańskiego i zajęły miasto. Władzę w Czersku, jako komisa‑
ryczny wójt i sołtys, przejął Józef Ostrowski. Grenzschutz opuścił Chojnice 31 stycz‑
nia 1920 roku o godzinie 10.00. Z tą chwilą deputowany z ramienia Rządu Pruskiego 
Naghel przekazał agendury starostwa i Wydziału Powiatowego Stanisławowi Sikor‑
skiemu, byłemu posłowi do parlamentu niemieckiego, mianowanemu pierwszym sta‑
rostą chojnickim. W tym samym czasie pełnomocnicy starostwa przejęli inne urzędy. 
I tak Jan Kaletta przejął władzę miejską, A. Standera  – sądownictwo, A. Ulandow‑
ski – prokuraturę, Feliks Kopicki – kolejnictwo. Dla polskich mieszkańców Chojnic 
wielkim, patriotycznym świętem było wkroczenie wojska polskiego z płk. Wrzaliń‑
skim na czele. Miało to miejsce 31 stycznia 1920 około godziny 11.30. Na rynku, 
przy licznie zgromadzonej ludności, odbyło się uroczyste powitanie wojska i przeję‑
cie władzy w powiecie przez wyżej wymienione osoby. Następnego dnia Jan Kaletta 
przekazał urząd miejski pierwszemu burmistrzowi dr. Alojzemu Sobierajczykowi, 
który tak wspominał przejęcie polskiej władzy w Chojnicach: „30 stycznia, wieczo‑
rem o zmroku Grenzschutz po capstrzyku opuszcza miasto. Polaków ogarnia entu‑
zjazm. Jest ich garstka. Oceniając ważność przeżywanych momentów, twarze w rados‑
nym oczekiwaniu. Kilka dni poprzednio na zebraniu działaczy w gmachu starostwa 
uchwaliliśmy szczegółowo zadbać o sposób uroczystego przyjęcia Wojska Polskiego, 
które nastąpić miało 31 stycznia przed południem. Takie momenty przeżywa się tylko 
raz w życiu. Cała noc przechodzi na gorączkowych przygotowaniach. Nikt z Polaków 
nie śpi. Fale ludności napływają w ciągu nocy. O świcie miasto ukazuje się w postaci 
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odświętnej. Zieleń – sztandary. Mimo silnego mrozu tłumy zapełniają rynek, Szenfel‑
dzką i Człuchowską. Uderzają dzwony kościelne na znak, że wojsko się zbliża. Ludzie 
czekają z zapartym oddechem. Wreszcie przez umajoną bramę Człuchowską wchodzą 
pierwsze oddziały Wojska Polskiego. Wzruszenie ludu dochodzi do zenitu. Słychać 
głośny płacz, okrzyki, wiwaty. Potężna fala radosnego entuzjazmu ogarnia wszystkich. 
W zniemczonej twierdzy krzyżackiej zabiło serce polskie”.

Budynek Starostwa Powiatowego w Chojnicach (rys. Jacek Klajna)

Artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej Natalii Dłużewskiej (Warteckiej) Powiat chojnicki 
w sąsiedztwie granicy z Niemcami w latach międzywojennych. Całość dostępna jest w Pracowni 
Dokumentacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Chojnicach. Doboru ilustracji do tekstu 
dokonała i podpisy zrobiła redakcja „Kwartalnika Chojnickiego”.



MARCIN SYNAK

Jan Kaletta –
samorządowiec trafiający w dziesiątkę

J an Kaletta urodził się 4 stycznia 
1879 roku w Medars ‑Hammer na Górnym 

Śląsku. W Chojnicach osiadł w 1906 roku, gdzie 
zamieszkiwał przy ówczesnym Denkmalplatz 4. 
W 1914 roku z ramienia Katolickiego Związku 
Robotników wszedł w skład Rady Miejskiej, 
w której stał się rzecznikiem polskiej ludności 
Chojnic. W listopadzie 1918 roku wybrany został 
na wiceprzewodniczącego Rady Robotniczo‑

‑Żołnierskiej, jednak po niedługim czasie, ze 
względu na kontakty z Organizacją Wojskową 
Pomorza, został z niej usunięty. 31 stycznia 
1920 roku Kaletta przejął z rąk ustępującego bur‑
mistrza urząd, który następnego dnia oficjalnie 
objął Alojzy Sobierajczyk.

Przez cały okres międzywojenny Jan Kaletta 
był aktywnym uczestnikiem politycznego i spo‑
łecznego życia Chojnic. W latach 20. dwukrot‑

nie sprawował funkcję wiceburmistrza. W 1925 roku wszedł w skład Rady Miejskiej 
z listy Chrześcijańskiej Demokracji, która z Narodową Partią Robotniczą tworzyła 
Blok Gospodarczo ‑Obywatelski. Z kolei w 1929 roku był jednym z 18 wybranych kan‑
dydatów reprezentujących Zjednoczenie Polaków. Podczas sprawowania mandatu 
radnego miejskiego był m.in. członkiem komisji przygotowawczej i komisji rewizyj‑
nej Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędnościowej.

Warto wspomnieć, iż kojarzony głównie z działalnością w kręgu miejskim, 
Kaletta był aktywny także w administracji na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 
W 1924 roku był członkiem Sejmiku Powiatowego. Trzy lata później objął funkcję 

Jan Kaletta (1879–1942),  
Chojnice 1921 rok

SYLWETKA
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zastępcy delegata Sejmiku Wojewódzkiego Pomorskiego. Natomiast w 1933 roku, 
w wyniku zmian przepisów, w zastępstwie ustępującego Alojzego Sobierajczyka, powo‑
łany został do Wydziału Powiatowego, a w 1935 roku wszedł w skład Rady Powiatu. 
W Sprawozdaniu Pomorskiego Wydziału Wojewódzkiego z lat 1934–1935 wymie‑
niony został w składzie Sejmiku Wojewódzkiego, natomiast w strukturach Wydziału 
Wojewódzkiego jako zastępca członka Rady Szkolnej Okręgowej.

Od początku lat 20. Jan Kaletta był właścicielem położonego przy chojnickim 
rynku dawnego hotelu Priebe. Zapewne w związku z charakterem prowadzonej dzia‑
łalności gospodarczej sprawował przez szereg lat prezesurę chojnickiego oddziału 
Towarzystwa Restauratorów i Hotelistów, a także był aktywny w lokalnym Towarzy‑
stwie Kupców Samodzielnych.

Jan Kaletta angażował się też w działania na rzecz rozwoju lokalnej turystyki, pod‑
kreślając ogromny potencjał rejonu Jeziora Charzykowskiego. W 1930 roku z jego 
inicjatywy Chojnice przystąpiły do Pomorskiego Związku Propagandy Turystycznej. 
Natomiast w 1937 roku wybrany został wiceprezesem chojnickiego oddziału Pol‑
skiego Towarzystwa Krajoznawczego. Wielką pasją Kaletty było żeglarstwo, które 
uprawiał czynnie i któremu poświęcił się również na polu organizacyjnym. Był jed‑
nym z założycieli i członkiem Zarządu powstałego w 1922 roku Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego. W 1933 roku wszedł w skład Komisji Egzaminacyjnej weryfikującej 
umiejętności adeptów żeglarstwa, a w 1935 roku objął funkcję II wiceprezesa klubu. 
Ważną inicjatywą Kaletty był zakup działek w Charzykowach, które wywarły istotny 
wpływ na dynamikę rozwoju organizacji.

Postać Jana Kaletty nieodłącznie związana jest z dziejami Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Chojnicach. Podobnie jak w wypadku żeglarstwa należy zwrócić 
uwagę na wielopłaszczyznową działalność Kaletty. Pełniąc przez wiele lat funkcję pre‑
zesa bractwa, przyczynił się do jego rozwoju i podniesienia prestiżu w gronie miejskich 
organizacji. Zapewne zdolności organizacyjne Kaletty zadecydowały o powołaniu go 
w 1927 roku w skład Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczy‑
pospolitej Polskiej. Umiejętności strzeleckie umożliwiły mu aż czterokrotne (w latach 
1921, 1925, 1932, 1935) sięgnięcie po tytuł Króla Kurkowego. Szereg sukcesów odno‑
sił również na lokalnych i wyjazdowych zawodach. W 1924 roku w strzelaniu jubileu‑
szowym chojnickiego bractwa zajął I miejsce i triumfował na zawodach okręgowych 
w Grudziądzu. Z pierwszą lokatą zakończył także jedną z konkurencji podczas roz‑
grywek powiatowych w 1938 roku w Kamieniu Krajeńskim, a w 1929 i 1935 zdobył 
nagrody na turniejach zorganizowanych w Tucholi.

W okresie okupacji poszukiwany przez hitlerowców, ukrywał się pod fałszywym imie‑
niem i nazwiskiem Józef Kluska. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, postrzelony 
25 marca 1942 roku w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu na Bródnie.

Fot. ze zbiorów Muzeum Historyczno ‑Etnograficznego  
im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach



WSPOMNIENIE

Pozostał we wdzięcznej 
pamięci chojniczan

Antoni Wolszlegier urodził się 14 marca 1853 roku 
w Nieżychowicach (wówczas: Szenfeld) koło Chojnic 

w rodzinie ziemiańskiej jako syn Józefa i Patrycji z Derę‑
gowskich. Po ukończeniu gimnazjum w Chojnicach, w któ‑
rym m.in. z jego inicjatywy odrodziło się w 1870 roku tajne 
koło filomackie „Mickiewicz” (należał do niego w latach 
1870–1874), studiował teologię i filozofię na uniwersyte‑
tach we Wrocławiu, Innsbrucku, Monachium i Würzburgu. 
W roku 1879 uzyskał doktorat z zakresu teologii katolickiej 
i przyjął święcenia kapłańskie w Würzburgu, po czym 
powrócił na Pomorze.

Posługę duszpasterską rozpoczynał w trudnych i boles‑
nych dla polskiego Kościoła czasach Kulturkampfu. Przez 
krótki okres pracował w kancelarii biskupiej. Później pełnił 
funkcję administratora parafii w Czersku, a od 1884 roku 
był dyrektorem Zakładu dla Księży Emerytów w Zamar‑
tem. Był również członkiem kuratorium przy szpitalu 
św. Karola Boromeusza w Chojnicach, zabiegając o jego 
rozbudowę. Działalność religijną zawsze starał się łączyć 
z aktywnością na niwie społecznej i politycznej. Patrio‑
tyczna postawa ks. Wolszlegiera niepokoiła władze pruskie, 
co przyczyniło się w 1892 roku do przeniesienia kapłana 

z Pomorza do Dąbrówna na Mazurach. Pomorski duchowny bardzo dynamicznie włą‑
czył się, na nieznanym mu wcześniej obszarze, w nurt życia publicznego. 

W 1893 roku (w wieku 40 lat) jako pierwszy Polak reprezentował ludność Warmii 
i Mazur w parlamencie niemieckim, w którym przez pięć lat bronił interesów swych 
wyborców z okręgu reszelsko‑olsztyńskiego. Czynnie (jako sekretarz, a następnie 

Ksiądz Antoni Wolszlegier – 
gimnazjalista i filomata 
chojnicki (przedruk: 
K. Jaruszewski, „Sławni 
i mniej znani. Sylwetki 
wychowanków Kró-
lewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach 
(1815–1919)”, Chojnice 
2015)
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prezes) uczestniczył też w pracach Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego na Prusy 
Zachodnie, Warmię i Mazury. W 1917 roku został członkiem Centralnego Polskiego 
Komitetu Wyborczego na Rzeszę Niemiecką. W 1900 roku przeniesiono go na probo‑
stwo w Pieniążkowie w byłym powiecie kwidzyńskim, zaś cztery lata później został 
wybrany dziekanem nowskim. Pieniążkowo w tym okresie stało się prężnym ośrod‑
kiem polskiej działalności społeczno‑narodowej.

Komitet Wyborczy dla Prus Zachodnich, Warmii i Mazur w 1912 roku.  
Od góry z lewej ksiądz Antoni Wolszlegier (przedruk: „Historia Pomorza”, tom 4,  

pod redakcją Stanisława Salmonowicza, Toruń 2002)
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Ksiądz dr Antoni Wolszlegier był 
współzałożycielem „Gazety Gdań‑
skiej” (1891) oraz „Gazety Ludowej” 
w Ełku (1896). Wspierał również 
finansowo „Gazetę Toruńską” oraz 
udzielał pomocy przy wydawaniu 

„Gazety Olsztyńskiej”. Przyczynił 
się także do reorganizacji pelpliń‑
skiego „Pielgrzyma” i był przez wiele 
lat prezesem rady nadzorczej zało‑
żonej spółki wydawniczej. Odegrał 
wybitną rolę bojownika o niepodle‑
głość Pomorza w latach 1914–1920, 
m.in. jako marszałek pomorskiego 
sejmiku wojewódzkiego (1919), 
działacz plebiscytowy na Warmii 
i Mazurach. Dał się poznać jako 
niestrudzony i bezkompromisowy 
obrońca polskości.

Na początku pierwszej wojny 
światowej powstał w Poznaniu tajny 

Komitet Międzypartyjny, który skupiał większość politycznych sił antyniemieckich. 
Z terenu Pomorza brali udział w jego działalności m.in. Stefan Łaszewski, ks. Feliks 
Bolt, Leon Janta Połczyński i właśnie ks. Antoni Wolszlegier. Były filomata chojnicki 
prowadził również działalność oświatową i gospodarczą na Pomorzu Gdańskim. Pro‑
pagował polskie książki i prasę, sam opublikował kilka broszur i śpiewników, m.in. 
Sprawozdanie z wiecu w Toruniu dla ludu polskiego (Toruń, 1891); Wpływ socjalnej 
demokracji na mieszczaństwo nasze, cechy tego wpływu i środki zaradcze (Gdańsk, 
1894); O kwestii socjalnej w Niemczech i jej wpływie na nasze stosunki (Poznań, 1894).

Ksiądz dr Antoni Wolszlegier po śmierci brata Władysława (również parlamenta‑
rzysty i działacza społeczno‑narodowego) i blisko 20‑letnim pobycie w Pieniążkowie 
w 1919 roku objął znaczny majątek w Nieżychowicach. Żył jednak bardzo skromnie. 
Doczekał powrotu swojej małej ojczyzny do niepodległego państwa polskiego. Zmarł 
w Chojnicach 5 stycznia 1922 roku w Zakładzie św. Karola Boromeusza i zgodnie ze 
swoją wolą pochowany został na cmentarzu parafialnym. Jego grób wymaga stałej tro‑
ski chojniczan. Ksiądz Wolszlegier patronuje też jednej z chojnickich ulic.

