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Bazylika chojnicka
w dawnej grafice i fotografii

JACEK KLAJNA

W marcu 2019 r. zakończyły się uroczyste obchody 25-lecia nadania chojnickiej 
farze tytułu Bazyliki Mniejszej. Dzieje bazyliki są równie burzliwe jak dzieje 

Chojnic – upadała i powstawała z ruin i zgliszcz równie często jak miasto, z którym 
jest nierozerwalnie związana. Bazylika była prawdopodobnie pierwszym murowanym 
budynkiem użyteczności publicznej w Chojnicach i do dzisiaj pozostaje najcenniej-
szym miejskim zabytkiem. 

Miedzioryt S. Donneta opublikowany w „Historii Chojnic” Izaaka Goedtkego w roku 1724

SZTUKA
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Budowę kościoła rozpoczęto w 1340 roku od absydy mieszczącej prezbiterium 
i potężnej czterobocznej wieży. Korpus kościoła, wzmocniony szkarpami, łączący wieżę 
i prezbiterium ukończono w roku 1360. Budowniczowie obiektu nie różnili się wiele 
od współczesnych fachowców i kościół budowany z dwóch stron wyszedł lekko krzywo. 
Na szczęście widać to tylko na dokładnych planach i rzutach. Bazylika to trójnawowa 
halowa świątynia wzniesiona w stylu gotyku pomorskiego (nadwiślańskiego) z czerwo-
nej cegły na podmurówce z głazów granitowych. Wymiary świątyni są następujące: dłu-
gość 46,2 m, szerokość 19,6 m, wysokość 14,6 m, wysokość wieży, którą podwyższono 

Panorama Chojnic Hermanna Michaelisa, 1872 rok

„Bitwa pod Chojnicami 1454” Fryderyka Grotemayera
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w 1535 roku, to 45  m, a z krzy-
żem 48  m. Kościół konsekrował 
w 1365 roku biskup Piotr, sufra-
gan arcybiskupa gnieźnieńskiego 
Bogorii Skotnickiego.

Bazylika chojnicka góruje nad 
miastem od ponad 650 lat i stała 
się natchnieniem dla niezliczo-
nej liczby artystów. Dziś trudno 
dociec, kiedy powstały najwcześ-
niejsze przedstawienia kościoła 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
a liczne pożary miasta i samej 
świątyni skutecznie zmniejszyły 
ich liczbę. Zdecydowana więk-
szość zachowanych przedstawień średniowiecznych miast to różnego rodzaju pano-
ramy. Pierwszą znaną panoramą Chojnic jest XVIII-wieczny miedzioryt S. Donneta 
opublikowany w Historii Chojnic Izaaka Gotfryda Goedtkego w 1724 roku. Widzimy tu 
farę górującą nad miastem. Najbardziej niezwykły jest jednak dach kościoła wyglądem 

J. Heyn und Sohne, ostatnia dekada XIX wieku

Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz 
 Westpreussen. Heft IV, Danzig 1887
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Inż. Oldenmayer

Fara przed przebudową sklepienia w 1924 roku Zakrystia przed przebudową, dwudziestolecie 
międzywojenne

Franciszek Pabich
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Wilhelm Thiele, 1920 rok

Fara widziana z Rynku, ostatnia dekada  
XIX wieku

Lata 20. XX wieku

Widok okaleczonej fary po zakończeniu II wojny 
światowej (fot. z arch. MHE w Chojnicach)

Bazylika chojnicka w dawnej grafice i fotografii
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przypominający Bazylikę Mariacką w Gdańsku. Kolejne przedstawienie to panorama 
Chojnic Hermanna Michaelisa z 1872 roku. A trzecia najstarsza panorama to rycina 
zawarta w Die Bau- und  Kunstdenkmäler  der  Provinz Westpreussen, część czwarta 
wydana w Gdańsku w 1887 roku. Na obrazie Bitwa pod Chojnicami 1454 Fryderyka 
Grotemayera mamy przedstawienie fary, która jest tłem dla walczących stron. Ale sam 
obraz to już przełom XX wieku. Zachowało się kilka przedstawień fary z początków 
XX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Tu znajdziemy prace Wilhelma Thiele’a, 

Karolina Szczepańska

Jacek Furmanek Tadeusz Kujawski

Lilla Gierszewska
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Franciszka Konitzera, inż. Oldenmeiera czy Franciszka Pabicha. Niestety każde arty-
styczne przedstawienie kościoła w większym lub mniejszym stopniu odbiega od rze-
czywistości.

Wiesława Gołuńska

Bazylika ze słomy. Drozdowski (zbiory 
bazyliki)

Jasińska (zbiory bazyliki)

Bazylika chojnicka w dawnej grafice i fotografii
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Mimo że zachowało się sporo chojnickich zdjęć z drugiej połowy XIX wieku, to 
niestety są to tylko portrety mieszkańców Chojnic wykonywane w fotograficznym ate-
lier. Najstarsze zdjęcia budynków miejskich pochodzą z ostatniej dekady XIX wieku. 
Fara, jako najbardziej reprezentatywny obiekt, jest bohaterem większości z nich. Na 
nich możemy też prześledzić kolejne przebudowy kościoła. Wielce znaczące dla zrozu-
mienia tragicznych losów kościoła jest zdjęcie z 1945 roku, wykonane prawdopodobnie 
bezpośrednio po ustaniu walk. Widać na nim ogrom zniszczeń.

Okres powojenny wymaga głębszego zbadania. Powstało w nim wiele przedstawień 
fary i miasta. Na licznych plenerach malarskich tworzyli artyści skupieni wokół Choj-
nickiego Towarzystwa Kulturalnego. Ale praktycznie każdy chojnicki artysta popełnił 
w swoim życiu przedstawienie fary czy miasta. Niektóre z nich są naprawdę zadziwiające.

Piotr Górski



UROCZYSTOŚCI

Jubileusz 25-lecia Bazyliki Mniejszej
Kronika wydarzeń

2018
MARZEC
 11 Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka, 

prymasa Polski, z towarzyszeniem chóru Lutnia zainaugurowała Rok Jubileuszowy.
  Odpust z okazji otwarcia obchodów jubileuszu.
  Otwarcie wystawy „Signum Świętego Jana Chrzciciela” w Muzeum Historyczno-

-Etnograficznym im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.
  Koncert Msza C-dur „Koronacyjna” KV 317 Mozarta w Bazylice Mniejszej w wyko-

naniu orkiestry Bydgoskich Solistów ARTE CON BRIO, Chóru Akademickiego UMK 
w Toruniu, solistów Opery Nova w Bydgoszczy: Katarzyny Jaracz – sopran, Karoliny 
Makuły – alt, Krzysztofa Zimnego – tenor, Sławomira Kowalewskiego – bas. 

  Rozstrzygnięcie konkursu „Jubileusz 25-lecia chojnickiej Bazyliki Mniejszej”, zorga-
nizowanego przez parafię pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela i Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga dla szkół podstawowych z naszego miasta. Laureaci i wyróżnieni otrzy-
mali nagrody z rąk prymasa Polski podczas Mszy Świętej inaugurującej obchody.

 23 208 uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej pokonało nocą trasę 43 km 
z Chojnic do Wiela.

  Wydanie dramatu Stefana Bieszka Krwią kapłańską.

11 marca 1993 roku, z inicjatywy ks. biskupa Jana Bernarda Szlagi, papież Jan Paweł II nadał koś-
ciołowi pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach (kościołowi farnemu) honorowy tytuł Bazyliki 
Mniejszej. Uroczystości upamiętniające 25‑lecie tego wydarzenia trwały przez cały rok – od 11 marca 
2018 do 11 marca 2019 roku.
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  Przez cały miesiąc można było oglądać wystawę przygotowaną przez MBP 
w Chojnicach. Ekspozycja „Chojnicka bazylika świadectwem wieków” przypo-
mniała najważniejsze wydarzenia z historii kościoła i parafii.

KWIECIEŃ
4–26 „Turniejowy Krok w Jubileuszowy Rok” to projekt, którego pomysłodawczynią 

była s. Vianneya Szwarocka wraz z uczniami z Zespołu Szkół przy ul. Nowe Mia-
sto. Turniej gier związanych z chojnicką bazyliką odbył się w pięciu spotkaniach 
z udziałem 173 uczniów chojnickich szkół gimnazjalnych i podstawowych.

 7 Wielkanocny Turniej Łuczniczy zorganizowany przez Bractwo Rycerskie Herbu 
Tur odbył się w Szkole Podstawowej nr 3.

 9 „Bazylika chojnicka w oczach młodzieży” – wystawa prac uczniów Zespołu Szkół 
pod kierunkiem s. Vianneyi Szwarockiej.

 9 Z parafii Matki Bożej Królowej Polski do kościoła pw. Zwiastowania NMP prze-
szedł Marsz dla Życia. Najważniejszym akcentem tego marszu było otwarcie 
Okna Życia, które poświęcił ks. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Znajduje się 
ono u Sióstr Franciszkanek przy ulicy Ogrodowej.

  Odpust Zwiastowania Pańskiego w kościele pw. Zwiastowania NMP w Chojnicach.
 21 W Bazylice Mniejszej miał miejsce finał Diecezjalnego IX Konkursu Biblijnego 

organizowanego przez Wydział Teologii UMK w Toruniu i Dzieło Biblijne Diece-
zji Pelplińskiej.

  Z placu przy bazylice wystartowała pielgrzymka biegowa do kapliczki upamięt-
niającej pobyt św. Jana Pawła II w Czernicy.

 28 Na ulicach miasta po raz pierwszy odbyło się nabożeństwo „Droga światła” – Via Lucis. 
Zorganizowały je wspólnoty Domownicy Boga i Rycerze Kolumba przy pomocy pro-
boszczów miejscowych parafii. Liczącą ponad 18 km trasę przeszło 130 wiernych.

MAJ
 12 Z bazyliki wyrusza piesza pielgrzymka do Wiela na uroczystości odpustowe 

w pierwszą rocznicę koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
 19 Rowerowa pielgrzymka z Chojnic do Wiela.
 17 W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się XVIII Miejsko-Gminny Konkurs 

Wiedzy o Chojnicach i Regionie, którego organizatorem był Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 3 w Chojnicach. Hasło konkursu: 25-lecie nadania chojnickiej 
farze tytułu Bazyliki Mniejszej.

CZERWIEC
 2 Chojnicka bazylika zorganizowała wyjazd młodzieży na Pola Lednickie. Hasłem 

Spotkania Młodych było słowo JESTEM.
 8 XXI Przegląd Piosenki Religijnej Credo 2018. Konkurs był poświęcony pamięci 

św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela – patrona Chojnic. Organizatorami prze-
glądu byli: SP nr 1, Bazylika Mniejsza w Chojnicach oraz ChCK.
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  Finał konkursu wiedzy o patronie Chojnic – św. Janie Chrzcicielu, którego orga-
nizatorem był Zespół Szkół nr 2 przy ul. Angowickiej.

 15 W bazylice o godz. 17.00 odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem 
biskupa hinduskiej diecezji Adilabad Anthony`ego Panengadana. Po mszy odbyło 
się spotkanie w podziemiach kościoła gimnazjalnego, gdzie biskup wraz z pracują-
cym na misjach księdzem przedstawił aktualną sytuację Kościoła w Indiach.

 23 Spływ kajakowy św. Jana rzeką Brdą zorganizowała wspólnota Domownicy Boga.
 24 Odpust Narodzenia św. Jana Chrzciciela odbył się w Bazylice Mniejszej.
  Koncert Świętojański na Starym Rynku uświetniły: schola dziecięca Bazyliszki, 

chór Lutnia, Zespół Dzieciątka Jezus z Chojnic oraz Effatha z Więcborka.

LIPIEC
 8 W ramach V Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym koncer-

towali: Przemysław Wawrzyniak – flety irlandzkie, dudy szkockie (Poznań) oraz 
Ewa Sawoszczuk – organy (Bydgoszcz, Koronowo).

 22 W kościele gimnazjalnym wysłuchaliśmy koncertu organowego Patryka Podwoj-
skiego (Gdańsk-Oliwa).

 31 Z Chojnic wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę.

SIERPIEŃ
 5 Kolejny Letni Koncert Organowy. Wystąpili: Paweł Pawłowicz – organy (Bydgoszcz) 

i Męski Zespół Chorałowy z Bydgoszczy pod dyrekcją prof. Mariusza Kończala.
7–13 Na Jasną Górę wyruszyła pierwsza rowerowa pielgrzymka z Chojnic w towa-

rzystwie grup z Lęborka, Kościerzyny i Pelplina. Grupie towarzyszyli księża 
dr Janusz Chyła i Damian Szulman.

 13 Z Jasnej Góry wrócili uczestnicy pieszej pielgrzymki.
 19 Ostatni z V Letnich Koncertów Organowych. W kościele gimnazjalnym wystąpili 

Karola Hilla z Gdyni oraz Chór Akademii Morskiej z Gdyni.
24–25 W Fosie Miejskiej odbył się XII Turniej Rycerski. Na inscenizację oblężenia 

Chojnic zaprosiło Chojnickie Centrum Kultury oraz Bractwo Rycerskie Herbu Tur.
 29 Odpust Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Bazylice Mniejszej.

WRZESIEŃ
 4 Koncert chóru gospel Prairie View A&M University z Teksasu pod kierownictwem 

A. Jana Taylora. Organizatorami byli: parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
i Urząd Miejski w Chojnicach.

 15 Gmina i parafia Konarzyny zorganizowały rajd rowerowy z okazji 25-lecia bazy-
liki na trasie Chojnice – Konarzyny – Chojnice.

PAŹDZIERNIK
 7 W Bazylice Mniejszej odbył się koncert zespołu Mocni w Duchu.
 13 Koncert Chóru Kameralnego Discantus z Gowidlina pod dyrekcją Sławomira Bronka.
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 14 W Bazylice Mniejszej odprawiona została Msza Święta z liturgią w języku kaszub-
skim, której przewodniczył ojciec Adam Ryszard Sikora. Po mszy w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego odbyło się spotkanie autorskie z ojcem Sikorą, francisz-
kaninem, prof. dr. hab. UAM w Poznaniu, tłumaczem tekstów biblijnych na język 
kaszubski. Następnie otwarto wystawę rysunku Macieja Jarczyńskiego – malarza, 
fotografa, filmowca, kompozytora, reżysera i aktora.

 14 Dzień Papieski. W kościele gimnazjalnym czynna była wystawa prac Piotra 
Puczyńskiego, związanych z osobą Jana Pawła II.

17–18 Odbyły się Chojnickie Dni Tischnerowskie, organizowane przez UM w Choj-
nicach i UKW w Bydgoszczy. Warsztaty dla licealistów prowadziła prof. Krystyna 
Ablewicz, a w MBP odbyło się spotkanie ze znawcą dzieł ks. Józefa Tischnera – 
Wojciechem Bonowiczem.

 21 W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się wręczenie nagród laureatom 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Barwy jesieni”. Tematem przewodnim tej 
edycji konkursu był gotyk w Chojnicach.

 25 Seminarium edukacyjne dla młodzieży „Zasłużeni absolwenci gimnazjum choj-
nickiego – z dziejów szkoły i parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela” odbyło się 
w Zespole Szkół przy Nowym Mieście.

 27 Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Bal Wszystkich Świętych dla dzieci z klas 0–3. Po nabożeństwie w bazylice i prze-
marszu przez Rynek uczestnicy bawili się w podziemiach kościoła gimnazjalnego.

 28 W koncercie festiwalu „Niepodległa wielu wymiarów” wystąpili: prof. Andrzej 
Chorosiński – organista, aktorka Dominika Figurska oraz zespół wokalny 
Art'n'Voices.

 31 W Noc Wszystkich Świętych trwało czuwanie modlitewne.

LISTOPAD
 11 Koncert wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka, który wystąpił w bazylice wraz 

z zespołem Corazone. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miejski, Chojni-
ckie Centrum Kultury oraz parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.

 25 Spektakl dramatyczny Dziady – Widma odbył się w bazylice, a przygotowany 
został przez Polską Operę Królewską z Warszawy. Tekst II części Dziadów Adama 
Mickiewicza opatrzony został muzyką Widm Stanisława Moniuszki.

 29 Spotkanie z siostrą Michaelą Pawlik – polską dominikanką, misjonarką w Indiach.

GRUDZIEŃ
 8 Mikołajkowy Turniej Łuczniczy odbył się w SP nr 1 w Chojnicach.
 20 Podsumowanie konkursu plastycznego „Bazylika Mniejsza w Chojnicach – nasze 

dziedzictwo”. Organizatorami byli GOK w Konarzynach oraz bazylika.
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2019
STYCZEŃ
 6 Orszak Trzech Króli wyruszył 

tradycyjnie z placu Emsdet-
ten na Stary Rynek.

 27 W kościele gimnazjalnym 
odbył się koncert „Najpięk-
niejsze polskie kolędy i pasto-
rałki” w wykonaniu Chóru 
Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego pod dyrekcją dr. 
Błażeja Połoma.

MARZEC
 3 „Bal Malucha” zorganizowało 

stowarzyszenie Rodzina Kol-
pinga w podziemiach koś-
cioła gimnazjalnego.

 10 Uroczystości jubileuszowe 
zakończył koncert Stabat 
Mater Giovanniego Battisty 
Pergolesiego w wykonaniu 
orkiestry ARTE CON BRIO – 
Mirosław Przybył – dyrygent, 
Katarzyna Jaracz – sopran, 
Karolina Makuła – alt.

 11 Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, 
pod którego patronatem honorowym odbywały się uroczystości jubileuszowe.

Oprac. Maria Wolanik
Fot. Daniel Frymark



Wizyta biskupa
z Indii

JUSTYNA ZIENTKOWSKA

W 2018 i 2019 roku chojnicka bazylika świętowała 25-lecie nadania godności przez 
św. Jana Pawła II. Z tej okazji w parafii podejmowane były liczne inicjatywy 

mające uświetnić ten wyjątkowy czas. 
15 czerwca odbyła się Msza Święta 
w języku łacińskim, której przewod-
niczył niezwykły gość – Ordynariusz 
Diecezji Adilabad biskup Prince 
Anthony Panengadan. Towarzyszył 
mu pracujący na misjach w Niem-
czech ksiądz Shijo Konuran. 

Uczestnicy Eucharystii wysłu-
chali przejmującej homilii księdza 
biskupa, a jednocześnie mogli żywo 
włączyć się w modlitwę za Kościół 
w Indiach. Po Mszy Świętej odbyło 
się spotkanie w podziemiach koś-
cioła gimnazjalnego, aby w kameral-
nym już gronie móc zadawać pytania, 
złożyć ofiarę na potrzeby indyjskiego 
Kościoła. W formie cegiełki sprzeda-
wano pamiątkowe Mszaliki łacińsko-
-polskie (przygotowane specjalnie 
na tę okazję), Codziennik. Rodzinny 
modlitewnik oraz pocztówki wyko-
nane przez uczniów klas 0 ze Wspól-
noty Szkół Katolickich w Chojnicach. 

Od lewej: biskup Anthony Panengadan, Przemysław 
Zientkowski (inicjator zaproszenia biskupa do Polski) 
oraz ks. Shijo Konuran (fot. Justyna Zientkowska)

GOŚĆ
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Dzięki przychylności władz szkoły katolickiej odbyło się również tego dnia spotkanie 
znamienitych gości z młodzieżą.

Biskup Panengadan był pod wrażeniem przedsięwzięcia. Tym bardziej, że sporo 
osób zaangażowało się w adopcję kleryka z tamtejszego seminarium. Następnego 
dnia nasi hinduscy goście odwiedzili Pelplin. Ciepłe i serdeczne przyjęcie biskupa 
Ryszarda Kasyny sprawiło, że pobyt na tegorocznej „Przystani” był tym bardziej nie-
zapomniany. Jeden z najmłodszych biskupów świata był pod ogromnym wrażeniem 
młodzieży, tak śmiało i radośnie wyrażającej swoją wiarę. 