Oprac. Kazimierz Jaruszewski

Nekrolog księdza Antoniego Wolszlegiera 
zamieszczony w „Konitzer Tageblatt” w 1922 roku 
(czasopismo ze zbiorów Muzeum Historyczno
Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego 
w Chojnicach) 
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Z lancą na czołgi
A co, jeśli czołgów nie było?

PIOTR EICHLER

RECENZJA

S zarża pod Krojantami to wydarzenie funkcjonujące dość powszechnie w świado‑
mości lokalnej społeczności ziemi chojnickiej. Niewątpliwie bardzo przyczyniły się 

do tego uroczystości rocznicowe, które, w formule festynu kawaleryjskiego, organizo‑
wane są przez gminę Chojnice od roku 2002. Jednak pytanie o przebieg szarży, także 
przebieg innych walk tę szarżę poprzedzających, może pytanego wprowadzić w zakło‑
potanie. Znajomość szczegółów już tak powszechna nie jest.

Wojna obronna we wrześniu 1939 roku (oczywiście nie tylko ona, ale w tym tek‑
ście stanowi obiekt naszych zainteresowań) przez władze PRL była przedstawiana 
w sposób, który służył realizacji założonych przez nie celów politycznych. Pierwszym 
niewątpliwie była chęć zatarcia pamięci o odmienności ustrojowej II RP oraz minima‑
lizowanie osiągnięć „tamtej sanacyjnej, w domyśle niedemokratycznej, władzy”. Więc 
jeżeli mówimy o bohaterstwie żołnierza polskiego, to starajmy się minimalizować 
rolę sanacyjnych oficerów, nie przypominajmy o ustrojowych podstawach organizacji 
polskiej armii – niech zbiorowym bohaterem będzie wywodzący się z ludu pracują‑
cego szeregowy żołnierz. Najlepiej bezimienny w swej masie, ale dzielny i walczący 
z poświęceniem w obronie Ojczyzny, zdradziecko napadniętej przez hitlerowców. 
Ponieważ wojny obronnej pominąć się nie da, więc ograniczmy się do lansowania 
wybranych epizodów, np. Westerplatte, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, z dużym 
naciskiem na postawę – a jakże, bohaterską – jej mieszkańców i władz cywilnych czy 
ostatnią wrześniową bitwę pod Kockiem. 

Drugi cel nowej władzy łączył się bezpośrednio z pierwszym. Żołnierz polski we 
wrześniu 1939 roku walczył bohatersko i przegrał. Żołnierz polski, który będzie wal‑
czył z hitlerowskim najeźdźcą u boku Armii Czerwonej, musi utrwalić się w świado‑
mości Polaków jako ten, który wygra, będzie bardziej bohaterski. Dokonania w wojnie 
obronnej nie mogą przyćmić jego zwycięstwa nad Niemcami w 1945 roku. Dlatego 

„bardziej interesujące” były zmagania Ludowego Wojska Polskiego. Klęskę wrześniową 
należy pokazać jako kompromitację doktryny wojennej i dowódców wywodzących 
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się z kapitalistycznej Polski. Lite‑
ratura przedmiotu powinna skupić 
się na krytyce, błędach w budowie 
armii (m.in. archaiczność kawalerii 
i jej kompletna nieprzydatność na 
polu walki), w dowodzeniu i, o ile 
to możliwe, jak najbardziej ogólnym 
pokazaniu walk. Natomiast działania 
LWP powinny być wielkie, bohater‑
skie, skuteczne i zawsze zgodne ze 
sztuką wojenną.

Oczywiście nowym władzom 
PRL przyświecało wiele innych celów, 
ale tu istotne są te dwa wymienione 
powyżej. Po tym może przydługim, 
lecz niezbędnym, wstępie możemy 
przejść do meritum. A jest nim fakt 
pojawienia się na rynku wydawni‑
czym nowej pozycji poświęconej woj‑
nie obronnej, osobliwie nas, miesz‑
kańców ziemi chojnickiej, dotyczącej, 
pt. Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. 
Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy 

autorstwa Marka Pasturczaka i Jerzego Lelwica. Książka rodziła się w bólach, jej wyda‑
nie planowano wcześniej, anonsowana była już na wrzesień 2017 roku. Pojawiające 
się fragmentaryczne informacje na jej temat sprawiły, szczególnie w środowiskach 
części osób związanych z 18. Pułkiem Ułanów Pomorskich, że jeszcze zanim ujrzała 
światło dzienne, zaczęła budzić duże emocje. Jedną z przyczyn były pogłoski, że auto‑
rzy „prawdopodobnie kwestionują fakt przeprowadzenia szarży pod Krojantami”. Jak 
zwykle w takich sytuacjach okazało się, że prawda leży gdzieś pośrodku, a może nawet 
bardziej z boku, w kierunku „wiemy jak było, ale wiedzieliśmy mniej, niż działo się 
naprawdę”.

Literatura przedmiotu o szarży pod Krojantami istnieje, choć w dużej mierze 
rozproszona, często o charakterze popularnonaukowym, z naciskiem na popularny. 
Wiele materiałów to relacje uczestników, bywa, że wzajemnie ze sobą sprzeczne 
bądź w wersjach zmienianych przez samych relacjonujących, zależnie od czasu ich 
powstania, a także dokumenty dostępne w archiwach, niejednokrotnie do tej pory 
niepublikowane. Przyczyny tego były różne. Nie bez znaczenia jest fakt, że w okresie 
kilkudziesięciu powojennych lat część materiałów była w Polsce niedostępna z przy‑
czyn ideologicznych. Przez dziesięciolecia oficjalny dostęp do np. relacji niemieckich 
(wspomnienia, dzienniki działań bojowych poszczególnych związków taktycznych 
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Wehrmachtu) czy materiałów znajdujących się w Instytucie Polskim im. gen. Sikor‑
skiego w Londynie był niemożliwy. Z czasem pewne, często przypadkowe, źródła 
zaczęły być dostępne. Zdecydowana zmiana nastąpiła dopiero po roku 1989.

Autorzy to nieprzypadkowe osoby, które postawiły sobie za cel napisanie książki 
na określony temat. Obaj z historią wojskowości są związani od lat, choć każdy na 
inny sposób. Jerzy Lelwic jest emerytowanym pułkownikiem WP, kustoszem Muzeum 
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Marek Pasturczak to historyk pasjonat, dla którego 
Krojanty mają wymiar osobisty. Jego ojcem jest zmarły w 1975 roku kpt. artylerii kon‑
nej Jan Pasturczak, dowodzący 2. bat. 11. dak w walkach pod Chojnicami 1 września 
1939 roku. To armaty Pasturczaka osłaniały działania kawalerzystów, a on sam niejed‑
nokrotnie wydawał rozkazy w bezpośredniej obecności płk. Mastalerza i niejedno‑
krotnie w uzgodnieniu z nim. Po zakończeniu wojny Marek Pasturczak miał możli‑
wość poznać to, co działo się pod Krojantami nie tylko z relacji ojca, ale też i ułanów 
oraz innych żołnierzy, uczestników tych walk, z którymi poprzez ojca miał kontakt. 
Często kontakt bardziej osobisty, bo był postrzegany jako „syn kapitana, swój chłopak”, 
a dzięki temu mógł dowiedzieć się więcej, niż mówiły oficjalne dokumenty.

Myli się oczywiście ten, kto wyciągnie wniosek, że książka Krojanty 1939 – prawdy, 
mity, legendy to zbiór relacji uczestników walk. Jest wynikiem tytanicznej pracy, kilku‑
dziesięcioletniej kwerendy źródeł, zbierania relacji, poszukiwania literatury w Polsce 
i za granicą, wielokrotnych wizji lokalnych i wreszcie poddania całości krytycznej ana‑
lizie. Wyłania się z tego momentami obraz ponury, ale wart włożonej pracy. Ponury, 
bo pokazujący, jak partykularne interesy wojskowych różnych rodzajów sił z II RP 
z perspektywy czasu prowadziły do zafałszowań tego, co zdarzyło się pod Chojnicami 
1 września. Ponury, bo pokazujący, na jakie kompromisy musieli iść ułani, by choć 
trochę z ich zbrojnego wysiłku zostało upamiętnione. A jednocześnie autorzy doko‑
nują rzeczy wielkiej. Po pierwsze, dają czytelnikowi pierwszą w zasadzie tak obszerną 
publikację, zawierającą szczegółową analizę działań wojskowych  – ich przyczyn, 
wydanych rozkazów oraz przebiegu, jakiej do tej pory nie mieliśmy. Działań głów‑
nie 18. Pułku Ułanów Pomorskich, ale również w kontekście tego, jak walczyły inne 
jednostki mające bronić Chojnic i okolic. Po drugie – przywracają „właściwe rzeczy 
miejsce”, a płk Kazimierz Mastalerz wyłania się wreszcie jako odpowiedzialny i kom‑
petentny dowódca, a nie watażka prowadzący ułanów do szarży z lancami na czołgi.

Dotychczasowe opracowania umniejszały rolę ułanów pod Chojnicami, deprecjo‑
nując ich osiągnięcia bojowe, redukując znaczenie stoczonych walk (np. bitwa pod 
Racławkami) czy obarczały wręcz płk. Mastalerza odpowiedzialnością za złe dowo‑
dzenie, wynikiem którego miało być narażenie części walczących oddziałów piechoty 
na okrążenie i rozbicie przez nacierających Niemców. Okazuje się, że taka narracja 
była nieprzypadkowa, przemyślana i konsekwentnie, za aprobatą powojennych władz, 
wcielana w życie i lansowana w literaturze tematu. Pasturczak i Lelwic, korzystając ze 
zgromadzonego materiału, po raz pierwszy tak drobiazgowo poddają analizie dzia‑
łania ułanów dowodzonych przez płk. Mastalerza. Analizują decyzje jego samego 
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i podległych mu oficerów. Wykazują, gdzie znane do tej pory fakty kłócą się z wyda‑
nymi rozkazami, rzeczywistą sytuacją taktyczną, gdzie propagowane przez lata opisy 
walk nie wytrzymują krytycznej analizy uwzględniającej warunki terenowe miejsca 
walk, wzajemne wykluczanie się faktów w relacjach uczestników czy wręcz obalają 
w części niektóre z nich. Ale z tej analizy wynika jedno i to dobitnie. 18. Pułk Ułanów 
Pomorskich zrobił to, co do niego należało. Nawet więcej. Płk Kazimierz Mastalerz 
był doskonałym dowódcą, swoje doświadczenie wojenne i zdobytą wiedzę umiejęt‑
nie wykorzystującym stosownie do warunków, jakie narzuciły mu okoliczności. Jego 
ułani wykonali wszystkie postawione im zadania. Wspomagająca ich artyleria konna 
kpt. Pasturczaka niejednemu ułanowi ocaliła życie i pomogła w walkach. Wykona‑
nie przez Mastalerza owego „niewykonalnego rozkazu” to był też majstersztyk. Tym 
bardziej, że łączność radiowa była pod Chojnicami, delikatnie mówiąc, iluzoryczna. 
Podstawą opracowania planów i ich realizacji były meldunki gońców i synchronizacja 
zegarków… To nie ułani zawiedli 1 września. Poza 1. batalionem strzelców z Choj‑
nic, to do piechoty i artylerii (polowej, nie konnej!) można mieć najwięcej zastrzeżeń. 
Oskarżenia o nieudolność ich dowódców nie są takie nieuzasadnione w świetle faktów 
przytoczonych przez Pasturczaka i Lelwica.

A sama szarża? W końcu była czy nie? I czy naprawdę miała umożliwić polskiej 
piechocie wycofanie się za Brdę? No przecież wszyscy wiemy jak było! Każdy z nas zna 
się na polityce, ekonomii, prawie, historii, medycynie i Bóg jeden wie, na czym jeszcze. 
A gdyby jednak szarży nie było? Upsss… Przeczytanie książki da jakąś odpowiedź. 
Jedno jest pewne – jeżeli nie zgadzamy się z tezami autorów, a przynajmniej niektó‑
rymi – są sprawy zasługujące na to, by spróbować zbadać je dogłębniej.



IRMINA SZYCA

Biegaj, skacz, 
śmiej się i ucz!

K oniec wakacji to dla większości uczniów powód do smutku. Wiąże się on z ran‑
nym wstawaniem, odrabianiem lekcji i ograniczonym czasem na zabawę. Na 

szczęście nie każdy początek roku szkolnego jest zły. Przeciwnie, może dać wiele rado‑
ści. O tym, że tak się zdarza, przekonali się w tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego w Chojnicach, którzy razem z pierwszym 
dzwonkiem otrzymali niemały prezent.

3 września w chojnickiej „Piątce” odbyła się miejska inauguracja roku szkol‑
nego połączona z obchodami 60‑lecia istnienia placówki oraz oddaniem do użytku 

Nowoczesny kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach
(fot. z arch. Urzędu Miejskiego w Chojnicach)

SZKOŁA
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zmodernizowanego boiska. Inwestycja ta to nie tylko boisko i bieżnia, ale nowoczesny 
kompleks sportowy, na który czekała z utęsknieniem dyrekcja, uczniowie, a nawet ich 
rodzice. O takim obiekcie sportowym zapewne marzy niejedna szkoła.

Myśl o przebudowie boiska tkwiła w głowie dyrekcji szkoły już od wielu lat. Nie‑
stety z różnych względów – przede wszystkim finansowych – nie była możliwa. Prze‑
łom w tej sprawie nastąpił w 2017 roku, kiedy to w lutym powstała dokumentacja pro‑
jektowa, a miesiąc później Urząd Miejski w Chojnicach złożył aplikację do Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Następnie w październiku przystąpiono do realizacji zadania. Przebu‑
dowa dotychczas istniejącego obiektu sportowego obejmowała:
• przebudowę bieżni okrężnej 4‑torowej o długości 200 m z bieżnią prostą 4‑torową 

o łącznej długości 80 m; z zaznaczonym dystansem 60 m,
• przebudowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
• wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią,
• wykonanie stołu do tenisa stołowego,
• przebudowę boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej, 

na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
• przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne 

o nawierzchni syntetycznej,

Już podczas uroczystości uczniowie mogli wypróbować nowe boisko  
(fot. Magdalena Małecka‑Brünn)
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• przebudowę ogrodzenia i piłkochwytów,
• wykonanie utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej, 
• wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci,
• wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni na terenie 

szkoły,
• wykonanie systemu drenów,
• wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego.