Potrzeby Kościoła w Indiach są ogromne. Wszyscy, którzy chcą włączyć się do 
pomocy, mogą uzyskać informacje, pisząc na adres amdg@op.pl.

Biskup Panengadan na spotkaniu młodzieży „Przystań” w Pelplinie  
(fot. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski)



FOTOREPORTAŻ

Bazylika Mniejsza 
w kadrze

DANIEL FRYMARK

Kościół farny pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, który od 1993 roku nosi 
miano Bazyliki Mniejszej, to nie tylko obiekt sakralny i zabytek, ale także nieodłączny element krajo-
brazu miasta. To idealny temat dla fotografa...



21Bazylika Mniejsza w kadrze



22 Chojnicka bazylika



23Bazylika Mniejsza w kadrze



Publikacje religijne
bazyliki

PRZEMYSŁAW ZIENTKOWSKI

W śród wielu inicjatyw – prócz działalności duszpasterskiej i charytatywnej, które 
podejmuje obecny proboszcz chojnickiej fary ks. Jacek Dawidowski – bez wąt-

pienia na uznanie zasługuje działalność wydawnicza. To dzięki staraniom proboszcza 
bazyliki udało się wydać co najmniej sześć publikacji, z których kilka sygnowanych 
zostało imprintem Bazylika Mniejsza w Chojnicach. Piszę co najmniej, albowiem jak 
znam ks. Dawidowskiego, postępuje on według biblijnej zasady: „Niech nie wie Twoja 
lewa [ręka], co czyni prawa” (Mt 6,3) w ten sposób może się okazać, że parafia wsparła 
dużo więcej przedsięwzięć, niż te, o których wiem i które chciałbym upublicznić.

Jako pierwsza (jeszcze z numerem ISBN użyczo-
nym przez Fundację Fuhrmanna) ukazała się książka 
Łk, 12,59. Teologiczne implikacje wizji czyśćca zawar-
tej w prywatnych objawieniach św. Katarzyny z Genui, 
św. s. Faustyny Kowalskiej i Marii Simma  Justyny Zient-
kowskiej z przedmową biskupa diecezji toruńskiej ks. 
dr. hab. Wiesława Śmigla. Publikacja, która była już 
recenzowana na łamach „Kwartalnika Chojnickiego” 
(nr 6, 2013 rok, s. 30–31 – przyp. red.), jest jedną z bar-
dziej interesujących dzieł na temat czyśćca we współ-
czesnej literaturze przedmiotu. Świadczyć o tym może 
fakt udzielonego przez biskupa pelplińskiego impri-
matur oraz nabycia praw autorskich i systematyczny 
dodruk książki – pod zmienionym tytułem: Czyściec, 
przedsionkiem nieba przez diecezjalne wydawnictwo 
Bernardinum.

Następnie, w związku z peregrynacją do Chojnic relikwii Jana Berchmansa, która 
miała miejsce w 2015 roku, przygotowano okolicznościową hagiograficzną broszurę, 

WYDAWNICTWA
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poświęconą jednemu z patronów Liturgicznej Służby 
Ołtarza – Jana Berchmansa właśnie (drugie wydanie 
2018).

Kolejną publikacją jest monografia Eucharystia  – 
żywy skarb Kościoła zbiorowe dzieło pod wspólną 
redakcją ks. Janusza Chyły (ówczesnego wicerektora 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie) oraz 
Justyny i Przemysława Zientkowskich. Książka uka-
zała się w Roku Miłosierdzia i zawiera teksty teolo-
gów zarówno duchownych, jak i świeckich zgłębiające 
istotę Ofiary Eucharystycznej.

Dwie kolejne publikacje to broszurki, które ukazały 
się nakładem parafii, specjalnie na rok jubileuszowy. 
Pierwsza z nich: Codziennik. Rodzinny Modlitewnik 
z nihil obstat i przedmową ks. prymasa Wojciecha 
Polaka. Prócz modlitw tradycyjnych zawiera również 
napisane przez osoby świeckie i duchownych oraz 
dzieci, zarówno z Chojnic, jak i całej Polski. Druga zaś 
to Mszalik łacińsko-polski – dwujęzyczna publikacja, 
którą spreparowano specjalnie na Mszę Świętą, którą 
w chojnickiej bazylice, w intencji misji i misjonarzy 
Kościoła odprawił ks. biskup Prince Anthony Panen-
gadan. Było to 15 czerwca 2018 roku.

Ostatnią książką, która spoczywa jeszcze na para-
fialnym warsztacie, jest: Święci Chojnickiej Bazyliki, 
której publikację przewiduje się na odpust w 2019 roku. 
Zawiera ona fotografie i opis wszystkich wizerunków 
świętych i błogosławionych, które widnieją w bazy-
lice. Nie tylko na polichromiach, ale również rzeźbach, 
odlewach i relikwiach.



Służba przy ołtarzu 
była dla mnie zaszczytem i obowiązkiem

STANISŁAW KASZUBOWSKI

WSPOMNIENIA MINISTRANTA

„D zień, w którym Pan Jezus uczynił mnie ministrantem. Uroczystość Chrystusa 
Króla, Chojnice 23 listopada 1975 r.” – obrazek, pamiątkę z tamtego wydarze-

nia rozpoczynającego piękny okres w moim życiu, przechowuję do dnia dzisiejszego. 
Byłem ministrantem w kościele pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela, dzisiejszej Bazy-
lice Mniejszej. Służba przy ołtarzu dla mnie była zaszczytem, ale i obowiązkiem.

Zaczynając od rzeczy przyziemnych, ministrant to człowiek ogarnięty: czyste obu-
wie, o co wówczas, gdy na osiedlach peryferyjnych Chojnic w większości nie było 
chodników, wcale nie było łatwo. Schludne ubranie i czyste ręce dopełniały obrazu 
zewnętrznego, a nawyki z tym związane przydały się w późniejszym życiu. Nie muszę 
dodawać, że ministrant to człowiek punktualny i obowiązkowy. Na mszę nie można 
się spóźnić, zdobyta podczas ministrantury cecha skutkuje do dzisiaj punktualnością. 
Od uczestnictwa we mszy nie ma też wakacji, tak też pozostaje do dnia dzisiejszego. 
Ministranci zobowiązani byli do służenia dwa razy w tygodniu oraz w niedzielę. Jeden 
raz w tygodniu służba wypadała rano, druga mogła być wieczorem. Przez większość 
czasu, kiedy byłem ministrantem, pełniłem służbę raz w tygodniu podczas mszy 
o godzinie 6.00. Najtrudniejsze było wyjście z łóżka, później było już tylko lepiej. 
Obowiązkowe wstawanie o godzinie 5.15 miało jeszcze i tę zaletę, że później w doro-
słym życiu pobudka o dowolnej godzinie nie stanowiła dla mnie żadnego kłopotu. 
Kiedy szedłem do kościoła, zwłaszcza jesienią i zimą, miasto jeszcze spało. We mszy 
uczestniczyła garstka osób, około 30–40, w większości tych samych. 

Dla mnie te poranne msze miały jeszcze inny wymiar. Często tę pierwszą poranną 
mszę celebrował niezapomniany proboszcz ks. kanonik Roman Lewandowski. Spo-
sób odprawiania mszy przez księdza kanonika robił na mnie niesamowite wrażenie, 
przede wszystkim autentyczności: sylwetka, modulacja głosu sprawiała, że podczas 
przeistoczenia wiedziałem, że to się naprawdę dzieje tu i teraz. Bardzo często momen-
towi przeistoczenia towarzyszył dzwon na poranną mszę w sąsiednim kościele 
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gimnazjalnym. Obraz prawie pustego, ale rozświetlonego przy ołtarzu kościoła i deli-
katny głos księdza proboszcza: „On to w dzień przed męką...” pozostanie we mnie na 
zawsze.

„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi stare chińskie przysłowie. Czas mojej 
ministrantury przypadł w ciekawych czasach wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
papieża. Miałem też okazję służyć podczas mszy na chojnickim rynku w dniu 1 maja 
1981 roku – pierwszej po wielu latach mszy w tym miejscu, które wówczas nosiło 
nazwę plac Bojowników PPR, czyli komunistycznej partii robotniczej. Służyłem do 
mszy podczas wielu innych uroczystości. Ministrantem byłem do matury, chociaż 
okazjonalnie podczas mszy za ojczyznę i podczas ślubów kolegów służyłem w róż-
nych kościołach Gdańska, gdzie studiowałem. Właściwie ministrantem tak trochę 
jestem do dnia dzisiejszego, gdyż z okazji spotkań klasowych staję przy ołtarzu i służę 
mojemu serdecznemu koledze ze szkolnej ławy i ministrantury księdzu kanonikowi 
Markowi Weltrowskiemu – proboszczowi z Konarzyn.

Jak chyba większość z nas ministrantów rozważałem wybór drogi kapłańskiej, tak 
się jednak złożyło, że sutannę zamieniłem na togę prawniczą, co więcej zaszedłem 
dalej, niż mógłbym dojść, będąc kapłanem. Moja toga ma czerwone „kardynalskie” 
wypustki i takiego koloru żabot. Służbę przy ołtarzu zamieniłem na inny rodzaj 
służby i dzisiaj służę społeczeństwu, będąc prokuratorem. 