Odbioru wykonanych prac dokonano 22 sierpnia 2018 roku, z kolei otwarcie 
obiektu oraz symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło 3 września. W uroczystości 
udział wzięli: dyrekcja placówki, nauczyciele, uczniowie, rodzice, burmistrz Choj‑
nic Arseniusz Finster, przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga, radni miejscy, 
posłowie na sejm RP: Stanisław Lamczyk i Aleksander Mrówczyński, proboszcz parafii 
pod wezwaniem MBKP – ks. Janusz Chyła, w imieniu wójta gminy Chojnice Stefania 
Majewska‑Kilkowska, projektant  – Zdzisław Kufel, dyrektor Wydziału Budowlano‑

‑Inwestycyjnego UM w Chojnicach – Jacek Domozych, dyrektor Wydziału Edukacji 
UM w Chojnicach – Grzegorz Czarnowski. Obecni byli także dyrektorzy chojnickich 
szkół, pracownicy oraz sympatycy „Piątki”. Podczas imprezy nie zabrakło występów 
prezentujących zdolności uczniów zarówno sportowych, jak i wokalnych, tanecznych 
oraz aktorskich.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 518 329,50 zł, z czego 831 042,80 zł 
stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infra‑
struktury Sportowej – edycja 2017. Wykonawcą inwestycji była firma Gardenia Sport 
Sp. z o.o. z Warszawy.

Podczas uroczystości otwarcia boiska dyrektor szkoły Małgorzata Zakaszewska wyra‑
ziła ogromną wdzięczność za stworzenie tak atrakcyjnego miejsca dla uczniów i zazna‑
czyła, jak bardzo to miejsce było potrzebne. Tym bardziej, że obiekt mogą użytkować 
również dzieci i młodzież z pobliskich osiedli – od poniedziałku do piątku w godz. 18.30–
20.00, natomiast w sobotę i niedzielę w godz. 9.00–21.00. Godziny dostępności obiektu 
mogą zostać zmienione w przypadku organizacji zawodów czy dodatkowych zajęć dla 
uczniów szkoły. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmo‑
nogram korzystania z kompleksu sportowego. Użytkowanie obiektu jest bezpłatne, należy 
jednak pamiętać o stroju sportowym i odpowiednim obuwiu.



Poetycko i muzycznie
w czasie Nocy

ANNA MARIA ZDRENKA

WYDARZENIE

„N ie wiedziałem, że wszystkie drogi poezji prowadzą do Chojnic”  – skomen‑
tował po swoim występie aktor Piotr Cyrwus. Był on gościem tegorocznej 

Chojnickiej Nocy Poetów, w czasie któ‑
rej wystąpili także m.in. Maria Seweryn 
i Stanisław Soyka. W trakcie imprezy 
swoją twórczość zaprezentowali uznani 
w kraju poeci. Z kolei autorzy z mniej‑
szym dorobkiem artystycznym zmierzyli 
się w konkursie Jednego Wiersza.

Wyjątkowa Noc
Była to już XXIV Chojnicka Noc Poetów. 
W kalendarzu letnich imprez w Choj‑
nicach pierwsza sobota sierpnia zare‑
zerwowana jest na to właśnie spotkanie 
z poezją w Fosie Miejskiej. Organizatorzy: 
Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie 
Centrum Kultury i Miejska Biblioteka 
Publiczna nie muszą obawiać się, że pub‑
liczność nie dopisze lub inne wydarzenie 
kulturalne podbierze widzów. Jedynym, 
co może zakłócić przebieg imprezy, jest 
pogoda. W tym roku było jednak wyjąt‑
kowo ciepło, a okrycia przeciwdeszczowe 
i parasolki okazały się niepotrzebne.

Piosenkarz Kuba Blokesz jako pierwszy wystąpił 
podczas XXIV Chojnickiej Nocy Poetów
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Prowadząca tę edycję Nocy Marzena Sękowska powitała wszystkich – jak stwier‑
dziła  – na tym wyjątkowym dla występujących i widowni wieczorze, który zdarza 
się raz do roku. I rzeczywiście, wyjątkowo było także tym razem. Piosenkarz Kuba 
Blokesz, który wystąpił jako pierwszy, zaprezentował czeskie piosenki. Jak przyznał, 
kultura tego kraju go fascynuje. Zaśpiewał utwory m.in. popularnego u nas barda Jaro‑
mira Nohavicy. Po koncercie nastąpiło oczekiwane rozstrzygnięcie XXIV Ogólnopol‑
skiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, ogłaszanego w ramach Chojnickiej 
Nocy Poetów. 

Nagrodzone wiersze
W tym uroczystym momencie na scenę weszli przedstawiciele organizatorów – dyrek‑
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna Lipińska, burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster oraz dyrektor Chojnickiego Centrum Kultury Radosław Krajewicz. 
Werdykt odczytała członkini jury Małgorzata Lebda, w zastępstwie nieobecnego 

Podczas rozstrzygnięcia XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza nagrody 
wręczali m.in. burmistrz Chojnic Arseniusz Finster i członkini jury Małgorzata Lebda
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Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza – Ela Galoch,  
Magdalena Cybulska, Henryk Liszkiewicz, Kacper Płusa, Jacek Tatar i Piotr Zemanek  
po rozstrzygnięciu przeczytali swoje konkursowe wiersze

W Fosie Miejskiej obecni byli m.in. poeci uczestniczący w Ogólnopolskich Spotkaniach Poetyckich

Kronika chojnicka
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przewodniczącego Mariusza Grze‑
balskiego. Obecny był natomiast 
trzeci juror  – poeta Wojciech 
Banach. Na konkurs poetycki wpły‑
nęły 263 wiersze, nie tylko z Polski, 
ale także z Niemiec, Irlandii, Litwy, 
a nawet z Japonii. Dopuszczone 
zostały 254 utwory. Jak podkreśliła 
Małgorzata Lebda, jury nie było 
jednomyślne i po długich obra‑
dach postanowiło nie przyznawać 
I nagrody. II miejsce otrzymał 
wiersz List do Isidora Bütow, któ‑
rego autorem jest Piotr Zemanek 
z Bielska ‑Białej, a III – wiersz Ten 
moment Jacka Tatara z Warszawy. 
Zostało wyróżnionych sześciu 
uczestników konkursu: Kacper 
Płusa z Łodzi, Mirosław Kowalski 
z Mysłowic (autor nie dojechał na 
podsumowanie), Henryk Liszkie‑
wicz z Piły, Wiesława Raczkiewicz 
ze Szczawna ‑Zdroju (nie dojechała 
na podsumowanie), Magdalena Cybulska z Łodzi i Ela Galoch z Turka.

Gałczyński, Rodrigues, Dylan
Po prezentacji nagrodzonych utworów własną twórczość zaprezentowała poetka 
Joanna Chachuła z Sieradza. Później swoje wiersze czytał Wojciech Banach z Byd‑
goszczy, jednak przed tą dawką poezji widownia zgromadzona w Fosie Miejskiej 
zobaczyła Maję Barełkowską i Piotra Cyrwusa. Aktorzy tworzą parę w życiu prywat‑
nym i zawodowym. Podczas Nocy zaprezentowali fragment programu poetyckiego 
opartego na wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Piosenkarka gatunku 
muzycznego fado Kinga Rataj wraz ze swoim zespołem wykonała nostalgiczne 
pieśni portugalskie. Śpiewała, nie tylko po portugalsku, ale także po polsku, pieśni 
czołowych wykonawców fado, m.in. Amálii Rodrigues. Kinga Rataj zaprezentowała 
też autorskie utwory. Z kolei Maria Seweryn, która była kolejnym gościem Nocy, 
melorecytowała wiersze Boba Dylana, a akompaniował jej Krzysztof Baranowski. 
Aktorka nie tylko recytowała i tańczyła, ale też zaśpiewała jeden z utworów, przy‑
znając, że Chojnice wybrała na swój piosenkarski debiut.

Poetka Joanna Chachuła przeczytała w trakcie Nocy 
Poetów niektóre swoje utwory

Poetycko i muzycznie w czasie Nocy



34 Kronika chojnicka

Aktorzy Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus zaprezentowali w Chojnicach  
wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Bydgoski poeta Wojciech Banach przyjechał na Chojnicką Noc Poetów

Kronika chojnicka
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Śpiewanie dla zdrowia
Podczas Nocy swoją twórczość zaprezento‑
wała krakowska poetka Małgorzata Lebda. 
Następnie sceną zawładnął Stanisław Soyka, 
który po raz drugi wystąpił już na Chojni‑
ckiej Nocy Poetów. Wokaliście, pianiście 
i kompozytorowi towarzyszył zespół, któ‑
rego skład tworzą m.in. dwaj synowie arty‑
sty. Soyka zaśpiewał swoje znane przeboje, 
a także utwory Dylana i Okudżawy. I podob‑
nie jak pięć lat temu podbił serca chojnickiej 
widowni. Kilkakrotnie zachęcał wszystkich 
do wspólnego śpiewania.  – „Zdrowo sobie 
śpiewać, zdrowo na serce, na mózg” – mówił 
piosenkarz. Ten wyjątkowy koncert zakończył 
około północy XXIV Chojnicką Noc Poetów.

Piosenkarka Kinga Rataj wraz ze swoim zespołem zaśpiewała pieśni z nurtu fado,  
w tym Amálii Rodrigues

W trakcie imprezy można było bezpłatnie 
otrzymać pokonkursowy tomik „Odblaski Nocy”, 

wydany przez MBP
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Aktorka Maria Seweryn recytowała i melorecytowała poezję Boba Dylana

Także w tym roku nie zabrakło gości z Krakowa.  
Swoją twórczość prezentowała poetka Małgorzata Lebda

Kronika chojnicka
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Stanisław Soyka wraz zespołem już po raz drugi zaśpiewał podczas Chojnickiej Nocy Poetów

Fosa Miejska wypełniona była poezją, muzyką i widownią
Fot. z arch. MBP



WERONIKA SADOWSKA

Chojniczanie słuchali i czytali 
Przedwiośnie

C zytelnictwo można promować na różne sposoby. Z roku na rok liczba inicjatyw 
oraz ich uczestników wzrasta. Zainicjowane w 2012 roku Narodowe Czytanie 

już na stałe wpisało się do czytelniczego kalendarza. Także w tym roku chojnicza‑
nie mogli wziąć udział w wydarzeniu, podczas którego wspólnie czytano i słuchano 

Wspólna fotografia bibliotekarzy, uczniów SP nr 1 oraz LO, członków Dyskusyjnych Klubów 
Książki i przedstawicieli Stowarzyszenia LekTURa oraz uczestników akcji, którzy pojawili się 
jeszcze przed rozpoczęciem czytania
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Bibliotekarki i członkinie Stowarzyszenia LekTURa – Malwina Miszewska, Mirosława Łuszczak, 
Weronika Sadowska, Marzena Brunka, Lidia Polasik i Anna Maria Zdrenka

Wśród czytających byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 –  
Pola Sakowska i Aleksandra Grubicka
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najwybitniejszego dzieła literatury polskiej. 
8 września była okazja do przypomnienia frag‑
mentów Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Chojnickie Narodowe Czytanie odbyło się 
w audytorium w parku Tysiąclecia. Zgromadzo‑
nych wspólnie przywitały bibliotekarki i człon‑
kinie Stowarzyszenia LekTURa: Anna Maria 
Zdrenka i Weronika Sadowska (autorka artykułu). 

Na wstępie Anna Maria Zdrenka przypomniała o poprzednich edycjach. – „W 2013 roku 
odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, wówczas zaprosiliśmy do Fosy Miejskiej do 
wysłuchania fragmentów Zemsty, a podczas następnych edycji czytaliśmy kolejno: Try-
logię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa i Quo vadis Henryka Sienkiewicza. 
W ubiegłym roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego” – 
mówiła. Weronika Sadowska, jako prowadząca, powiedziała kilka słów o Przedwiośniu 
i jego autorze, w tym ciekawostkę, że w pewnym okresie życia Żeromski pracował jako 
bibliotekarz. – „Autor wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując 
dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej” – dodała.

W otoczeniu zieleni, przy kawie i herbacie serwowanej przez bibliotekarki zgro‑
madzeni mogli wysłuchać wybranych fragmentów Przedwiośnia. Lekturę na głos 

Spacerujący po parku Tysiąclecia nie tylko mogli posłuchać powieści Stefana Żeromskiego, ale 
także obejrzeć fotokopie stron rękopisu. Na zdjęciu fragment utworu czyta Natalia Grabowska, 
członkini DKK
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czytali bibliotekarze, przedstawiciele Stowarzyszenia LekTURa oraz członkowie 
Dyskusyjnych Klubów Książki działających przy MBP: Malwina Miszewska, Anna 
Maria Zdrenka, Lidia Polasik, Natalia Grabowska i Joanna Glaza. Tej międzywojennej 
powieści można również było posłuchać w interpretacji uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1: Anny Dzwonkowskiej, Moniki Piekarskiej, Aleksandry Grubickiej i Poli Sakow‑
skiej, a także Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich: Agnieszki 
Czapiewskiej, Adriany Chruszczewskiej, Michała Günthera, Oliwii Cyman i Tomasza 
Szmaglińskiego. Uczniowie przyszli wraz z nauczycielami – Iwoną Sakowską (SP nr 1) 
i Joanną Glazą (LO).

Poza możliwością wysłuchania fragmentów Przedwiośnia uczestnicy mogli skorzy‑
stać z kilku atrakcji przygotowanych specjalnie na Narodowe Czytanie. Osoby, które 
przyszły do audytorium z własnym egzemplarzem powieści, otrzymały pamiątkową 
pieczęć, która została nadesłana do biblioteki z Kancelarii Prezydenta. Odbył się także 
konkurs na najstarsze wydanie Przedwiośnia. Nagrodzeni zostali czytelnicy, którzy przy‑
nieśli publikacje z 1984 i 1985 roku. Nagrody (książki pisarzy, którzy w większości goś‑
cili w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach) trafiły do: Marty Piątek, Dominiki 
Zielonki, Justyny Barwiny ‑Myszki i Wojciecha Wincelskiego. Uwagę przechodzących 
przez park Tysiąclecia przykuwała także wystawa fotokopii stron rękopisu Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego. Można je zobaczyć na stronie polskiej biblioteki cyfrowej Polona, 

Ostatnimi osobami, które czytały na głos narodową lekturę byli (od prawej):  
Tomasz Szmagliński oraz Oliwia Cyman z LO im. Filomatów Chojnickich  

i Lidia Polasik, bibliotekarka MBP
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w której udostępniane są m.in. zdigitalizowane książki, czasopisma i grafiki pochodzące 
ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

Dwie godziny słuchania powieści, w której autor dokonał m.in. bilansu pierwszych 
lat niepodległości Polski, minęły bardzo szybko. Na zakończenie przedstawicielki orga‑
nizatorów – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach i Stowarzyszenia LekTURa 
zaprosiły już na przyszłoroczną edycję akcji.