Moja ministrancka służba 
przy ołtarzu w chojnickiej bazylice

JACEK KNOPEK

WSPOMNIENIA MINISTRANTA

C hojnicka bazylika, monumentalne dzieło architektoniczne górujące nad budyn-
kami i otoczeniem centrum miasta, na trwałe wpisała się w jego dzieje oraz życie 

mieszkańców. Nic więc dziwnego, że od pierwszych lat mojego życia patrzyłem na 
tę budowlę z podziwem i fascynacją, a także i przerażeniem, wpatrując się oczyma 
małego chłopca w niebo sprzed głównego wejścia, skąd nie było widać niekiedy końca 
wieży tej budowli. Stąd w wieku przedszkolnym bardziej przyjazny był dla mnie koś-
ciół gimnazjalny, który wydawał się przytulniejszy, z ciekawszym i bogatszym wystro-
jem, gdzie w czasie mszy można było odwiedzać oczyma kolejne freski wypełniające 
sufit i ściany jego wnętrza. Dlatego też, kiedy dowiedziałem się, iż mój dom rodzinny 
zlokalizowany jest na terenie parafii ówczesnego kościoła farnego, przeżyłem co naj-
mniej potrójny stres. Chcąc być ministrantem, musiałem zacząć służyć w chojnickiej 
farze. Musiałem zatem zmierzyć się z bryłą surowego gotyckiego kościoła, dalej przejść 
kilkumiesięczny okres przygotowujący mnie do służby ministranckiej oraz odpowie-
dzieć sobie na nurtujące pytanie – czy podołam…

Ówczesny kościół farny był prawdziwą miejską instytucją, którą zawiadywał 
ksiądz proboszcz Roman Lewandowski. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku liczba 
służby liturgicznej sięgała 200 osób, do których należeli kandydaci, ministranci i lek-
torzy. Mimo takiego nagromadzenia dzieci i młodzieży w grupie tej panował wzo-
rowy porządek. Każdy miał wyznaczone dwie dyżurne msze w tygodniu (obowiąz-
kowo rano i wieczorem) oraz jedną, za to ruchomą, mszę niedzielną. W tygodniu 
msze święte odprawiane były o 6.00, 7.00, 8.30 i 19.00, a w niedziele było ich dwa 
razy więcej. Nigdy natomiast nie było takiej sytuacji, aby brakowało na mszy mini-
strantów, niezależnie od pory dnia i roku. Względy te przede wszystkim powodowały, 
że dopiero po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej rodzice zgodzili się na to, abym 
uczestniczył w kursie przygotowującym dzieci do ministrantury, a później mógł nosić 
komżę wraz z kołnierzem przy ołtarzu. Dom rodzinny zlokalizowany był ok. 2 km 
od centrum miasta, a rodzice dbający na co dzień o zabezpieczenie podstawowych 
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dóbr, nie mogli towarzyszyć mi w drodze do i z kościoła. Mimo że swoją przygodę 
z ministranturą rozpoczynałem nieco później, zdarzały się bowiem przykłady chłop-
ców 5- i 6-letnich, to jednakże pozostałem jej wierny do końca swoich młodzieńczych 
lat. Po raz ostatni uczestniczyłem we mszy jako ministrant i lektor w dniu 21. urodzin. 
Spędziłem zatem przy ołtarzu 12 lat swojego życia. Zawiązane w okresie służby litur-
gicznej przyjaźnie i koleżeństwa trwają do dzisiaj. Do chwili obecnej większość kole-
gów mówiących: cześć, na ulicy, w urzędach bądź zakładach pracy, kojarzę właśnie 
z okresem chojnickiej ministrantury. To z nimi mogę otwarcie porozmawiać, spot-
kać się, podyskutować czy powspominać dawne ministranckie czasy. W niektórych 
naszych kręgach stało się to niemal nieodłącznym stylem prowadzonego życia.

Analizując po latach swoją przygodę z ministranturą, mogę powiedzieć jedno: na 
pewno nie byłbym obecnie takim samym człowiekiem, gdybym nie zetknął się w spo-
sób bardziej bezpośredni z naszą bazyliką, jej zakrystią, bliskim sąsiedztwem ołtarza, 
księgami liturgicznymi i oczywiście ludźmi pracującymi na rzecz tej wspólnoty. Do 
kościoła należało przyjść nienagannie ubranym, gdyż ministrant powinien sobą repre-
zentować czystość. Kwestia ta jest obecna przy mnie do dzisiaj. Chcąc uczestniczyć we 
mszy, ministrant musiał przybyć co najmniej 5 minut przed planowanym rozpoczę-
ciem nabożeństwa, a lektor 15 minut wcześniej, co uczyło punktualności i zorganizo-
wania w późniejszym dorosłym życiu. Stając się w szkole średniej lektorem, musiałem 
zmierzyć się z czytaniem Pisma Świętego w czasie nabożeństw, a poza codziennymi 
mszami były też niedzielne, świąteczne i odpustowe, w których uczestniczyły setki 
wiernych oraz dostojnicy kościelni, jak biskupi chełmińscy czy nuncjusz apostolski. 
Przeżycia związane z podejściem do mikrofonu, dalej towarzyszące czytaniu lekcji 
mszalnych, odpowiedniej intonacji i wyrazistości głosu, spowodowały później, że nie 
miałem tremy, występując przed studentami, nauczycielami akademickimi, władzami 
uczelni bądź też stając na katedrze w trakcie organizowanych seminariów i konferen-
cji naukowych. 

Kościół katolicki to nie tylko duchowieństwo parafialne, hierarchowie, kuria i epi-
skopat. To także obecność osób świeckich w Kościele. Sytuacja taka powoduje, że 
instytucja ta staje się żywa, że dostrzec można w niej bogatych i biednych, wykształ-
conych i niewykształconych, zdrowych i chorych, potrzebujących i ofiarowujących 
itd. Ciągła styczność z ludzkimi problemami i dylematami wpłynęła na moją wraż-
liwość, przełożyła się na szacunek do drugiego człowieka, kształtowała takie cechy 
charakteru, jak obiektywizm i sprawiedliwość, ponadto podejmowane przeze mnie 
decyzje są głęboko przemyślane, dostrzegające przede wszystkim dobro osoby, które 
jest najważniejsze. 

Moja obecność w kościele farnym i przy ołtarzu przyniosła mi jeszcze jedno, co 
stało się nie tylko moją życiową pasją, wręcz hobby, któremu poświęcam dużo wol-
nych chwil, a mianowicie zainteresowanie historią miasta i okolic. Będąc ministran-
tem i lektorem, miałem dostęp do większej liczby przedmiotów liturgicznych i innych 
rzeczy, mających historyczną wartość. Monstrancje, kielichy, świeczniki, dzwony, 
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księgi, obrazy czy freski, wszystkie one miały właściwą dla siebie historię. Sukcesyw-
nie wzbudzały one moją ciekawość, z czasem zacząłem spisywać w zeszycie znaki 
i litery, które przedmiotom tym towarzyszyły, starając się je odczytać bądź chcąc 
ustalić, co one mogą przedstawiać. Wówczas łacina i język niemiecki były dostępne 
dla nielicznych mieszkańców Chojnic, a więc odczytanie nawet najprostszych fraz 
nie było takie proste. Dzisiaj mam to wielkie życiowe szczęście, że swoją pasję mogę 
łączyć z obowiązkami zawodowymi, a więc mogę robić to, co najbardziej lubię, co 
sprawia mi przyjemność i stanowi spełnienie moich myśli sprzed lat. Myśli, które 
krystalizowały moją osobowość w latach ministranckiej służby przy ołtarzu w chojni-
ckim kościele, naszym kościele farnym, naszej bazylice...

Prof. dr hab. Jacek Knopek – politolog; profesor zwyczajny i kierownik Katedry Międzynarodowych 
Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz profesor zwyczajny na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszaliń-
skiej w Koszalinie.



Czułem się przy ołtarzu 
doceniony

PATRYK JUTRZENKA TRZEBIATOWSKI

WSPOMNIENIA MINISTRANTA

B ędąc teraz klerykiem III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelpli-
nie, patrzę w przeszłość z wdzięcznością za to, że dane mi było być ministrantem 

w naszej chojnickiej bazylice (od której jestem młodszy aż o cztery lata). 
A wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy to moja babcia zgłosiła mnie oraz 

mojego brata bliźniaka do grupy ministrantów. Wówczas mieliśmy z bratem wybór: 
zostać ministrantami albo uczestniczyć w kursie boksu. Wybraliśmy mniejsze zło, 
czyli służbę przy Ołtarzu Pana. Od tej chwili wpajałem wszystkie kluczowe informa-
cje na temat specyfiki i specjalności bycia pomocnikiem kapłana podczas Mszy Świę-
tej. Początkowo moją funkcją było jedynie niepozorne, wręcz mało istotne trzyma-
nie ręczniczka do obrzędu lavabo (obmycia rąk). Pomimo to sprawiało to mi wielką 
radość oraz dziecięcą frajdę. Czułem się wtedy przy ołtarzu widoczny, dostrzeżony, 
obserwowany, a nawet doceniony – przy okazji starałem się swoją osobą nie zakrywać 
ważniejszej osoby, czyli tego, który zaprasza nas na dziękczynienie – Jezusa Chrystusa. 

Następnie w późniejszych 
latach razem z bratem zostaliśmy 
ministrantami światła. Nosili-
śmy akolitki, czyli świece trzy-
mane przez ministranta w cza-
sie procesji i czytania Ewangelii, 
podczas ważniejszych uroczy-
stości. Dobrze wizualnie pasowa-
liśmy do tej funkcji, ze względu 
na równy wzrost. Do dzisiaj 
w pamięci mam wiele ciekawych 
i zabawnych historii, które wyda-
rzyły się w trakcie Mszy Świętych, 
na różnych wydarzeniach czy też 

Patryk Jutrzenka Trzebiatowski w czasie ministrantury 
w chojnickiej bazylice (fot. Dorota Narloch)
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obrzędach. Podczas jednej z mszy 
dzwoniłem dzwonkami w czasie 
przeistoczenia, niespodziewa-
nie jednak w chwili dzwonienia 
jeden z dzwonków się poluzował 
i poleciał za moje plecy w stronę 
wiernych będących w kościele. 
Niewątpliwie było to niezwykłe 
oraz niecodzienne widowisko. 
Pamiętam także majowy dzień, 
kiedy jeden z byłych wikariuszy 
niebywale głośno kichał podczas 
całej Mszy Świętej – jak się póź-
niej okazało problemem były lilie, 
na które był uczulony. 

Zabawnych sytuacji bywało bardzo dużo. Lecz nie zapominam o momentach, 
które zapisały się głęboko w moim sercu. Wspominam z wielkim zachwytem poranne 
msze święte z udziałem śp. kanonika Romana Lewandowskiego. Z ogromnym tru-
dem, a także bijącą pokorą oraz troską trwał wiernie przy Ołtarzu Pańskim. Pamiętam 
kazania obecnego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, podczas których chojnicka 
bazylika wypełniała się po brzegi. Mówił z takim zapałem, że ludzie na czas trwania 
homilii dosłownie wstrzymywali oddech. Nigdy nie zapominam także o przykładzie 
pracowitości, dokładności, serdeczności oraz otwartości płynącej ze strony obecnego 
proboszcza Jacka Dawidowskiego. Gdy byłem jeszcze ministrantem, wielokrotnie 
ksiądz dziekan wyprostowywał moje niedoskonałości, dzięki czemu mogę dzisiaj 
z dumą reprezentować chojnicką bazylikę w diecezjalnym seminarium.

Jednak bycie ministrantem to nie tylko służba wokół ołtarza, ale także wspólne 
wycieczki z wikariuszami. W pamięci zapadły mi wyjazdy ministrantów do Miko-
szewa razem z ks. Damianem Szulmanem i ks. Tomaszem Rychłowskim. Były to 
chwile, podczas których wspólnota ministrantów jeszcze bardziej się poznawała oraz 
zagłębiała w miłości Chrystusa. Na zakończenie pragnę jeszcze przytoczyć łacińską 
sentencję, która widnieje nad wejściem do świątyni w zakrystii bazyliki. Jest to według 
mnie prawdziwe credo każdego ministranta, a przede wszystkim kapłana. Brzmi ono 
tak: Sicut tu Jesum tractabis in Missae Sacrificio, Ita te Jesus tractabit in tui iudicio, co 
możemy oddać jako: Jak ty Mnie traktujesz podczas Mszy Świętej, tak Ja ciebie potrak-
tuję na Sądzie Ostatecznym. Są to niezwykłe słowa pełne zobowiązań, których staram 
się być wierny do dnia dzisiejszego.

Autor wspomnień (drugi z lewej) podczas nabożeństwa 
już jako kleryk (fot. Krzysztof Mania)
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Wody opadowe i roztopowe
od A do Z

C hojnice położone są w niecce, prawie w całości w zlewni Strugi Jarcewskiej. Histo-
rycznie otoczone były przez dwa jeziora: Zielone (Cegielniane) i Zakonne. Ostat-

nie z nich zostało zlikwidowane w latach 30. XX wieku. Likwidacja tych naturalnych 
zbiorników retencyjnych spowodowała problemy z odprowadzaniem wód opadowych. 
Obecnie w czasie dużych opadów występują podtopienia, a także istnieje zagrożenie 
powodzią. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się zły stan techniczny i małe średnice 
istniejących kolektorów deszczowych, jak również zmieniający się klimat, a co za tym 
idzie gwałtowne opady i burze.

Pierwszą próbę poprawy tej sytuacji miasto podjęło w latach 2009–2010, kiedy 
to przy współudziale środków unijnych realizowało inwestycję pn. „Poprawa bilansu 
wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, 
odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi 
Jarcewskiej”, w ramach której przebudowano istniejący oraz wybudowano dwa nowe 
zbiorniki retencyjne w parku Tysiąclecia wraz z budową rowów i urządzeń pod-
czyszczających. W 2015 roku powstał dokument pn. „Odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych – koncepcja szczegółowa w ramach Chojnicko-Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Znalazła się tam analiza stanu obecnego 
i potrzeb miasta w zakresie gospodarki wodami opadowymi. Zgodnie z wyliczeniami 
autorów koncepcji, rozwiązanie wszystkich problemów związanych z gospodarką 
wodami opadowymi na terenie miasta Chojnice to koszt ok. 200 mln zł (poziom cen 
w 2015 roku). Analizując możliwości inwestycyjne, rozważono kilka wariantów róż-
niących się zakresem, czasem realizacji oraz kosztochłonnością. Powaga problemów 
i pilność podjęcia interwencji zadecydowały o wyborze wariantu kompleksowego 
polegającego na przeprowadzeniu następujących działań:
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• budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami dla ok. 30 ulic 
(w różnym zakresie) o długości całkowitej ok. 11,5 km, średnicy przekrojów od 
0,16 do 1,6 m;

• wykonanie 4 zbiorników retencyjnych o łącznej objętości 88,339 tys. m3:
◊ w ul. Sobierajczyka wraz ze zbiornikiem buforowym Angowicka (przejmu-

jącym ewentualne zanieczyszczone wody z rejonów ulic Zakładowej i Prze-
mysłowej,

◊ Zachodniego (na końcu ul. Asnyka),
◊ Zachodniego – Człuchowska (przy ul. Człuchowskiej),
◊ przebudowa zbiornika w ul. Fatimskiej;

• regulacja Strugi Jarcewskiej:
◊ kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabu-

dową hydrotechniczną, ubezpieczeniem skarp, przebudową kładki i bystro-
toku na długości ok. 2,7 km (od ul. Zielonej do oczyszczalni ścieków),

◊ częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skar-
bowego do przepustu pod ul. Zieloną o długości ok. 0,5 km, wykonanie 
przepustu, drenażu odwadniającego i bocznych kolektorów;

• przebudowa 3 rowów melioracyjnych: Południowego, Strugi Jarcewskiej, 
Zachodniego;

Plan miasta Chojnice w XIV i XV wieku autorstwa Zygmunta Jażdżejewskiego z 1949 roku. 
Obraz jest zawieszony w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w sekretariacie (fot. Irmina Szyca)
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• wykonanie 12 układów separatorów (urządzeń służących do oczyszczania wód 
deszczowych ze związków ropopochodnych).

Na podstawie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i rozto-
powymi na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, sporządzono projekty 
budowlane i złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 
11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego. 27 lipca 2017 roku ogłoszona został lista wniosków po roz-
strzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Wniosek Gminy 
Miejskiej Chojnice znalazł się na 1. miejscu rankingu z 97,42 punktami oceny strate-
gicznej. Poziom dofinansowania to 70%.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie Gminy Miejskiej Choj-
nice i Gminy Miejskiej Człuchów, należących do dwubiegunowego Chojnicko-

-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z uwagi na zakres, projekt 
będzie oddziaływał na cały MOF (1738 km²), tj. południowo-zachodnią część woje-
wództwa pomorskiego, pogranicze trzech krain: Borów Tucholskich, Pojezierza Kra-
jeńskiego i Równiny Charzykowskiej, na teren cenny przyrodniczo i objęty różnymi 
formami ochrony przyrody (obszary Natura 2000, Park Narodowy Bory Tucholskie, 
parki krajobrazowe, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, obszary chronionego kra-
jobrazu, rezerwaty przyrody). Powyższe sprawia, że obszar ten zalicza się do najcen-
niejszych zakątków przyrodniczo-krajobrazowych kraju. Charakteryzuje się dużą 
atrakcyjnością turystyczną, osiedleńczą i społeczną również dzięki prowadzonej od 
lat kompleksowej rewitalizacji terenu.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego 
MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań związanych z rozbudową i moder-
nizacją systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. 
Inwestycja pozwoli na osiągnięcie następujących celów pośrednich:
• redukcja ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opa-

dowymi i roztopowymi (BZT5, ChZT, wskaźników biogennych) średnio o 80% 
(miasto Chojnice) i ok. 99% – poniżej 5 mg/m³ (miasto Człuchów);

• poprawa stanu ekologicznego wód Strugi Jarcewskiej, jeziora Wegner, Jeziora 
Charzykowskiego, obszarów Natura 2000, PN Bory Tucholskie, Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, a tym samym wód 
zlewni JCWP PLRW 2000252923979 – Brda od wpływu do Jeziora Charzykow-
skiego do wypływu z jeziora Kosobudno i PLRW 20001747752 – kanał Żeli-
strzewo;

• zwiększenie retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowę 4 zbiorników 
retencyjnych o pojemności ok. 88,9 tys. m³ oraz przebudowę istniejącego zbior-
nika Fatimska;



38 Kronika chojnicka

• wyrównanie przepływów w ciekach i poprawa obiegu wody w środowisku, a tym 
samym zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez budowę ok. 14,2 km 
sieci kanalizacji deszczowej;

• poprawa jakości życia mieszkańców poprzez niwelację ryzyka skażenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, zagrożenia dla infrastruktury oraz zdrowia 
i życia – bezpośrednie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odnie-
sie ok 4 tys. 400 osób (2 tys. 500 na terenie Chojnic i 1 tys. 900 w Człuchowie);

• wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności;
• wzrost atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i rekreacyjnej obszaru przyczy-

niający się do rozwoju gospodarczego regionu.

Partnerstwo
Projekt jest realizowany na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej 
Człuchów należących do dwubiegunowego Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, w formie partnerstwa zawartego pomiędzy: Gminą Miej-
ską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim, w którym Gmina 
Miejska Chojnice pełni funkcję Lidera.