Fot. z arch. MBP

Osoby, które przyniosły najstarsze egzemplarze „Przedwiośnia”, w nagrodę mogły wybrać 
książki, które najbardziej je zainteresują. Każda została opatrzona pamiątkową pieczęcią  
Narodowego Czytania



MARIA EICHLER

Wanda Tyborska –
pani z muzeum

PAMIĘĆ

P rzez długie lata Wanda Tyborska dyrektorowała chojnickiemu Muzeum 
Historyczno ‑Etnograficznemu. Minęła właśnie 15 rocznica jej śmierci.

Panią Wandę poznałam bliżej przy okazji Kwietniowych Spotkań z Poezją w LO im. Filo‑
matów Chojnickich. Zainteresowała ją ta szkolna impreza i miała nawet chrapkę, by nadać 
jej większą rangę i przytulić pod muzealnymi skrzydłami. Nic z tego nie wyszło, bo organi‑
zatorzy woleli wybrać inną drogę, bardziej samodzielną. Ale pani Wanda potrafiła pięknie 
przekonywać do swoich pomysłów i pięknie 
kusić… Miało się wrażenie, że ta mocna, 
zdecydowana kobieta potrafi wszystko. Że się 
nie waha, że szybko podejmuje decyzje i że 
każda przeszkoda to dla niej fraszka. Potrafiła 
być ujmująco miła, ale też pokazać pazury. 
Jej rozmowy z artystami, którzy wystawiali 
w muzeum swoje prace, były majsterszty‑
kiem. Nikt, tak jak ona, nie umiał wycyga‑
nić od nich obrazów czy rzeźb – czasem za 
darmo, czasem za grosze. Nie uprawiała 
prywaty, zdobywała dla muzeum. W zamian 
promowała „swoich” malarzy i rzeźbia‑
rzy, gdzie tylko się dało. Była z nimi za pan 
brat. Z twórcami ludowymi przechodziła na 
swojski język, spuszczała z tonu, starając się 
pozyskać ich zaufanie i przyjaźń.

Krążyły opowieści, że w pracy jest 
surową i wymagającą szefową, ale na punk‑
cie muzeum i swoich ludzi miała bzika. Sta‑
rała się i o bazę, i o kadrę. Nie bała się ani 

Delegacja Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk przy grobie  

Wandy Tyborskiej w Zamartem
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urzędników, ani pierwszych sekretarzy. Gdy ją wyrzucali drzwiami, wracała oknem. 
Sama się chwaliła, że tak właśnie jest. Posługiwała się barwnym językiem. Stosownie 
do chwili, gdy trzeba było, na porządku dziennym była poprawna literacka polszczy‑
zna, ale gdy panią Wandę poniosło, klęła jak szewc. Onieśmielała swoją władczością 
i olśniewała umiejętnością postępowania z ludźmi. Mężczyzn rozgryzała w mgnieniu 
oka, wiedziała, który da się złapać na lep pochlebstw, którego trzeba będzie po kobie‑
cemu oczarować, a którego potraktować z grubej rury.

Spotykałam ją na oficjalnych otwarciach wystaw, gdzie błyszczała i promieniała, 
bo w jej muzeum coś się działo. Ostatni raz widziałyśmy się na osiedlowej ulicy. Pani 
Wanda, jak zwykle umalowana, pięknie ubrana, miała jednak w oku smutek. Była 
ciężko chora, miała pójść do hospicjum. Uroniła łezkę. Szybko ją wytarła. Krótko po 
tym dotarła do mnie wiadomość o jej śmierci. 

To już 15 lat, od kiedy jej nie ma. Grób dyrektorki muzeum znajduje się na cmen‑
tarzu w Zamartem. W lipcu dotarła tam delegacja ChTPN, by złożyć kwiaty i zapalić 
znicz. Pani Wanda, która ma w mieście swoją ulicę, zasługuje na pamięć. 

Wanda Tyborska – rodowita chojniczanka, urodziła się w 1933 r. Studiowała w Poznaniu, ukoń-
czyła studium podyplomowe z etnografii. Od 1971 r. była szefową Domu Kultury w Kamieniu, potem 
zastępcą inspektora ds. kultury w wydziale oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Choj-
nicach. Dyrektorką muzeum została 1 czerwca 1975 r. To za jej sprawą placówka rozbudowała się, 
a w Kurzej Stopie powstała Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej.

Płyta nagrobna na cmentarzu w Zamartem



KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Z wizytą u państwa 
Stoltmannów

16 lipca delegacja Rady 
Miejskiej i Urzędu 

Miejskiego w Chojnicach 
odwiedziła w Bielefeld 
Honorowych Obywateli Mia‑
sta Chojnice. Pani Helena 
Pietruch ‑Stoltmann i pan 
Leon Stoltmann otrzymali te 
zaszczytne tytuły uchwałami 
Rady Miejskiej podjętymi 
11 czerwca 2018 roku.

Państwo Stoltmannowie 
są regionalistami popula‑
ryzującymi również poza 
granicami naszego kraju 
chojnicką kulturę i historię. 
Tłumaczyli z języka niemie‑
ckiego publikacje dotyczące 
miasta i ziemi chojnickiej; 
zgromadzili pokaźny księgozbiór, który przekazali w darze Miejskiej Bibliotece Pub‑
licznej w Chojnicach oraz Bibliotece Pedagogicznej im. Stefana Bieszka w Chojni‑
cach. Pan Leon jest ponadto autorem wielu książek i artykułów traktujących o historii 
naszej małej ojczyzny.

Gospodarze ze wzruszeniem i wdzięcznością przyjęli okolicznościowe dyplomy 
i medale. Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze. Chojniczanie mogą być 
dumni z takich ambasadorów miasta w Niemczech!

Helena Pietruch ‑Stoltmann i Leon Stoltmann –  
Honorowi Obywatele Miasta Chojnice (fot. Jacek Klajna)

SPOTKANIE
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Państwu Stoltmannom upominki z Chojnic wręczyli (od prawej) radni – Kazimierz Jaruszewski 
i Bogdan Kuffel oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnicach Przemysław Zientkowski  
(fot. Jacek Klajna)

Honorowi obywatele z chojnicką delegacją. Na zdjęciu Bogdan Kuffel, Magdalena Guzelak,  
Przemysław Zientkowski, Leon Stoltmann, Helena Pietruch ‑Stoltmann i Jacek Klajna  
(fot. Kazimierz Jaruszewski)



Edmund Hapka –
zasłużony obywatel

JACEK KLAJNA

P odczas XLVII sesji Rady Miej‑
skiej chojniccy radni w uzna‑

niu wieloletniej aktywnej działal‑
ności społecznej na rzecz Chojnic, 
a w szczególności działania na rzecz 
rozwoju samorządów osiedlowych 
i charytatywnej działalności w zakre‑
sie rozbudowy infrastruktury lokal‑
nej oraz zapewnienia bezpieczeń‑
stwa energetycznego miasta, nadali 
Edmundowi Hapce tytuł Zasłużony 
Obywatel Miasta Chojnice. Z inicja‑
tywą wyszedł burmistrz Arseniusz 
Finster, który o kandydacie mówił: 

„to skromny i uczciwy człowiek”.
Edmund Hapka jest autorem kil‑

kudziesięciu projektów iluminacji 
pomników i budynków miejskich, 
w tym: Starostwa Powiatowego, 
Bramy Człuchowskiej, kolumn na 
placu Jagiellońskim i rondzie Strze‑
leckim, kościoła Matki Bożej Kró‑
lowej Polski czy pomnika przy koś‑
ciele św. Jadwigi Królowej Polski. Projektami tymi przyczynił się do tego, że miasto 
Chojnice w 2004 roku otrzymało główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na 
najlepiej oświetloną gminę i centrum miasta. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia 

Edmund Hapka (fot. Jacek Klajna)

SPOŁECZNIK
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Przyjaciół Stanów Zjednoczonych Ameryki w Chojnicach, jest aktywnym członkiem 
zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno ‑Etnograficznego w Chojni‑
cach. Działa na rzecz wielu innych stowarzyszeń i organizacji: Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Polskiego Towarzystwa Turystyczno ‑Krajoznawczego, Chojnickiego Towarzy‑
stwa Przyjaciół Nauk i Civitas Christiana.

Urodził się 22 września 1950 roku w Wieczywnie (obecnie gmina Lipnica), jako syn 
Bernarda i Agnieszki z domu Machut. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kiełpinie, 
Żychcach i Konarzynach. W 1969 roku ukończył Technikum Chemiczno ‑Elektryczne 
w Grudziądzu, uzyskując tytuł technika energetyka. Od września 1969 roku do paź‑
dziernika 2016 roku pracował zawodowo w energetyce w Rejonie Energetycznym, Dys‑
trybucji Chojnice. Zatrudniony był w grupie pracowników inżynieryjno ‑technicznych, 
a od 1982 roku pełnił funkcję kierownika Oddziału Eksploatacji, Oddziału Urządzeń 
Sieciowych, Sekcji Majątku Sieciowego. Zdobył tytuł mistrza oraz uprawnienia do 
prowadzenia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót, a także projektanta 
w budownictwie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. 

Za aktywną, wzorową pracę zawodową i pomysły racjonalizatorskie w energetyce 
był wielokrotnie odznaczany. Był założycielem i wieloletnim przewodniczącym naj‑
bardziej wysuniętego na północ Koła Terenowego Stowarzyszenia Elektryków Pol‑
skich w Chojnicach, działającego od połowy 1973 do końca 1997 roku. Koło skupiało 
około 30 członków z terenu byłych powiatów: chojnickiego, tucholskiego i sępoleń‑
skiego. Przez wiele lat był członkiem wojewódzkiej komisji na uprawnienia kwalifi‑
kacyjne. Przez cały okres istnienia Koła współpracował z wykładowcami i uczniami 
Technikum Elektrycznego w Chojnicach. W kadencji 2002–2006 był aktywnym człon‑
kiem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy. Odzna‑
czony został Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, a w 2004 roku medalem imienia 
profesora Alfonsa Hoffmanna za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju elektroener‑
getyki kraju. W latach 1994–1998 jako przewodniczący Rady Rodziców w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Kościerskiej w Chojnicach przyczynił się w znacznym 
stopniu do rozwoju jej bazy pomocy naukowych, a przede wszystkim wyposażenia 
pracowni komputerowej, maszyn elektrycznych i laboratorium wysokich napięć. 

Był radnym powiatowym przez cztery kadencje. W pierwszej, w trudnym okresie 
powoływania i tworzenia struktur powiatowych, był przewodniczącym Rady Powiatu 
oraz autorem wielu uchwał. Przez cztery kadencje działał w Samorządzie Mieszkań‑
ców Osiedla 700‑lecia i Kaszubskiego, a przez trzy był jego przewodniczącym. Znany 
jest jako inicjator wielu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osiedlowego i współ‑
pracy z mieszkańcami. W 2000 roku był autorem wprowadzenia patroli społecznych 
na tym osiedlu. Aktywnie angażował się w organizację wielu imprez kulturalnych, 
sportowych i naukowych.

Edmund Hapka jest ofiarnym działaczem społecznym i charytatywnym oraz 
członkiem wielu komisji działających przy Radzie Miejskiej w Chojnicach. W uznaniu 
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szczególnych osiągnięć uzyskał nominację i wpis do Złotej Księgi Polskiego Samo‑
rządu 2002 roku. Za bezinteresownie niesioną innym pomoc został Samorządow‑
cem 2006 roku na terenie powiatu chojnickiego. Był współinicjatorem powołania 
w Chojnicach Stowarzyszenia Przyjaciół Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przez pięć 
lat był przewodniczącym Zarządu Głównego. Podejmował działania mające na celu 
współpracę ze społeczeństwem Stanów Zjednoczonych Ameryki, m.in. poprzez orga‑
nizowanie wyjazdów, wymianę prasy, a także utworzenie w jednej ze szkół na tere‑
nie powiatu chojnickiego sali poświęconej historii Ameryki. Jako członek Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historyczno ‑Etnograficznego w Chojnicach był 
jednym z inicjatorów projektu „Ginące Piękno Wsi  – Twórcy Ludowi dla Chojnic”. 
W 1995 roku odznaczony został przez biskupa Medalem za zasługi dla Diecezji Pel‑
plińskiej za wkład w duszpasterstwo, naukę i kulturę. W 1998 roku został uhonoro‑
wany przez papieża Jana Pawła II Złotym Krzyżem Benemerenti (wielce zasłużony) 
za zasługi i dokonania w budownictwie sakralnym w 31 parafiach, a zwłaszcza jego 
bezinteresowność i ofiarność, za społeczne projektowanie i budowanie kościołów. Do 
obecnej chwili wykonał ponad 65 energetycznych projektów budowlanych obiektów 

Uroczystość wręczenia Edmundowi Hapce tytułu Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice.  
Wręczają: przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga,  

burmistrz Arseniusz Finster i radna Renata Dąbrowska (fot. Irmina Szyca)
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sakralnych, w tym kilkunastu kościołów, w 54 parafiach. Uchwałą Rady Powiatu Choj‑
nickiego z dnia 15 stycznia 2009 roku został nadany mu tytuł i medal najwyższego 
odznaczenia samorządu powiatowego Zasłużony dla Powiatu Chojnickiego jako 
wyraz uznania i uhonorowania szczególnych zasług na rzecz rozwoju powiatu chojni‑
ckiego. Na wniosek wojewody pomorskiego prezydent RP odznaczył Edmunda Hapkę 
Złotym Krzyżem Zasługi. Decyzją kapituły Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego 
za zasługi dla miasta Chojnice jest pierwszym laureatem Kryształowego Rumaka.

Edmund Hapka interesuje się filatelistyką, kolekcjonowaniem staroci i turystyką, 
w tym wysokogórską. Zbiera i kolekcjonuje stare dokumenty, zdjęcia, aparaty, osprzęt, 
mierniki i urządzenia związane z rozwojem energetyki oraz elektryczności. Aktualnie 
pisze Dzieje Energetyki Chojnickiej. Przez wiele lat był redaktorem bydgoskiego cza‑
sopisma „MEGAWAT”. Autorytetem jest dla niego Jan Paweł II. Wraz z żoną Danielą 
wychował dwóch synów  – jeden jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, a drugi 
Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.