Każdy z partnerów realizuje samodzielnie swój zakres rzeczowy. Zakres Powiatu 
Chojnickiego obejmuje: budowę wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i pro-
filu następujących dróg powiatowych: Brzozowa, Angowicka, Dworcowa, Towarowa 
i Strzelecka, na odcinku ok. 2,330 km. Natomiast zakres rzeczowy Gminy Miejskiej 
Człuchów obejmuje:
• rozdział kanalizacji deszczowej w ciągu 16 ulic, w tym: budowa grawitacyj-

nej kanalizacji deszczowej dla 16 ulic w centrum miasta o śr. przekrojów od 
300–600 mm, łącznej długości ok. 2,7 km, studzienek betonowych (Ø1200 
i Ø1500, 146 szt.), budowa wylotów – 2 wyloty do Jeziora Urzędowego o śr. Ø400 
i Ø600, przebudowa układu kanalizacyjnego wód deszczowych: przebudowa ok. 
150 m sieci z podłączeniem istniejącego uzbrojenia oraz przyłączy, przebudowa 
kanalizacji ogólnospławnej tłoczonej oraz sieci sanitarnej w związku z przebu-
dową kanału ogólnospławnego w ul. Garbarskiej,

• wykonanie 2 układów separacyjnych: dwukomorowego przy ul. Garbarskiej 
i ropopochodnego z wkładem koalescencyjnym w okolicach ul. Jacka i Agatki 
z możliwością nadbudowy.

Realizacja projektu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice
Realizacja projektu na terenie miasta Chojnice rozpoczęła się od wykupu gruntów 
niezbędnych do przeprowadzenia założonych prac. W ramach zadania I pn. Budowa 
z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: 
Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny Fatimska, 
zbiornik retencyjny Zachodni w wyniku rozstrzygnięcia przetargów realizowane są 
dwie części.
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Część nr 1
Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej obejmuje:

• układ separacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do istniejącego ziemnego 
zbiornika wodnego – ul. Wielewska (separator nr 8);

• budowę separatorów nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na pro-
jektowanym układzie kanalizacji deszczowej (separatory 6 i 7);

• regulację Strugi Jarcewskiej – zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia 
(drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych;

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebu-
dową drogi od zbiornika Fatimska do ul. Podmurnej (Matki Bożej Fatimskiej, Pokój 
Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, plac Piastowski, Podmurna);

• budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną prze-
budową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14 Lutego  w Chojnicach na 
terenie działek nr 1723/3, 1723/2;

• regulację Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową 
separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, 
separator ON Skarbowy, separator nr 5);

• Strugę Jarcewską od ul. Zielonej do oczyszczalni, separator ON Skarbowy, sepa-
rator nr 5;

• rozbudowę ziemnego zbiornika retencyjnego Fatimska – ul. Matki Bożej Fatim-
skiej;

• zieleń i wycinkę drzew.
Zgodnie z zawartą umową z dnia 18.07.2018 roku za kwotę niespełna 19,8 mln zł.

Zbiornik retencyjny przy ul. Człuchowskiej (fot. z arch. UM w Chojnicach)
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Część nr 2
Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej obejmuje:

• budowę kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową 
drogi – ul. Pomorska;

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul. Zawiszy Czarnego;

• budowę ziemnego zbiornika retencyjnego Zachodni – Człuchowska – ul. Człuchowska.
• budowę separatora nr 16 – ul. Człuchowska;
• przebudowę Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów – ul.: Stefana 

Wyszyńskiego, Człuchowska, Miłosza, Leśmiana (separator nr 15);
• Rów Zachodni, separator nr 12, separator nr 15, separator nr 17, separator nr 18;
• budowę ziemnego zbiornika retencyjnego Zachodniego w rejonie ul. Szymborskiej;
• zieleń i wycinkę drzew.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 27.04.2018 roku za kwotę ok. 11,2 mln zł.

W ramach zadania II pn. Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbior-
ników retencyjnych i rowów na trasie: Okrężna, park Tysiąclecia, zbiornik retencyjny 
Sobierajczyka z dopływami z ul. 14 Lutego i ul. Czarna Droga w wyniku rozstrzygnię-
cia przetargów realizowana jest:

Z części nr 1 
• Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 

nawierzchni – Łanowa, Towarowa, Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, 
Kaszubska, Angowicka. 

Zgodnie z zawartą umową z dnia 6.02.2019 roku za kwotę nieco ponad 7,7 mln zł, w tym 
zakres Gminy Miejskiej Chojnice to ok. 5,5 mln zł i Powiatu Chojnickiego to ok. 2,2 mln zł.

Część nr 2
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kolejarz:

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul. Kazimierza Wielkiego;

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul. Jedności Robotniczej;

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul. Armii Ludowej;

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul.: Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi, Wojska Polskiego, 
Batalionów Chłopskich i Czynu Zbrojnego Kolejarzy; 

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – 
ul.: Zygmunta Augusta, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława Chrobrego;
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• budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ul. 14 Lutego w Chojnicach 
wraz z niezbędną przebudową drogi oraz infrastrukturą towarzyszącą na dział-
kach nr 237/661, 270/7;

• automatyczny system sterowania z elementami kontrolno-pomiarowymi ukła-
dów gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;

• zieleń i wycinka drzew.
Zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 roku za kwotę ok. 5,5 mln zł.
To jednak nie wszystko. Jest jeszcze nierozstrzygnięta przetargowo część projektu, 

która obejmuje:
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – 

ul. Grunwaldzka;
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 

nawierzchni – ul. Parkowa, pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna;
• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 

nawierzchni – ul.: Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Świętego, Fin-
dera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Goedtke, 14 Lutego, Wycecha;

• budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 
nawierzchni – ul.: Subisława, Sambora, Dąbrowskiego;

• budowę ziemnego zbiornika retencyjnego Sobierajczyka wraz z budową infra-
struktury towarzyszącej;

• budowę zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w parku Tysiąclecia w Chojnicach;

Roboty budowlane przy ul. Pomorskiej (fot. z arch. UM w Chojnicach)
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• budowę separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 
nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach;

• przebudowę: Rów Południowy ze Strugą Jarcewską, zbiornik buforowy Angowi-
cka, separator nr 22, separator nr 23.

Koszty
Szacowany koszt całkowity projektu przewidziany w umowie o dofinansowanie to ok. 
69 mln zł, w tym koszty kwalifikowalne ok. 66,3 mln zł, dofinansowanie ze środków EFRR 
to ok. 46,4 mln zł. Szacowane koszty w podziale na partnerów przedstawiają się następująco:

Partner Koszt całkowity Dofinansowanie EFRR
Gmina Miejska Chojnice 60 181 410,43 zł 40 256 985,01 zł
Gmina Miejska Człuchów 6 844 803,66 zł 4 791 362,56 zł

Powiat Chojnicki 1   907 297,24 zł 1 335 108,07 zł

Zarówno budowa, jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą powodowały 
dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłyną na pogorszenie 
ich stanu chemicznego. Planowana inwestycja nie jest również związana z jakimkol-
wiek poborem wód podziemnych – nie będzie miała negatywnego wpływu na cele 
środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie pla-
nowany jest na dzień 30.11.2020 roku. Na wniosek Gminy Miejskiej Chojnice instytu-
cja zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 31.12.2022 roku.

Obecna gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi zarówno w mieście Chojnice, 
jak i mieście Człuchów jest nieefektywna i niekorzystna dla społeczeństwa, gospodarki 
i środowiska. Zwiększenie odporności obszaru na ekstremalne zjawiska klimatyczne, 
takie jak powodzie, podtopienia czy susze, będzie miało istotne znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, redukcji strat materialnych i stopnia skażenia wód. Propo-
nowane w projekcie rozwiązania i materiały spełniają wymagania określone w normach, 
są sprawdzone, trwałe oraz efektywne kosztowo. Ponadto spełniają standardy w zakresie 
spójności infrastruktury – nawzajem się uzupełniają, warunkują, współtworząc spójny 
system kanalizacji deszczowej i ochrony przeciwpowodziowej, co zapewni sprawne funk-
cjonowanie na etapie eksploatacji oraz utrzymanie rezultatów projektu.

Oprac. Irmina Szyca

Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człu-
chów” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń 
naturalnych. Nazwy ulic w dokumencie są sprzed zmian związanych z ustawą dekomunizacyjną.



Widnokrąg 
Łucji Gocek

ANNA MARIA ZDRENKA

POEZJA

***
Im bardziej wzrok zawodzi
tym widnokrąg szerszy
czytelniejsze znaki miłości
drogi mniej splątane

pożółkłe fotografie z albumu po mamie
ożywają i wczoraj zmienia się w dziś.

T en wiersz otwiera nowy, czwarty indywidualny 
tomik poezji chojnickiej poetki Łucji Gocek. Zbiór 

nosi tytuł Szerszy widnokrąg i jest przeglądem głównej 
tematyki jej twórczości. W piątek 29 marca 2019 roku 
chojniczanie mieli możliwość poznać zawartość książki 
podczas spotkania autorskiego, które odbyło się w Czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach i posłuchać niektórych wierszy 
w interpretacji m.in. samej bohaterki wieczoru.

Wiersze, satyra, haiku
Łucji Gocek towarzyszyły poetka Bernadeta Korzeniewska oraz prowadząca spot-
kanie Adriana Połom. A słuchali licznie zebrani wielbiciele poezji autorki oraz jej 
znajomi i przyjaciele. Łucja Gocek zdradziła kulisy pracy nad książką. Jak mówiła, 
planowała inny tytuł, jednak gdy materiał był już gotowy i oddany do wydawnictwa, 
do korekty, napisała wiersz, który jej zdaniem lepiej uzasadnia dokonany przez nią 
wybór utworów. – „Wtedy wszystko się przewróciło do góry nogami” – wspominała. 
To był właśnie ten przytoczony na wstępie utwór i właśnie słowa z niego dały tytuł 
całości: Szerszy widnokrąg.
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– „Zakładam, że to ostatni tomik. Chciałam pokazać wszystkie ważne tematy, 
jakie poruszam” – mówiła poetka. Zbiorek składa się z czterech części. W pierwszej 
znalazły się utwory, które są powrotem do korzeni, w drugiej części zawarte są wątki 
egzystencjalne, w trzeciej wiersze autoironiczne i satyryczne, a czwarta prezentuje 
haiku – miniatury poetyckie pochodzące z poezji japońskiej. – „Najlepiej jak ktoś 
sobie sam poczyta” – tak poetka podsumowała omawianie. Każda część tomiku opa-
trzona jest grafikami Magdaleny Nadratowskiej i mottem. – „Myślę, że one oddają też 
charakter danej części” – podkreśliła.

Żywe słowo
Wybrane utwory recytowały na przemian Łucja Gocek, Bernadeta Korzeniewska 
i Adriana Połom. Uczestnicy spotkania wsłuchiwali się w wiersze, a po każdym roz-
legały się oklaski. Po tej dawce poezji bohaterka wieczoru odpowiadała na pytania 
prowadzącej, a następnie publiczności. – „Jest bardzo skromna, a jest laureatką wielu 
konkursów. Od 40 lat mieszka w Chojnicach, ale przyznaje, że coraz bardziej tęskni za 
swoją rodzinną miejscowością” – mówiła Adriana Połom. Łucja Gocek potwierdziła, 
że im jest starsza, tym bardziej tęskni za okresem dzieciństwa.

Zapytana o swój debiut młodzieńczy i o to, dlaczego przez wiele lat potem nie 
tworzyła, odpowiedziała, że wiersze zaczęła wcześnie pisać i już mając 16 lat, zdobyła 
pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim. W jej życiu był jednak długi okres, gdy nie 
miała czasu na poezję, bo zajmowała się rodziną, ale gdy córka dorosła, wróciła do 

Wiersze czytały sama poetka Łucja Gocek (z prawej), poetka Bernadeta Korzeniewska (z lewej) 
i Adriana Połom
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pisania. Dzisiaj ma na koncie kilkadziesiąt nagród w ogólnopolskich konkursach poe-
tyckich oraz publikacje w prasie literackiej i wydawnictwach zbiorowych. Jej wcześ-
niejsze tomiki to: Mój mały eden (1991), A jednak świtanie (1998) i Zmienne klimaty 
(2007). Poetka często zasiada w jury konkursów poetyckich. Jest współorganizatorką 
ogólnopolskich spotkań poetyckich w Chojnicach i Charzykowach. Jak zauważyła, 
ważny jest kontakt z innymi poetami, żeby się rozwijać literacko. Wiersze to żywe 
słowo, więc trendy w poezji też się pojawiają. 

Praca nad wierszem
Czym się różnią jej pierwsze utwory od dojrzałej twórczości? – „Wtedy wiersze powsta-
wały pod wpływem chwili, natchnienia. Teraz przychodzi mi do głowy jakaś myśl, 
a potem pracuję nad wierszem” – mówiła Łucja Gocek. Jest to czasami trudna praca, 
niekiedy wiersz odkłada, gdy jego brzmienie wciąż jej nie zadowala. Poetka przyznała, 
że z upływem czasu jest bardziej krytyczna wobec siebie i że łatwiej jej się pracuje nad 
utworami innych autorów, niż własnymi. W trakcie promocji każdy obecny otrzymał 
egzemplarz tomiku z wsuniętą kartką z pamiątkowym wpisem i autografem. Chętni 
mogli jeszcze poprosić poetkę o osobiste dedykacje. 

Łucja Gocek jest stypendystką Urzędu Miejskiego w Chojnicach, a tomik Szerszy 
widnokrąg powstał dzięki wsparciu finansowemu miasta. Organizatorami spotkania 
byli Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Na spotkanie autorskie do biblioteki przyszło liczne grono wielbicieli poezji



Młodzi czytelnicy poznali 
tajniki ilustracji

WERONIKA SADOWSKA

WARSZTATY

C zym zajmuje się ilustrator? Jakie są zasady ilustracji? Jak narysować postać czy 
zilustrować komiks? Te i inne zagadnienia nie są już obce uczestnikom warsztatów, 

które w marcu odbywały się w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Chojnicach. Grupa 15 osób w wieku od 8 do 12 lat, dzięki projek-
towi „Chojnice – Samorząd Przyjazny Dzieciom” realizowanemu przez Urząd Miejski 
w Chojnicach, mogła zmierzyć się z tą trudną sztuką plastyczną. Pod okiem Mar-
tyny Jażdżejewskiej, absolwentki Akademii Technik Komputerowych, prowadzącej 
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warsztaty, uczestnicy nauczyli się, jak stworzyć komiks. Na czterech dwugodzinnych 
zajęciach dzieci poznały podstawy tej sztuki rysowania.

Szkic to podstawa
Na pierwszych zajęciach Martyna Jażdżejewska powiedziała kilka słów o sobie i poka-
zała niektóre prace, m.in. rysunki przedstawiające bohaterów serii książek o Harrym 
Potterze, a także portrety popularnych postaci z bajek i filmów – Ani Shirley, Poca-
hontas, Amelii czy Anny z Krainy lodu. Jak podkreśliła, rysunkiem interesuje się od 
zawsze. – „Rysuję, odkąd pamiętam. Już w podstawówce wiedziałam, kim chcę być 
i co robić” – mówiła. Po tym krótkim zaprezentowaniu się, przeszła do meritum 
zajęć. Podstawą każdego rysunku jest szkic i to właśnie o nim mówiła szczegółowo. 
Pokazała uczestnikom warsztatów, jak z prostych kształtów narysować postać i na 
co warto zwrócić uwagę. I tak z kwadratu, trójkątów i koła szybko wykonała zarys 
swojej sylwetki. – „Dzięki kształtom można stworzyć szkic, który potem trzeba będzie 
wykończyć” – stwierdziła. Po teorii nadszedł czas na praktykę, a uczestnicy mieli za 
zadanie, wykorzystując kształty, naszkicować ilustratorkę. Każdy otrzymał indywi-
dualne instrukcje i porady, co warto poprawić, co wyszło dobrze, nad czym warto 
popracować. Za każdym razem prowadząca zaznaczała, że szkic może być niechlujny, 
gdyż dopiero wykańczając rysunek, mocniej podkreślamy ostateczne linie. Dodała 
również, że warto mieć przy sobie szkicownik, w którym ćwiczy się swoją kreskę, by 
nabrać wprawy. – „Warto szkicować najprostsze rzeczy po kilka razy” – podsumowała.
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Jak pokazać emocje
Przedstawienie emocji postaci 
na rysunku to nie lada sztuka. 
Najpierw należy w odpowiedni 
sposób wyznaczyć linie twa-
rzy. – „Szczególną uwagę należy 
zwrócić na narysowanie ust 
i brwi, to one mają największy 
wpływ na pokazywanie emocji” 
– mówiła Martyna Jażdżejewska. 
Aby w idealny sposób przelać je 
na kartkę, należy dużo ćwiczyć. 

Dlatego najpierw uczestnicy warsztatów trenowali przedstawianie postaci, m.in. 
szczęśliwych, smutnych, zamyślonych i złych. Dzieci wzięły także udział w konkur-
sie na najlepszy rysunek prezentujący w niecodzienny sposób jakąś postać. A dla-
czego niecodzienny? Każdy losował postać, przedmiot i cechę wyglądu, a następnie 
musiał to połączyć i narysować. Tak powstały na przykład: superwoman z łysą głową 
i koroną, kobieta kot w kabaretkach i z włosami do ziemi czy krowa król z dużą pupą 
na miotle. Połączenia zapewniły uczestnikom mnóstwo śmiechu, jednak każdy pora-
dził sobie z zadaniem idealnie. Dwie prace zostały uznane za najciekawsze. Na koniec, 
by utrwalić nabytą wiedzę, każdy ponownie musiał narysować twarze przedstawiające 
różne emocje.

Rysowanie historyjki
O komiksie, czyli historyjce obrazkowej z tekstem i sposobie przedstawienia postaci, 
prowadząca mówiła podczas dwóch ostatnich spotkań. Uczestnicy poznali pojęcia – 
concept art i concept artist, które związane są z wymyślaniem postaci, kreowaniem jej 
i sposobem prezentacji. Jak podkreślała Martyna Jażdżejewska, w grafice koncepcyjnej 
ilustrator sam musi wymyślić bohatera, nadać mu cechy, ustalić jego płeć, kolor skóry, 

rasę, nawet posiadanego pupila 
lub charakterystyczny dla niego 
przedmiot. – „Cechy charakteru 
kształtują postać szczególnie 
w kreskówkach” – zaznaczyła. 
Ważne też jest, żeby umieć nary-
sować twarz bohatera z przodu 
i profilu, jego oczy, gdy przed-
stawiamy go z boku czy włosy, 
gdy rysujemy postać z tyłu. Ilu-
stratorka zdradziła również, co 
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zrobić, żeby postać wyglądała bardziej realistycznie. W tworzeniu komiksu ważne jest 
też storyboards, czyli opisanie poszczególnych części historyjki. Prowadząca poka-
zała dzieciom, jak to zrobić i jakie dymki można wykorzystać przy wprowadzaniu 
tekstu. – „Ważna w komiksie jest także typografia i wielkość liter” – dodała. Uczest-
nicy nauczyli się również, jak pokazać ruch i cieniować ilustracje. Później przystąpili 
już do wymyślania własnych bohaterów i ich historyjek, a potem do indywidualnego 
tworzenia komiksu. Ostatnie zajęcia zakończyły się wręczeniem dyplomów za udział 
w warsztatach. Powstałe komiksy można oglądać na wystawie w Wypożyczalni i Czy-
telni dla Dzieci podczas akcji „Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia 
Bibliotekarza”, która trwa od 23 kwietnia do 8 maja.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Martyna Jażdżejewska ukończyła Projektowanie Graficzne na wydziale Sztuki Nowych Mediów w Pol-
sko‑Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Rysunkiem interesuje się od najmłod-
szych lat i nie miała problemu z wyborem ścieżki życiowej. W gimnazjum swoją pasję rozwijała dzięki 
tutorialom rysunkowym i portalom graficznym. Pomocne w tym czasie okazały się dla niej także portale 
zrzeszające artystów, np. Digart czy Deviantart. Obecnie prowadzi swoją agencję brandingową (www.
brandberry.pl), która specjalizuje się w kreowaniu wizerunku małych i średnich firm. Dodatkowo pracuje 
jako ilustrator książkowy, concept artist w firmach zajmujących się tworzeniem gier na smartfony oraz 
tworzy obrazki dla osób indywidualnych, firm lokalnych bądź korporacji. Jest także autorką ilustracji do 
najnowszej książki Grzegorza Szlangi Basia i kot, która już niedługo ukaże się na rynku.