Harcerstwo 
ziemi chojnickiej

STOWARZYSZENIE

PRZEMYSŁAW SINGER

T rudno przypuszczać, aby ziarno rzucone na podatną glebę nie wydało pożąda‑
nych owoców. Zatem pięknie zaczęta praca skautowa w okresie przedwojennym 

w Chojnicach przynosiła plony nieprzerwanie przez okres odzyskiwania niepodle‑
głości aż do czasów obecnych. Związek Harcerstwa Polskiego ma w naszym mieście 
bogatą historię.

Przemarsz harcerzy z okazji święta 1 maja w 1965 roku  
(źródło: kronika Chojnickiego Hufca ZHP)
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Pierwsi skauci na Pomorzu
W Chojnicach powstała pierwsza na Pomorzu drużyna skautowa. Z inicjatywy ucznia 
gimnazjum Stefana Łukowicza z Dziemian, który w wakacje odbył przeszkolenie strzele‑
ckie w Krakowie, 5 września 1911 roku członkowie tajnego Towarzystwa Tomasza Zana, 
na spotkaniu w lasku na północny ‑zachód od miasta, postanowili założyć Drużynę Skau‑
tową oraz Polską Drużynę Strzelecką. Deklarację przystąpienia złożyli wszyscy obecni, 
a drużynowym został Stefan Łukowicz. W głębokiej konspiracji, podczas regularnych 
zbiórek (odbywanych w terenie, w różnych miejscach) wygłaszano referaty o treści 
patriotycznej oraz prowadzono ćwiczenia o charakterze skautowym i wojskowym.

Pod koniec 1918 roku, po zakończeniu I wojny światowej, wznawiają działalność 
polskie organizacje. Ożywia swą działalność Towarzystwo Tomasza Zana i urządza 
kursy języka polskiego. Towarzystwo podzielone zostaje na sekcje. Członkowie na 
zbiórkach zaczynają omawiać książki skautowe, uczą się prawa i obowiązków skauto‑
wych oraz przeprowadzają musztrę i urządzają wycieczki. Na jednej z nich, pod Kro‑
jantami, przeprowadzono ćwiczenia metodą skautową.

Wspomnienia harcerza
Edward Popek w gazecie „Zabory” z 1936 roku tak wspomina ten okres: „Pierwsze 
zbiórki i wycieczki odbywają się zawsze jeszcze pod płaszczykiem »Wandervogel«. 
Niechęć profesorów  – Niemców i nieprzychylne ich ustosunkowanie się do pracy 
młodzieży, którą podejrzewali o »niecną« robotę nad podnoszeniem polskości swej 

Harcerze podczas obchodów święta 1 maja w 1967 roku (źródło: kronika Chojnickiego Hufca ZHP) 
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i otoczenia powodują przeniesienie zbiórek skautów z gimnazjum do mieszkań pry‑
watnych. Zbiórki takie odbywały się w mieszkaniu p. Główczewskiej (obecnie Stan‑
derowej) i p. Dembskiej. Liczebność zastępu wahała się od 8–10. Należeli do niego: 
Dembski, Bembnista, Lemańczyk Fr., Główczewski Leon, Grafka jun. I inni. Jeżeli nie 
widać tu starszych, to tylko dzięki temu, że ich krępowało prawo harcerskie (10 pkt.)”.

Dwie drużyny harcerskie
Kiedy w wolnej już Ojczyźnie ruch harcerski wchodzi na właściwe tory, Tadeusz 
Dembski zakłada 19 października 1920 roku pierwszą jawną drużynę. Obiera ona 
sobie później jako patrona Tadeusza Kościuszkę. Drużyna liczy w chwili założenia 
około 65 członków. Dla takiej liczby daje się odczuwać brak odpowiednio wyszkolo‑
nych instruktorów, a mimo to harcerze nie ustają w pracy. Drużynowym zostaje Wie‑
lewski, który powrócił z wojny bolszewickiej.

5 maja 1921 roku przyjeżdża do Chojnic drużyna z Kościerzyny i przy tej okazji jej 
drużynowy wywiadowca Szulc odbiera od pięciu druhów z Chojnic uroczyste przyrze‑
czenie harcerskie. Uroczystość ta ma swój pozytywny wpływ na młodzież, gdyż coraz 
więcej młodych ludzi zaczyna się garnąć do harcerstwa. Liczebność drużyny podnosi się 
i dochodzi nawet do 100. Drużyna otrzymuje już własną harcówkę na poddaszu gim‑
nazjum. Harcerze zaczynają się po raz pierwszy pokazywać w mundurach harcerskich. 
Opiekunem drużyny zostaje prof. Stefan Bieszk. Wzrost liczebności harcerzy powoduje, 

Poczet sztandarowy harcerzy na inauguracji roku szkolnego 1974/1975  
(źródło: kronika Chojnickiego Hufca ZHP) 
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że 1 października 1921 roku założono drugą drużynę im. Józefa Hallera, podlegającą 
jednakże pierwszej. Obie te drużyny należą początkowo do hufca świeckiego.

Pod koniec 1921 roku Chojnice odwiedza założyciel pierwszej jawnej drużyny har‑
cerskiej na Pomorzu i ówczesny komendant chorągwi Seweryn Kuchta. 11 grudnia 
wizytuje chojnicką drużynę instruktor Głównej Kwatery Męskiej. W tym dniu zało‑
żono Koło Przyjaciół Harcerstwa. Jego przewodniczącym zostaje ówczesny starosta 
szambelan Stanisław Sikorski, a członkami: dr Hipolit Ostoja ‑Lniski, dr Alojzy Sobie‑
rajczyk, dyr. Ferdynand Bieszk, sędzia Juński i inni. Pozytywne wyniki pracy harcer‑
skiej w drużynie powodują, że władze organizacji decydują się na utworzenie samo‑
dzielnego hufca w Chojnicach.

Chojnicki hufiec
Rozkazem Komendy Chorągwi Pomorskiej Harcerzy z 22 stycznia 1922 roku zostaje 
powołany hufiec chojnicki, a hufcowym naczelnictwo mianuje prof. Tadeusza Cza‑
plę. Do hufca chojnickiego zostaje przyłączony powiat tucholski, a później sępoleński. 
W 1925 roku hufiec tworzy już 6 drużyn w Chojnicach, Czersku, Tucholi i Koślince. Od 
tego momentu przez czasy wojny w powiecie chojnickim powstają drużyny żeglarskie, 

Zdjęcia uczestników IV Festiwalu Śpiewających Szóstek i Zastępów w 1976 roku  
(źródło: kronika Chojnickiego Hufca ZHP)
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pożarnicze, kolejowe oraz kręgi starszoharcerskie. Działalność harcerska rozrasta się na 
następne miejscowości: Brusy, Brzeźno, Konarzyny, Łąg, Rytel czy Wiele. Harcerze choj‑
nickiego hufca wzięli czynny udział w wojnie, oddając przy tym życie za Ojczyznę.

Po wojnie w 1945 roku hufiec odradza swoją działalność, organizując różne przed‑
sięwzięcia, m.in. dzień św. Jerzego, Dni Oświaty czy latem obozy w Funce. Reakty‑
wowanie ZHP ma miejsce w 1956 roku. Harcerstwo staje się organizacją prawdziwie 
masową, także w powiecie chojnickim. Gromady zuchowe czy drużyny oraz szczepy 
istnieją niemal w każdej szkole. W 1975 roku hufiec chojnicki zostaje zlikwidowany 
w związku z reformą administracyjną i zniesieniem powiatowego szczebla, a osobne 
hufce ZHP powstają w każdej gminie.

Wszystko wraca do normy w 1999 roku. Od tego czasu Hufiec Chojnice ponownie 
skupia cały powiat, jednak pomimo przynależności powiatu do województwa pomor‑
skiego, pozostaje w strukturach Chorągwi Kujawsko ‑Pomorskiej ZHP w Bydgoszczy. 
Harcerze dalej organizują raz w tygodniu zbiórki, wyjeżdżają na rajdy, biwaki, wędrówki 
i obozy. Włączają się w różne inicjatywy na terenie całego powiatu. Choć obecnie już 
coraz mniej jest instruktorów chętnych do prowadzenia drużyn, w roku 2018 w powie‑
cie chojnickim działa 10 jednostek skupiających 390 osób. Drużyny te funkcjonują przy 
szkołach w Chojnicach, Czersku i Łęgu, wypełniając w swojej działalności misję ZHP, 

Uczestnicy Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w 1995 roku – 
40 Drużyna Harcerska z Chojnic (fot. ze zbiorów ZHP)
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której celem jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszech‑
stronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Ideały ZHP
W 2018 roku obchodzimy 100‑lecie Związku Harcerstwa Polskiego, który nieprzerwanie 
jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu 
skautowego. ZHP to organizacja otwarta i apolityczna, ale przede wszystkim ruch spo‑
łeczny, kształtujący postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie 
z harcerskimi zasadami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, 
sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz 
Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kultu‑
rze organizacji. Formują one kodeks postępowania i kształtują styl życia członków ruchu 
harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają kreować osobistą drogę ich realizacji 
w budowanych indywidualnie próbach na kolejne – harcerskie i instruktorskie – stopnie.

Hufiec Chojnice istnieje już 96 lat, a od 107 lat działa harcerstwo na ziemi choj‑
nickiej. Zmieniało się nasze miasto, zmieniały się dzieci, młodzież i instruktorzy, ale 
nie zmienił się ogień, przy którym od lat spotykają się harcerze. Przy ogniu przyjaźni, 
pokoju i dobra, w jego blasku przeżywano najwspanialsze wzruszenia, jednoczono się 
dla wspólnych działań. Przy ogniu zasiadali ze swoimi harcerzami:
• Robert Baden ‑Powell – twórca i założyciel skautingu;
• Andrzej Małkowski – twórca polskiego skautingu i harcerstwa;
• Stefan Łukowicz – filomata pomorski, prekursor skautingu na Pomorzu;
• Stefan Bieszk – nauczyciel, działacz kaszubski, opiekun gimnazjalnej drużyny 

harcerskiej;
• Tadeusz Czapla – komendant hufca w latach 1922–1927;
• Bronisław Lange – komendant hufca w latach 1927–1939;
• Bronisław Domaradzki – komendant hufca w latach 1943–1945;
• Jerzy Stawowski – komendant hufca w latach 1945–1948;

Zlot Hufca w Funce w 1991 roku (fot. ze zbiorów ZHP)
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Zlot Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku w 2018 roku –  
42 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Chojnic (fot. ze zbiorów ZHP)

• Witold Rolbiecki – komendant hufca w latach 1948–1949;
• Benedykt Kloskowski – komendant hufca w latach 1956–1961;
• Tadeusz Radziejewski – komendant hufca w latach 1961–1971;
• Marian Molenda – komendant hufca w latach 1971–1973;
• Zdzisław Łasicki – komendant hufca w latach 1973–1975;
• Brygida Muchowska – komendantka hufca w latach 1975–1980;
• Leszek Niedźwiecki – komendant hufca w latach 1980–1982;
• Jan Wołosewicz – komendant hufca w latach 1982–1995;
• Henryk Krajewicz – komendant hufca w latach 1995–2005;
• Michał Miętki – komendant hufca w latach 2005–2007;
• Przemysław Singer – komendant hufca w latach 2007–2010;
• Romana Górna – komendantka hufca w latach 2010–2015;
• Wojciech Zygmański – komendant hufca od 2015 roku do teraz.

Przez te wszystkie lata na rzecz chojnickiego harcerstwa działało także wielu 
instruktorów i drużynowych, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska. 

Harcerstwo trwa dalej, bo ideały, którymi się kieruje, są wyznacznikami drogi dla 
młodego pokolenia. Czuwaj!

Prezentowane w artykule skany z kronik Chojnickiego Hufca ZHP pochodzą z wystawy „90. rocznica 
Zjazdu Zjednoczeniowego ZHP” przygotowanej w Czytelni MBP w 2008 roku.

Harcerstwo ziemi chojnickiej



J ulia i Robert Olszewscy to chojnickie rodzeństwo, które swoimi sportowymi suk‑
cesami mogłoby obdarować co najmniej kilku młodych sportowców. Oboje są 

wychowankami człuchowskiego klubu Piast Agrochem, gdzie trenowali pod okiem 
Jerzego Opary, srebrnego medalisty Letnich Igrzysk Olimpijskich z Montrealu. Julia 

Rodzeństwo na medal
I to niejeden

EMILIA KALITTA

Kurs na medal

SPORT
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to dwukrotna brązowa mistrzyni świata oraz trzykrotna srebrna i dwukrotna brązowa 
mistrzyni Europy w kajakarstwie klasycznym. Robert w sierpniu 2018 roku zajął ósme 
miejsce na dystansie olimpijskim w trakcie Akademickich Mistrzostw Świata i jest 
brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w kanadyjkarstwie.

Oboje do kajaka po raz pierwszy wsiedli na początku stycznia 2012 roku. 
–  „Powiedzmy szczerze, że styczeń to nie jest najlepsza pora na trenowanie kajakar‑
stwa. Było zimno i kilka razy wpadliśmy do wody. Chcieliśmy zrezygnować, ale mama 
zachęcała nas do dalszego wysiłku. Dzisiaj możemy być jej wdzięczni za to, że nie 
pozwoliła nam się poddać” – wspomina Robert. – „Nasz kuzyn trenował już od jakie‑
goś czasu i chcieliśmy też spróbować. Przyszliśmy i już zostaliśmy” – dopowiada Julia. 
Rodzeństwo od początku trafiło pod sportową opiekę Jerzego Opary. – „Był takim tre‑
nerem, że do niczego nas nie zmuszał, na nic nie nastawiał i do niczego nie uprzedzał. 
Skupił się po prostu na treningach” – wspomina mistrzyni.

Julia trenuje kajakarstwo klasyczne, a jej brat kanadyjkarstwo. Dyscyplina Roberta 
polega na tym, że w kajaku pływa się, klęcząc na kolanie i wiosłuje jedną stroną. – „To 
trudniejsze i bardziej wyczerpujące niż klasyczne kajakarstwo, ponieważ inaczej roz‑
kłada się środek ciężkości ciała. W kanadyjkarstwie mamy mniej dystansów olimpij‑
skich, więc więcej osób walczy o pierwsze miejsce. Mam też bardzo intensywne treningi, 
na przykład dwudziestokilometrowe biegi, ciężary na siłowni, basen. Wszystko po to, 
aby zwiększyć naszą wydolność oddychania” – wyjaśnia mistrz.

Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu

Rodzeństwo na medal. I to niejeden
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Marzenie o medalach pojawiło 
się kilka lat po pierwszym treningu. 
W przypadku Julii był to 2016 rok. 
– „Nigdy nie myślałam o medalu do 
czasu, gdy z moją partnerką Heleną 
Wiśniewską zdobyłyśmy srebrny 
krążek na mistrzostwach Europy. 
Powiedziałyśmy sobie po prostu, że 
popłyniemy tak, jak to wytrenowa‑
łyśmy. Po zdobyciu medalu zgodnie 
pomyślałyśmy, że jednak jest to moż‑
liwe”  – wspomina Julia. Najważniej‑
szy dla niej dzień nadszedł w lipcu 
2018 roku. Wystartowała wtedy 
w mistrzostwach Europy juniorów 
we włoskim Auronzo. Płynęła sama, 
dlatego wywalczony brązowy medal 
cieszy najbardziej.  – „Mam tę świa‑
domość, że sama zapracowałam 
na sukces. A nie było łatwo, ponie‑
waż tego dnia była bardzo trudna 
pogoda. Wiał tak silny wiatr, w jakim 

nigdy nawet nie trenowałam, a miałam wystartować. Musiałam więc pokonać nie 
tylko rywalki, ale również pogodę. Cała kadra mnie motywowała. Argumentowali, że 
wszystkie mamy takie same warunki. Ogólnie nastrajali mnie pozytywnie. Kiedy już 
siedziałam w kajaku, ze stresu zaczął mnie boleć brzuch. Ale kiedy padła komenda 
»start«, nie było odwrotu. Musiałam popłynąć do mety najlepiej jak potrafię. Kiedy 
okazało się, że wywalczyłam brązowy medal, to była dla mnie pełnia szczęścia. Ten 
krążek ma dla mnie szczególne znaczenie” – opowiada nasza rozmówczyni.

Julia i Robert są dla siebie najwierniejszymi kibicami. Obydwoje o swoich sukce‑
sach mówią skromnie, a o sukcesach drugiego z uznaniem. – „Na początku trudno 
było mi myśleć, że rywalizuję z siostrą. Teraz nie zwracam na to uwagi. Julia jest 
świetną zawodniczką. Jesteśmy ze sobą zżyci i bardzo nam to pomaga w każdym przy‑
gotowaniu się do zawodów” – podkreśla Robert. Bliskości, jaka ich łączy, nie rozdziela 
nawet duża odległość. Julia uczy się w Liceum Ogólnokształcącym w Szkole Mistrzo‑
stwa Sportowego w Wałczu, Robert studiuje fizjoterapię w Gorzowie Wielkopolskim. 

Obydwoje zgodnie przyznają, że sport ukształtował ich charakter.  – „Kajakar‑
stwo nauczyło mnie samodyscypliny. A to oznacza, że aby osiągnąć sukces, trzeba 
wstać wcześnie rano, nawet jeśli nie zawsze się ma ochotę. Sport nauczył mnie też 
dobrej organizacji życia. Nie załamują mnie porażki, patrzę zawsze przed siebie. Nasi 
nauczyciele w szkole mówią, że ze sportowcami pracuje im się lepiej niż z cywilami, 

Trening to podstawa
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jak mówimy na osoby, które nie uprawiają sportu”– wyjaśnia Julia. – „Sport nastraja 
mnie pozytywnie, daje wytrzymałość i wzmacnia zdyscyplinowanie”  – wtóruje jej 
Robert. Przed każdym z nich kolejne zawody sportowe. Zanim wystartują, udzielą 
sobie nawzajem wsparcia.

Fot. z arch. Julii i Roberta Olszewskich

Robert Olszewski podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Szolnok (Węgry),  
gdzie zdobył 8. miejsce na dystansie olimpijskim

Rodzeństwo na medal. I to niejeden



Kleryk z Chojnic 
o pelplińskim kwartalniku

Od kiedy ukazuje się czasopismo „Spojrzenia”?

Czasopismo „Spojrzenia” ukazuje się od 
1969 roku. Początkowo było przeznaczone dla 
kleryków pelplińskiej Alma Mater. Ukazywało 
się ono jako periodyk Dyskusyjnego Klubu 
Alumnów ,,Inter Minifica”. Od lat 90. XX w. jest 
to pismo ewangelizacyjno ‑powołaniowe roz‑
prowadzane po terenie naszej diecezji. Pierw‑
szym redaktorem „Spojrzeń” był ówczesny 
kleryk, a obecnie proboszcz parafii w Topolnie 
ks. Andrzej Regent. 

CZASOPISMO

Z Patrykiem Jutrzenką Trzebiatowskim, klerykiem 
z Chojnic, autorem tekstów do czasopisma „Spojrzenia” 
wydawanego w Pelplinie, rozmawiała Alina Jaruszew-
ska. Patryk publikuje także swoje zdjęcia na łamach 

„Kwartalnika Chojnickiego”.
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Czy całością zajmują się klerycy?

Począwszy od stanowiska redaktora 
naczelnego aż do redakcji pisma, korekty 
i fotografii zaangażowani są alumni 
naszego diecezjalnego seminarium. 
W niektórych pracach, m.in.  takich jak 
skład i opracowanie graficzne, pomagają 
nam pracownicy z miejscowego wydaw‑
nictwa „Bernardinum”. Ważne i cenne 
jest także wsparcie asystenta kościelnego 

„Spojrzeń”, którym jest ks. dr Wojciech 
Węckowski, redaktor „Pielgrzyma”.

Jaki jest układ czasopisma?

„Spojrzenia” ukazują się 4 razy do 
roku, czyli są kwartalnikiem. Do stałych 
działów możemy zaliczyć: wywiady  – 
zarówno z ojcami duchownymi, profe‑
sorami, moderatorami naszego semina‑
rium, jak i innymi osobami związanymi 
z życiem seminaryjnym. Kolejne stałe 
działy to: bieżące informacje z życia koś‑
cioła (Życie Kościoła), artykuły ukazujące naszą pracę od „wewnątrz” murów semina‑
ryjnych (Życie seminaryjne), teksty na temat kultury i sztuki (Kultura) oraz artykuły 
dotykające typowo naszej specjalności, czyli teologii (Teologia), a także wielorakie 
felietony, recenzje (książek, filmów, płyt muzycznych) wnikające w sprawy ważne dla 
życia kościelnego. Od niedawna zawitał także nowy dział: Seminarium od kuchni, 
w którym prezentowane są ciekawe potrawy oraz ich powiązania z Pismem Świętym. 
Mogę się tylko pochwalić, że sam zainicjowałem ten dział i zamierzam go w dalszym 
ciągu kontynuować.

Jak wygląda kolportaż „Spojrzeń”?

Dotychczas niepozorne czasopismo „Spojrzenia” zaczyna powoli wchodzić na 
nasz rynek diecezjalny. Zmienił się wygląd graficzny pisma i zwiększyła się liczba 
stron. Miłym zaskoczeniem jest także liczba wydawanych egzemplarzy, która w tym 
roku wzrosła do 7000 sztuk. Pismo staje się powoli, dzięki klerykom, dostępne we 
wszystkich parafiach naszej diecezji. Z każdym rokiem rodzą się nowe pomysły na 
rozwój czasopisma i są one konsekwentnie wprowadzane.

Kleryk z Chojnic o pelplińskim kwartalniku
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Czy inne wyższe seminaria duchowne posiadają podobne czasopisma?

Owszem, m.in. czasopismo „Itinerarium” wydawane przez Metropolitarne Semi‑
narium Duchowne w Lublinie, pismo „Serce Warmii” z WSD w Olsztynie czy też 
czasopismo „Przedświt” z Wyższego Seminarium Duchownego z Włocławka.

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda ze „Spojrzeniami”?

Moja przygoda z tym czasopismem rozpoczęła się dwa lata temu, kiedy byłem na 
pierwszym roku formacji seminaryjnej. Początkowo moim zajęciem było wykony‑
wanie zdjęć do poszczególnych artykułów, co skutkowało włączeniem mojej osoby 
do grona fotografów czasopisma „Spojrzenia”. Następnie zacząłem pisać artykuły: 
historyczne, powołaniowe, recenzje filmów oraz wspomniane już publikacje na temat 
żywności i kulinariów. Obecnie dalej robię zdjęcia, piszę artykuły, ale też zostałem 
wliczony do grona zespołu redakcyjnego, co było dla mnie ogromną niespodzianką. 
Swoją przyszłość w redakcji czasopisma widzę bardzo konkretnie i przejrzyście. 
Pragnę przez artykuły zbliżać młodych ludzi do zapoznania się z ofertą naszego semi‑
narium diecezjalnego, bo to jest główne zadanie tego pisma! Przez słowo do serca, 
przez serce do seminarium. I to jest według mnie najistotniejsze zadanie dla całego 
zespołu redakcyjnego oraz wszystkich alumnów naszej pelplińskiej Alma Mater, czyli 
czynić wszystko na większą chwałę Bożą. 

Fot. ze zbiorów Patryka Jutrzenki Trzebiatowskiego



JACEK KLAJNA

Festiwal piosenki 
żeglarskiej

W czwartek 9 sierpnia rozpoczął się XXI Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Cha‑
rzykowach. Pierwszym akcentem tegorocznych szant była zabawa z sympa‑

tycznym żeglarzem i jego załogą dla najmłodszych i ich rodzin. Dzieciaki tańczyły 
i odpowiadały na pytania, dzięki którym uzyskały Patenty Kapitańskie. Imprezę 
poprowadzili tradycyjnie Zejman i Garkumpel.

MUZYKA

Mirek Koval Kowalewski z zespołu Zejman&Garkumpel podczas koncertu szant dla dzieci
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Atlantyda

Happy Crew
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Marta Śliwa

Publiczność zgromadzona w Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzykowach
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Przedstawiciele organizatorów imprezy – wójt Zbigniew Szczepański  
i dyrektor GOK w  Chojnicach Justyna Rząska oraz zespół Mietek Folk

Mietek Folk
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Kolejny dzień rozpoczął się trwającą dwie godziny prezentacją zespołów na chojni‑
ckim Starym Rynku. Wieczorem, już w charzykowskim amfiteatrze, nastąpiło oficjalne 
otwarcie imprezy. Przed rokiem szanty przerwano ze względu na zbliżającą się nawał‑
nicę. O tamtych wydarzeniach przypomniał wójt Zbigniew Szczepański, dokonując 
uroczystego otwarcia XXI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej. Na scenie zaprezentowały się 
doskonale znane charzykowskiej publiczności zespoły: Atlantyda, Pyrates, Mietek Folk, 
Happy Crew, Zejman&Garkumpel oraz Marta Śliwa. Wykonawcy solidarnie zrezygno‑
wali ze swoich wynagrodzeń i przekazali je na konto dla ofiar nawałnicy.

W sobotę 11 sierpnia imprezę na starówce w ramach Chojnickiej Sceny Festiwa‑
lowej rozpoczęła prezentacja szantowych formacji. W trakcie wieczornego koncertu 
w Charzykowach wystąpili: Grzegorz Gooroo Tyszkiewicz i Łukasz Zięba, Hambawe‑
nah, Perły i Łotry, Stare Dzwony, The Nierobbers i North Cape.

Zejman&Garkumpel



WYWIAD

Trzy pytania do…
Janiny Kosiedowskiej

1. W 2018 roku staraniem chojni‑
ckiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko‑

‑Pomorskiego odbędą się 34. Dni Kultury 
Kaszubsko ‑Pomorskiej. Jaka jest geneza tych 
regionalnych wydarzeń?

Inicjatywa organizowania Dni narodziła 
się w gronie działaczy Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Kaszubsko ‑Pomorskiego. Najle‑
piej o ich genezie mówi komentarz umiesz‑
czony na plakacie zapowiadającym pierwsze 
Dni Kultury Pomorskiej, które w Chojni‑
cach odbywały się w dniach 18–23 marca 
1985 roku: „Dni Kultury Pomorskiej zorgani‑
zowane zostały przez Zrzeszenie Kaszubsko‑

‑Pomorskie przy współpracy z instytucjami 
kulturalnymi w br. po raz pierwszy. Prze‑
wodnią myślą imprez, odbywających się na 

całym Pomorzu, jest podkreślenie tradycji historycznych i wartości rodzimej kultury. 
Wczesnowiosenny termin nawiązuje do daty śmierci twórcy regionalizmu kaszubskiego 
Floriana Ceynowy – 26 marca 1881 r.”.

Program pierwszych DKP w Chojnicach odzwierciedlał ideę stojącą u podstaw 
ich organizacji i zawierał następujące wydarzenia: 

• Otwarcie wystawy malarstwa Jana Duraja Pejzaż kaszubski
• Wieczór wspomnień o doktorze Janie Łukowiczu
• Wykład doc. dr. hab. Edwarda Brezy z Uniwersytetu Gdańskiego pt. Pocho‑

dzenie nazwisk pomorskich 
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• Turniej wiedzy o Polsce i Pomorzu
• Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.
Dni zorganizował chojnicki Oddział ZKP przy współpracy z Urzędem Miejskim 

i Chojnickim Domem Kultury. Jednak z biegiem czasu inne oddziały odstępowały od 
tego cyklu imprez popularyzujących Kaszuby i Pomorze, znajdując nowe formy działa‑
nia. Ostatecznie Dni stały się domeną naszego oddziału, który przeniósł ich organizację 
na okres jesienny. Zmieniła się też nieco nazwa – od 2012 roku cykl naszych imprez 
określamy mianem Dni Kultury Kaszubsko ‑Pomorskiej. Uznaliśmy, że pełniej oddaje 
charakter wydarzeń. Ciekawostką jest, że na plakacie z 1988 roku pojawiła się informa‑
cja o 4. Dniach Kultury Kaszubsko ‑Pomorskiej. Podczas kolejnych edycji imprezy Choj‑
nice odwiedziły znamienite osobowości kaszubsko ‑pomorskiej kultury – literaci, arty‑
ści różnych sztuk, zespoły. Tegoroczny program DKKP również zapowiada się ciekawie. 

2. Kiedy Pani odkryła swoją miłość do kaszubszczyzny?

Mój tata urodził się w kaszubskiej rodzinie, więc od najmłodszych lat stykałam się 
z „kaszubskością”. Pamiętam, że jako kilkulatka często bywałam u babci Marcjanny 
w Pawłowie (rodzina mojego taty osiedliła się tam w wyniku reformy rolnej w latach 20. 
ubiegłego wieku). U babci mówiło się po kaszubsku. Kiedy wracałam do domu w Tucholi, 
to zawsze z bagażem nowych kaszubskich słów i powiedzonek, co stanowiło wielką 
atrakcję dla moich koleżanek. Patrząc z tak odległej perspektywy, uświadamiam sobie, 
że być może to babci Marcjannie zawdzięczam to ziarnko, które uśpione przez pewien 
czas zakiełkowało, gdy tylko nadarzyła się pierwsza okazja. Stała się nią praca w szkole. 
Zaczynałam w małej szkółce w kaszubskiej wsi Nierostowo w gminie Konarzyny. To 
była końcówka lat 60. Odtąd moje kaszubskie horyzonty zaczęły się poszerzać i nabie‑
rać kolorów. Coraz bardziej interesowała mnie problematyka naszego regionu, kultura, 
ludzie – nie tylko w kategoriach odbiorcy, ale również kogoś, kto stara się przekazywać 
te zainteresowania swoim uczniom. Tak, praca w szkole to był właśnie ten decydujący 
moment odkrywania w sobie, jak to Pani określiła, miłości do kaszubszczyzny. Pragnęłam 
aktywniej zaangażować się w działalność regionalną, ale mogło to nastąpić dopiero po 
przejściu na emeryturę. Swoje miejsce znalazłam w Zrzeszeniu Kaszubsko ‑Pomorskim. 

3. Co oznacza bycie Kaszubą współcześnie?

Współczesny Kaszuba to człowiek, który z pietyzmem dba o to, co mamy: tra‑
dycję, bogatą kulturę i historię, język, którego uczymy w szkole i w którym powstają 
nowe dobra kultury. Ale to również ktoś otwarty na świat i drugiego człowieka oraz 
patrzący także do przodu – w przyszłość, nie tylko z myślą o sobie, ale przede wszyst‑
kim o młodym pokoleniu. Wreszcie  – być Kaszubą tu i teraz oznacza rozumienie 
myśli Derdowskiego: „Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Pòlsczi!”.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. z arch. Janiny Kosiedowskiej

Trzy pytania do… Janiny Kosiedowskiej
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LIPIEC
 7 Podczas XXVI Festiwalu Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” im. Eugeniusza Mikołaj-

czyka zaprezentowały się uznane teatry uliczne.

  Na XX Światowym Zjeździe Kaszubów, który w tym roku odbył się w Luzinie, nie 
zabrakło licznej reprezentacji Chojnic.

 8 Rozpoczął się cykl Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym, który 
trwał do połowy września. Prowadził je organista Przemysław Woźniak.

 11 Już po raz ósmy, jak co miesiąc w parku Tysiąclecia, biegacze Floriana i inni chętni 
uczestniczyli w Biegu dla Niepodległej.

 12  W 15. rocznicę śmierci Wandy Tyborskiej członkowie Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk złożyli kwiaty na grobie tej działaczki kultury.

 13  Ewa Armada, założycielka Klubu Seniora „Wrzos”, otrzymała tytuł „Zwyczajny – nie-
zwyczajny senior” w wojewódzkim konkursie „Pomorskie dla Seniora”.

 14  Kolekcjoner Bogdan Kuffel opowiadał o swoich zbiorach historycznych prezentowa-
nych na wystawie w kościele gimnazjalnym.

 16  Delegacja z Chojnic wręczyła Helenie i Leonowi Stoltmannom w niemieckim Bielefeld 
tytuły Honorowych Obywateli Miasta Chojnice.

 21  W wieku 62 lat zmarł Leszek Chamier Cieminski, pierwszy burmistrz Chojnic po trans-
formacji ustrojowej. Pogrzeb odbył się 25.07.

  Mieszkańcy Osiedla Małe Osady i ulicy Tucholskiej bawili się na festynie pod hasłem 
Stulecia odzyskania niepodległości.

 23  Naukobus Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyjechał do Chojnic w ramach programu „Nauka dla Ciebie”.

 24  W Bramie Człuchowskiej otwarta została wystawa „Z kaszubskiej skrzyni. Życie 
i spuścizna Leonarda Brzezińskiego”.

 27  W tym dniu upłynął termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utwo-
rzeniu komitetów wyborczych, które zgłaszać będą kandydatów do październikowych 
wyborów samorządowych.

  W Fosie Miejskiej zaprezentowały się zespoły uczestniczące w Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata”.

 28–29  Podczas XVI Kaszubskiej Wystawy Psów Rasowych można było podziwiać ponad 
130 psów zgłoszonych przez 100 wystawców z 9 krajów.
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SIERPIEŃ
 3 Już po raz 12. z Chojnic wyruszył Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsud-

skiego.

 3-4  W XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Poetyckich, poprzedzających Noc Poetów, wzięło 
udział 40 autorów.

 4  Dopisała pogoda i frekwencja podczas XXIV Chojnickiej Nocy Poetów. Gośćmi byli 
m.in. Stanisław Soyka, aktorzy Maria Seweryn, Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus.

 8  W centrum miasta zawisło 280 f lag w barwach Polski, miasta i UE dla uczczenia stu-
lecia polskiej niepodległości.

 11  Zespoły, które przyjechały do Charzyków na Festiwal Piosenki Żeglarskiej, wystąpiły 
także na chojnickim Starym Rynku.

  Chojniczanie wzięli udział w Rytlu w wydarzeniu „Pokonaj nawałnicę z nami”, będą-
cym podziękowaniem dla tych, którzy rok temu włączyli się w akcję usuwania skutków 
żywiołu.

 11–12  Ósma edycja Chojnickich Nocy Operetkowych pod chmurką – tym razem z operetką 
Baron cygański i koncertem tenorów Tre Voci. 

 13  Pielgrzymi z Chojnic dotarli na Jasną Górę z Pielgrzymką Diecezji Pelplińskiej. Po raz 
pierwszy z naszego miasta pojechała też pielgrzymka rowerowa.

 20  Rada Miejska podjęła decyzję o przyznaniu Edmundowi Hapce honorowego tytułu 
Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice.

 21  W wieku 86 lat zmarł Tadeusz Szyca, Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice, starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych. Pogrzeb odbył się 24.08.

 24  Pisarka Paulina Hendel wygłosiła w MBP prelekcję „Dawne wierzenia i zabobony we 
współczesnym świecie”.

  Na Starym Rynku można było obejrzeć plenerową wystawę Instytutu Pamięci Narodo-
wej „Polska walcząca”.

 25  Po raz 12. odbył się w Fosie Miejskiej Turniej Rycerski z inscenizacją oblężenia Choj-
nic w 1466 roku, w czasie wojny polsko -krzyżackiej.

 27  Piłkarz Arkadiusz Reca, wychowanek ChKS Kolejarz, grający obecnie w Atalancie 
Bergamo, został powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski.

 28  W wieku 74 lat zmarł Mirosław Paluszkiewicz, działacz na rzecz sportu, wiceprezes 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka”, długoletni czytelnik MBP. Pogrzeb 
odbył się 1.09.

 31  W centrum miasta stanęła kolejna plenerowa wystawa – zdjęć z inscenizacji szarży 
pod Krojantami w obiektywie chojniczanina Joachima Dąbrowskiego.
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WRZESIEŃ
 1 W Lasku Miejskim odsłonięty został obelisk upamiętniający trzech pierwszych chojni-

czan rozstrzelanych przez Niemców we wrześniu 1939 roku.

 3  W Dolinie Śmierci odbyły się uroczystości w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

  Szkoła Podstawowa nr 5 świętowała 60-lecie powstania i oddanie do użytku kom-
pleksu boisk. 

 8 Narodowe Czytanie Przedwiośnia odbyło się w parku Tysiąclecia.

  W ramach Święta Powiatu Chojnickiego m.in. rowerzyści przemierzali trasy Kaszub-
skiej Marszruty i spotkali się z kolarzem Tadeuszem Mytnikiem, a w parku Tysiąclecia 
wystąpił zespół Kombi.

 12 W wieku 64 lat zmarł fotoreporter Marian Nowak. Pogrzeb odbył się 17.09.

 14  W podziemiach kościoła gimnazjalnego o „Piaśnickiej Golgocie” mówili ks. Daniel 
Nowak i Mirosław Lademann ze Stowarzyszenia „Rodziny Piaśnickie”.

 14–15  W cyklu Teatralna Wymiana Doświadczeń można było zobaczyć m.in. dwa mono-
dramy Chojnickiego Studia Rapsodycznego.

 15–17  Podczas IX Dni Sztuki Galeria -Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zaprosiła m.in. na 
koncert współczesnej sakralnej muzyki kaszubskiej i wystawę prac Trzebiatowskiego 

„Cztery Żywioły”.

 16 VI Chojnicki Zlot Pojazdów Zabytkowych zorganizował Automobilklub Chojnicki.

 17  Na Starym Rynku trwał III Miejski Dzień Tańca Ludowego.

 19 Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk promowało publikację Kazimierza Jaruszew-
skiego o ks. Juliuszu Prądzyńskim Jak płomień świecy w mroku, pierwszą w serii 
Chojniccy Abiturienci.

 22  Zespół Mazowsze wystąpił z koncertem „Mazowsze Niepodległej” z okazji 100-lecia 
niepodległości i 70-lecia powstania grupy.

  Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna uczciła 45-lecie funkcjonowania.

 27  Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich podczas corocznego Ogniska 
Pokoleń odsłoniło portret kolejnego zasłużonego absolwenta – lekarza Antoniego 
Horsta.

 28  34. Chojnicki Batalion Radiotechniczny obchodził na Starym Rynku 45-lecie sformo-
wania.

  Sekcja Aikido w Chojnicach zaprosiła na imprezy z okazji 25-lecia działalności.
  W Urzędzie Miejskim promowana była książka Wypisy do „Dziejów Chojnic”, wydana 

pod redakcją prof. Jacka Knopka na stulecie niepodległości.

 29–30  Po raz pierwszy odbyły się Chojnickie Dni Fantastyki.
Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Ksiądz Teofil Schulz
Wspomnienie w 150. rocznicę urodzin

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

N iedługo będziemy świętować stulecie odrodzenia się polskiej państwowości. 
W gronie cenionych działaczy niepodległościowych byli też duchowni katoliccy. 

Jednym z nich był kapłan diecezji chełmińskiej – Teofil Schulz.
Przyszły opiekun młodych patriotów z „Sokoła” urodził się 1 lipca 1868 roku 

w Wętfiu (powiat świecki) w rodzinie nauczyciela Jana i Joanny z domu Wejna. 
Kształcił się w pelplińskim Collegium Marianum, a następnie w Królewskim Gim‑
nazjum Katolickim w Chojnicach. Bliskie były mu ideały filomackie, dlatego w latach 
1885–1887 należał do tajnej organizacji „Mickiewicz”.

W ruchu sokolim
Po maturze podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Świę‑
cenia kapłańskie otrzymał 15 marca 1891 roku. Pierwszym ośrodkiem, do którego 
trafił ks. Schulz, był Toruń. Został tam wikariuszem w parafii św. Jana i nauczycielem 
religii w gimnazjum. Pięcioletni pobyt w mieście nad Wisłą okazał się bardzo owocny 
pod względem działalności społecznej i narodowej. Kapłan pochodzący z kociew‑
skiego Wętfia należał do organizatorów gniazda sokolego w Toruniu (Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w 1894 roku). Członkowie „Sokoła” popularyzowali kulturę 
fizyczną, ale aktywni byli również na polu kulturalno ‑oświatowym. Z gniazd soko‑
lich nierzadko wywodzili się prężni działacze niepodległościowi. Z pracy na rzecz 
pielęgnowania polskiej kultury zasłynął także Teofil Schulz; był on m.in. opiekunem 
i wychowawcą młodzieży.

Na niwie oświatowej
W 1896 roku ks. Schulz został proboszczem w Gronowie koło Torunia. Parafią tą zarzą‑
dzał aż do śmierci w 1932 roku. Posługę duszpasterską łączył z działalnością naro‑
dową i społeczno ‑polityczną. Czynny był w polskim ruchu wyborczym, zaś w latach 
1918–1920 należał do Powiatowej Rady Ludowej w Toruniu. Był też członkiem Komisji 

DUCHOWIEŃSTWO
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Agitacyjnej i Stowarzyszenia Straż. Wybrany został do Sejmu Dzielnicowego w Pozna‑
niu, który obradował w grudniu 1918 roku. Angażował się w rozwój oświaty i czytel‑
nictwa; był członkiem komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat toruń‑
ski (1910–1918). Z troską odnosił się do spraw nauki polskiej, podobnie jak wielu 
duchownych – absolwentów Gimnazjum Chojnickiego, przyjęty został (w 1900 roku) 
w poczet Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Nie zaniedbywał obowiązków administracyjnych i religijnych w powierzonej mu 
parafii. W 1922 roku dokonał gruntownego remontu gotyckiego kościoła pw. św. Miko‑
łaja. Zmarł 7 lutego 1932 roku w Gronowie.

Archiwalne zdjęcie kościoła pw. św. Mikołaja w Gronowie koło Torunia, w którym  
ks. Teofil Schulz był przez wiele lat proboszczem (fot. ze strony internetowej parafii)
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Pelplin w pomorskiej
kulturze i w nazewnictwie

C hojnice, leżące ongiś w diecezji chełmińskiej, znajdują się obecnie w strukturach 
administracyjnych diecezji pelplińskiej. W tej jubileuszowej edycji naszego czaso‑

pisma przedstawimy krótki rys historyczny Pelplina i etymologię ciekawej nazwy tego 
małego miasta.

Collegium Marianum

KOCIEWIE
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Siedziba biskupa
W 1276 roku opactwo cystersów przeniosło się z Pogódek pod Skarszewami do Pel‑
plina. Liczne donacje (darowizny) sprzyjały rozwojowi klasztoru i kociewskiej osady. 
Podczas rządów krzyżackich ranga wsi zmalała. Dopiero po 1466 roku zaznaczył 
się stopniowy rozwój osady w strukturach państwa polskiego. Wojny szwedzkie 
w XVII  wieku spustoszyły jednak klasztor i zniszczyły wieś. W 1823 roku klasztor 
cystersów uległ kasacie, jednakże w roku następnym przeniesiono z Chełmży do Pel‑
plina siedzibę biskupstwa chełmińskiego. Pelplin stał się nie tylko stolicą diecezji, ale 
również ważnym na Pomorzu Nadwiślańskim ośrodkiem życia umysłowego słynącym 
ze szkolnictwa i drukarstwa. Prawa miejskie Pelplin otrzymał w 1931 roku. Obecnie 
miasto położone jest w granicach powiatu tczewskiego w województwie pomorskim. 

Nowy Doberan
W źródłach średniowiecznych pojawiają się kościelno ‑kancelaryjne nazwy miejsco‑
wości: Mons Sanctae Mariae, Marienberg, Novum Doberan i Neu Doberan, tudzież 
Samboria. Pierwsza z wymienionych nazw miejscowych stanowi nazwę łacińską zło‑
żoną z trzech członów: Mons o znaczeniu topograficznym ‘góra’ i Sanctae Mariae 

Urokliwy zakątek Pelplina
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o znaczeniu kultowym  – ‘Świętej 
Marii’. Niemieckim odpowiedni‑
kiem tej nazwy łacińskiej jest topo‑
nim Marienberg (z drugim członem 
topograficznym ‑berg – ‘góra’). 

Nazwa łacińska Novum Doberan 
oraz nazwa niemiecka Neu Doberan 
(XIII–XIV  wiek) są nazwami złożo‑
nymi, w których pierwszy składnik – 
‘nowy’ pełni funkcję różnicującą 
(dyferencyjną), zaś drugi element 
jest członem kulturowym pamiąt‑
kowym, przeniesionym z Dobe‑
ranu (dawne słowiańskie Dobrzany) 
w Meklemburgii, skąd pochodzili 
cystersi pelplińscy (sprowadzeni 
przez księcia Sambora II). Zgodnie 
z tą przejrzystą etymologią w daw‑
nych wiekach Pelplin był cysterskim 
Nowym Doberanem. Odnotowaną 
w 1293 roku nazwę Samboria/Sam‑
buria natomiast objaśnić należy jako 
nazwę pamiątkową dla uczczenia 
księcia lubiszewsko ‑tczewskiego 
Sambora II.

Pełplin i trzęsawisko
Nazwę miejscową Pelplin języko‑
znawcy wywodzą od nazwy pospo‑
litej pło  – ‘trzęsawisko’. W licznych 
opracowaniach historiograficznych 
powielana jest teza, iż dawni Pomo‑
rzanie zakładali osady w miejscach 
niedostępnych, nierzadko pod‑
mokłych, bagnistych. W okolicy 

U góry: Niecodzienny widok na bazylikę 
katedralną

Na dole: Pelplińskie seminarium 
jest doskonałym miejscem także do 

fotografowania
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Zespół zabudowań pocysterskich wraz z bazyliką
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Pelplina, przez który przepływa Wierzyca, natrafimy na wiele bagien i mokradeł. 
Pierwsze wzmianki pochodzące z II połowy XIII wieku mają postać: Polplin (1274), 
Polpelin (1290) i Pelplin (1295). W tych jednostkach nazewniczych, uwzględniając 
ówczesną grafię, widoczne są podstawy słowotwórcze: połpl‑, połp(e)l‑ i pełpl‑ oraz 
przyrostek ‑in. Rdzeń pł/pl‑ związany jest natomiast z rzeczownikami pło bądź pleso 
oznaczającymi ‘wolną przestrzeń wodną, teren podmokły’. Ta cząstka słowotwórcza 
obecna jest m.in. w znanych hydronimach Gopło (nazwa jeziora) i Płonia (nazwa 
rzeki). Dawna nazwa miejscowości mogła brzmieć Pełplin.

Zbiory muzealne i archiwalne
Zapraszamy zatem czytelników „Kwartalnika Chojnickiego” do stolicy naszej diece‑
zji. Wielu chojniczan studiowało w tym mieście, wielu otrzymało święcenia kapłań‑
skie. Niektórzy uczyli się w Collegium Marianum. Warto zwiedzić miejscowe zabytki, 
z bazyliką na czele, a także wstąpić do tamtejszego muzeum. W zasobach muzeal‑
nych znajduje się m.in. egzemplarz Biblii Gutenberga (ten z odwróconą czcionką). 
A kto interesuje się przeszłością swojej rodziny, może skorzystać z bogatych zbiorów 

Wyższe Seminarium Duchowne
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Wnętrze bazyliki katedralnej okiem fotografa

diecezjalnego archiwum. Stanowią one nieocenioną pomoc również dla historyków 
i regionalistów.

Miasto nad Wierzycą kusi turystów i miłośników dziejów regionu. To prawdziwa 
perła Pomorza.

Fot. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski
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Aleksander Knitter: 
Najlepsze zdjęcie ciągle przede mną 

Aleksander Knitter – chojnicki fotograf, którego zdjęcia zdobywają uznanie w całej Polsce. 
W 2018 roku laureat nagrody dodatkowej w międzynarodowym konkursie Olympus Global Open 
Photo Contest 2017-18 w kategorii Sztuka, na który wpłynęło 150 tysięcy zdjęć z całego świata; 
w 2018 roku zdobył wyróżnienie w Pomorskim Konkursie Fotografii Prasowej „Gdańsk Press Photo” 
w kategorii Życie i świat wokół 
nas; Stypendysta Burmistrza 
Chojnic w dziedzinie kultury 
w latach 2016, 2017 i 2018; 
w 2018 roku Stypendysta Mar-
szałka Województwa Pomor-
skiego; współpracuje z agencją 
fotograficzną Kosycarz Foto 
Press w Gdańsku. Jego zdjęcia 
publikują „Newsweek”, „Fakt”, 
„Super Express”, „Gazeta 
Pomorska”, „Wprost”. Swoje 
zdjęcia zamieszcza na stronie 
http://aleksanderknitter.pl.

Przygotowujesz projekt fotograficzny z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
pod nazwą „Biało‑czerwona z lekkim przymrużeniem oka”. Opowiedz coś więcej.

Aleksander Knitter: Zastanawiałem się, w jaki sposób jako fotograf mogę uczcić 
setną rocznicę odzyskania niepodległości. Od tego tematu w tym roku nie da się uciec. 
Pomyślałem więc, że ciekawą koncepcją byłoby stworzenie cyklu fotografii utrzyma‑
nych w kolorystyce biało ‑czerwonej, prezentujących najróżniejsze kombinacje i jed‑
nocześnie swobodne podejście do tematu. I na taki projekt złożyłem wniosek do bur‑
mistrza Chojnic o przyznanie mi stypendium. Przygotowywanie zdjęć do tej wystawy 
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jest świetnym treningiem oka i koncentracji. Mogę przy tym realizować się w tym, co 
lubię najbardziej, czyli w fotografii ulicznej.

I dużo jest takich biało ‑czerwonych miejsc na ulicach Chojnic?

Można się zdziwić jak wiele! Mogą to być biało ‑czerwone fragmenty budynków, 
ubrania przechodniów, samochody na parkingu. Wystawę przygotowuję na listopad, 
będzie zaprezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach.

Co jest dla Ciebie magicznego w fotografii?

Najbardziej lubię uchwycić moment, którego nie dostrzegli inni. Ostatnio zrobi‑
łem to na koncercie zespołu Mazowsze, gdy uchwyciłem bogactwo kolorów tancerzy 
w ruchu. Mogę zrobić 100 zdjęć tylko po to, aby pokazać to jedno, najlepsze. Ciągle szu‑
kam nowych ujęć, co szczególnie jest dla mnie ważne podczas cyklicznych uroczystości. 
Dążę do wykrzesania czegoś nowego, jakiegoś decydującego momentu, który umknął 
innym. W fotografowaniu lubię też to, że idąc na jakieś wydarzenie, nie wiem, jakie ono 
będzie. Czy utrwalę coś wzruszającego, śmiesznego, czy nawet tragicznego. To ciągłe 
uczucie zaskoczenia, że nie wiem, jakie ostatecznie zdjęcie zrobię, jest motywujące. 

Ile robisz dziennie zdjęć?

Nie liczę tego, ponieważ nie fotografuję wszystkiego, chociaż aparat towarzyszy 
mi przez cały dzień. Czasami danego dnia zrobię zdjęcie, z którego jestem wyjątkowo 
dumny, ale zdarza się także, że muszę odpocząć od aparatu, nabrać dystansu, żeby 
zaproponować sobie samemu coś nowego. Nie robię też zdjęć podczas rodzinnych 
uroczystości i spotkań, ponieważ są to prywatne chwile i chcę, aby moja rodzina i zna‑
jomi czuli się komfortowo. Nie wrzucam też do internetu prywatnych kadrów.

A co najbardziej lubisz fotografować?

Nie mam ulubionych obiektów. Lubię sytuacje zaskakujące, nietypowe. Często patrzę 
kolorami i wtedy komponuję sobie zdjęcie w myślach. Przyjemny jest też moment ulot‑
ności chwili, że sfotografowałem coś, co trwało tylko chwilę, a ja znalazłem się w odpo‑
wiednim czasie i miejscu. Jak już wspomniałem, najbardziej inspirująca dla mnie jest 
fotografia uliczna oraz sportowa, a w szczególności sport osób niepełnosprawnych. Pro‑
wadziłem kiedyś klub piłkarski osób niepełnosprawnych, teraz przygotowuję również 
zdjęcia na wystawę poświęconą olimpiadom niepełnosprawnych sportowców. Często 
fotografuję wydarzenia gminne i wtedy inspirują mnie działania im towarzyszące. Jeżdżę 
wieczorami po gminie i fotografuję na przykład dzieci, które łapią nietoperze.

W jakim momencie rozpoczęła się Twoja przygoda z fotografią?

O tym, że zostałem fotografem, zdecydował przypadek. Zacząłem robić zdjęcia, kiedy 
miałem 20 lat, czyli dość późno. W dodatku w mojej rodzinie nie było żadnych trady‑
cji związanych z fotografowaniem. Moja przygoda z fotografią zaczęła się w 2001 roku 
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Fotografie wykonane w ramach projektu „Biało ‑czerwona z lekkim przymrużeniem oka” 
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
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w „Gazecie Pomorskiej”, gdzie pracowałem jako korespondent sportowy. Odszedł wtedy 
z pracy fotograf Mirek Myszka i padła propozycja, abym spróbował fotografować wszyst‑
kie wydarzenia. W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla Marysi Eichler 
i Basi Zybajło, ponieważ obie bardzo we mnie wierzyły i mi kibicowały. Mam w swoim 
archiwum te pierwsze fotografie. Wiele instytucji obchodzi obecnie jubileusze swojego 
funkcjonowania, a ja mam zdjęcia z ich początków. Po kilku latach zdecydowałem się 
podjąć kształcenie w gdańskim Studium Fotografii Artystycznej. Po pierwszym roku 
chciałem zrezygnować. Zajęcia były w tygodniu, męczyły mnie dojazdy do Gdańska, 
ciężko było mi to połączyć z pracą dla „Gazety Pomorskiej”. Wytrzymałem jednak i na 
drugim roku zobaczyłem, że moje zdjęcia są inne, lepsze. Marysia Eichler bardzo mnie 
wspierała w tym rozwoju. Zresztą do dzisiaj tak naprawdę uczę się fotografii. Tak jak 
wspomniałem, nie miałem w rodzinie fotograficznych tradycji, więc nie wiedziałem 
nawet, jak wywołać zdjęcia w ciemni i nawet za bardzo mnie to wtedy nie interesowało. 
W pewnym momencie poczułem jednak potrzebę, aby jako fotograf dowiedzieć się 
czegoś na ten temat. W 2017 roku podjąłem w Bydgoszczy naukę w Policealnej Szkole 
Sztuk Pięknych. Oprócz zajęć z podstaw rysunku, malarstwa i dzieł sztuki, w programie 
było również wywoływanie zdjęć w ciemni. Wtedy po raz pierwszy wywołałem swoje 
zdjęcia sprzed 15 lat. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę jeszcze to robił, ale cieszę się, że 
zdobyłem wiedzę na ten temat.

Twoje zdjęcia zdobywają uznanie na różnych konkursach. Masz jakieś, które traktujesz 
jako najlepsze, wyjątkowe?

Moje najlepsze zdjęcie jest jeszcze ciągle przede mną. Nagrody przyznane w kon‑
kursach cieszą, ale nie są dla mnie ostateczną wykładnią. Poza tym nigdy nie robię 
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Zdjęcia zespołu Mazowsze, który wystąpił w Chojnicach
z koncertem „Mazowsze Niepodległej”
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zdjęć pod konkurs, ale wybieram na konkurs te ujęcia, które już zrobiłem. Jestem świa‑
domy, że prace w konkursach wybierane są na podstawie subiektywnych ocen osób 
oceniających, więc różne mogą być opinie na temat jednego zdjęcia. Niewątpliwie jed‑
nak nagroda daje mi takiego mocnego kopa na jakiś czas. Jak zrobię dobre zdjęcie, to 
chcę zrobić kolejne. No i jestem szczęśliwcem, że robię to, co kocham. Z fotografiami 
jest zresztą tak, że nigdy nie wiadomo, kiedy dostaną swoje drugie życie. Ostatnio na 
okładce „Wprostu” ukazało się moje zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy, które mu zro‑
biłem, kiedy był w Chojnicach.

Co Tobie dało fotografowanie? Jak na Ciebie wpłynęło?

Fotografia stała się moim stylem życia. Jest moją pracą i przyjemnością. Poznaję 
dzięki niej wielu ludzi. Przepraszam wszystkich tych, którzy się ze mną witają, a ja ich 
nie poznaję. Nie jestem w stanie zapamiętać twarzy wszystkich, z którymi rozmawia‑
łem. 

Rywalizujesz z innymi fotografami?

Na szczęście w naszym środowisku chojnickim żyjemy w zgodzie. Z Danielem Fry‑
markiem wspieramy się nawzajem, zdarza się, że pomagamy sobie wybrać zdjęcia na 
konkurs. Z Danielem to zresztą wszyscy nas mylą, choć nie mam pojęcia dlaczego. We 
wrześniu tego roku byliśmy razem na gali rozdania nagród Gdańsk Press Photo. Obaj 
dostaliśmy nagrody. Po gali oglądaliśmy wystawę fotografii. W pewnym momencie 
podeszła do mnie jakaś pani, zaczęła mi bardzo gratulować zdjęcia. Podziękowałem 
i powiedziałem, że pomyliła mnie z Danielem, który stał obok.

Masz jakąś radę dla początkujących fotografów?

Zawsze chętnie prowadzę warsztaty fotograficzne i zachęcam, aby robić to świa‑
domie, czyli mieć zgodę tego, kogo chcemy sfotografować. Zachęcam również, aby 
fotografować swoje najbliższe otoczenie: ulicę, osiedle, mieszkanie. Te przestrzenie 
nieustannie się zmieniają, a zdjęcia utrwalają ich stan w danym momencie. Fotografo‑
wanie daje pewność siebie, dlatego zawsze powtarzam, aby nie zniechęcać się słabszym 
zdjęciem. Jest szansa, że każde kolejne będzie lepsze od poprzedniego.

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. ze zbiorów Aleksandra Knittera
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