ŻEGLARSTWO

JAN MALICKI

Aktywni
po sześćdziesiątce

P isząc wiosną ubiegłego roku ostatnią część moich wspomnień o tęsknocie do wody 
i morza, przypadkowo dowiedziałem się o rozgrywanych od paru lat Żeglarskich 

Mistrzostwach Polski Seniorów 60+. Pomyślałem, mam jeszcze kolegów, z którymi 
startowałem w AZS Gdańsk podczas studiów, może namówię ich do powtórnego 
startu, teraz w imprezie dla seniorów na Mazurach. Czteroletnie wspólne zamiesz-
kiwanie w jednym pokoju w akademiku sprawiło, że znaliśmy się jak łyse konie. Nie 
znałem aktualnej kondycji fizycznej Ryśka i Heńka, gdyż kontakt mieliśmy jedynie 
telefoniczny lub mailowy. Ostatnie nasze wspólne żeglowanie na Martwej Wiśle w Ple-
niewie, gdzie nasz gdański AZS miał swoją bazę, miało miejsce w 1956 roku.

Pełen obaw o ich formę i chęć uczestniczenia w regatach, zadzwoniłem i przedsta-
wiłem swoją propozycję. Ku mojemu zaskoczeniu, nie było długiego zastanawiania 
się. Uzyskałem gotowość moich byłych załogantów do wzięcia udziału w tej jeszcze 

jednej przygodzie naszego życia, pod 
warunkiem, że stan zdrowia każdego 
z nas na to pozwoli.

Ustaliliśmy, że każdy w miarę 
swoich możliwości, będzie pamię-
tał o codziennej gimnastyce, aby 
chociaż trochę być przygotowanym 
na czekający nas wysiłek w czasie 
regat. Z zawiadomienia o regatach 
wynikało, że dla zwycięzców przewi-
dziane są puchary, a dla najstarszej 
załogi nagroda od komandora regat. 
Założyliśmy, że startując w tych 
regatach, jeżeli nie uda się nam 
zdobyć jakiegoś pucharu, to zawsze 

Tak prezentowaliśmy się w 1956 roku w ramach 
AZS. Z lewej Rysiek, z prawej Heniek, ja w środku
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mamy szansę na nagrodę dla najstar-
szej załogi! Liczyliśmy na to, że nasze 
wspólne 254 lata życia nam to zapew-
nią. Zeszłoroczne lato, wyjątkowo ciepłe, 
przeleciało nam błyskawicznie, co dla 
takich jak my leciwych nie jest nowością 

– dni nam uciekają szybciej niż młodym.
Nasze zgłoszenie uzyskało akceptację 

Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa, gospoda-
rza tych regat, co w spokoju pozwoliło 
nam wyczekiwać wyjazdu. Rysiek, miesz-
kaniec Białegostoku, mający najbliżej do 
Giżycka, zdecydował, że pojedzie wraz 
z żoną dwa dni wcześniej, by rozeznać co 
i jak, czy warunki hotelowe dla nas zare-
zerwowane są  zadowalające. Otrzymaliśmy sygnał, że wszystko jest OK. Heniek, miesz-
kaniec Gdyni, zjawił się w przeddzień naszego wyjazdu, przywożąc jakoś zachowaną 
butelkę Araratu, ze swojego wcześniejszego pobytu w Armenii. Ruszyliśmy rano trasą 
na Tczew, Elbląg i dalej niczym autostradą w kierunku granicy rosyjskiej, by na wyso-
kości Braniewa skręcić w prawo i drogą prowadzącą przez Pieniężno jechać w kierunku 
Giżycka. 

Nie mogę nie podzielić się wrażeniami, jakie wywarł na mnie odcinek drogi od 
Elbląga, ten biegnący do Kaliningradu, prosty, pusty, bez bocznej infrastruktury, z bar-
dzo licznymi bocznymi małymi miejscami postojowymi dla naprawy ewentualnych 
usterek pojazdów. Nie mogę zataić wrażenia, że jechałem, co prawda nie tą wybudo-
waną przez Hitlera trasą Berlin – Królewiec, ale korytarzem o podobnym charakterze, 
lecz teraz biegnącym do dawnego Królewca, z którego bardzo łatwo byłoby każdemu 
agresorowi ze wschodu zadać nam w serce śmiertelny cios!

Po zjechaniu z tej niczym autostrada szosy, droga wiła się licznymi zakrętami 
i odczuwałem jakieś ubóstwo tych stron. Mało oznakowań, wsi i brak stacji benzyno-
wych. Prawda o Polsce B sama jawiła się przed oczami. Od Pieniężna powolna zmiana 
na lepsze, aby w bliskości Giżycka uderzyć wspaniałymi zmianami do tych, jakie zapa-
miętane zostały ze wcześniejszych pobytów w tych stronach. Nieomalże naprzeciw 
Twierdzy Boyen, na wjeździe do Giżycka, na dróżce do jeziora, czekał na nas Rysiek 
i pilotowani przez niego zajechaliśmy na teren ogrodzonego ośrodka organizatora regat. 
Formalności z zarejestrowaniem naszego pobytu i opłatami za wikt i hotel, zresztą nie-
wysokimi jak na nasze emeryckie kieszenie, nie zajęły nam zbyt wiele czasu. Zaparko-
wałem przed naszym domem, w którym mieliśmy spędzić parę dni.

Na mistrzostwa stawiliśmy się w pięknych czapeczkach z logo Charzykowy Sailing Cup, 
uzyskanych dzięki pomocy komandora ChKŻ, kolegi Krzysztofa Pestki, od organizatora 
tych regat, firmy West-Pol. Chciałbym w tym miejscu podziękować pani Małgorzacie 

Nasza załoga, licząca łącznie 254 lata, z widocz-
nymi jachtami klasy Sasanka
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Mruk, która w przeddzień wyjazdu przy-
niosła je do klubu. Tam w Giżycku jedy-
nie nasza załoga miała w swoim stroju taki 
jednakowy element, świadczący o przyna-
leżności do jednej załogi.

Jachtów klasy Sasanka zadyspono-
wanych dla nas było 20. Jakość ich była 
różna. Jachty z numerami na dziobie 
od 1 do 10 były najstarsze i sfatygowane 
wieloletnimi sezonami żeglarskimi, widać 
to było po kadłubach, jak i stanie żagli, 
wielokrotnie reperowanych. Numery od 
10 do 20 były nowsze i w lepszym stanie 
technicznym, przekładającym się na lep-
szą dzielność regatową.

Na pierwszym zebraniu informacyj-
nym zakomunikowano nam, że zgłosiły 
się do regat 23 załogi, a jachtów jest tylko 
20, więc muszą się odbyć dwa wyścigi 
eliminacyjne, na podstawie których 
wyłoniona zostanie dwudziestka do dal-
szych rozgrywek. Nastąpiło losowanie 
łódek. Trafiliśmy szóstkę. Etatowy pra-
cownik przystani, niepełnosprawny, na 
wózku inwalidzkim, złapał się za głowę, 
gdy usłyszał ten numer. Łódź ta w opinii 

organizatorów uchodziła za najgorszą i cały czas plasowała się na ostatnim miejscu 
w poprzednich regatach. Widmo wyeliminowania i zakończenia regat już po biegu 
eliminacyjnym zajrzało nam w oczy. Trudno, będzie jak będzie.

Port wąski, wyjście po lewej ledwo widoczne. Wychodzenie jachtem przy braku 
silników utrudnione, co niektórym załogom niezbyt obeznanym z tym typem jachtu, 
nastręczało sporo kłopotów, a przy zawieszonych na mieczu lub sterze wodorostach, tę 
trudność zwielokrotniało. Na sasankach do tej pory nie pływałem, więc o jej cechach 
regatowych nie miałem pojęcia. W przeddzień biegu eliminacyjnego udało nam się 
na dwie godziny uzyskać inną łódź i trochę oswoić się z tym typem jachtu. Miecz 
chodził bardzo ciężko, więc manewrowanie nim w zależności od kursu trzeba było 
wykluczyć. A szkoda, bo port był mocno zarośnięty i po wyjściu z niego podniesienie 
miecza umożliwiałoby pozbycie się zaczepionych na nim wodorostów. Będziemy pró-
bować pozbyć się ich na biegu wstecznym!

Nastała sobota, dzień biegu eliminacyjnego, czekała nas walka o zakwalifikowanie 
się. Aby skrócić czas wychodzenia z portu, bosman motorówką sprawnie holował po 

Nasze jachty w porcie przy kei

Pod pełnymi żaglami na kursie pełnym,  
tj. z wiatrem
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dwie, trzy łodzie na otwartą wodę. Bezskutecznie próbowaliśmy podciągnąć miecz. 
Trudno, trzeba tak płynąć. Pierwsze sygnały dotarły do nas z jachtu komisji regatowej, 
trzeba się spieszyć, by zdążyć na start. Flagi poszły w dół, co oznaczało start. Jeste-
śmy spóźnieni o jakieś 30 metrów, ale dzięki temu udaje się nam przekroczyć linię 
startu tuż przy komisji regatowej i to na znacznej szybkości, mając niezakłóconą wodę 
i wiatr. Sędziowie krzyczą: „Tak trzymać. Bieg jest krótki, tylko jeden trójkąt”.

Na boi nawietrznej jesteśmy w połowie stawki. Za nami w dużej odległości pozo-
stałe łódki. Już wiemy, nie będziemy ostatnimi i nie odpadniemy z dalszych rozgrywek. 
Na mecie jesteśmy na 6. pozycji. Jeżeli na tak niby złej łodzi mamy takie miejsce, to 
nadzieja wstępuje w serca, nie będzie tak źle. Po odrzuceniu trzech nadmiarowych 
załóg, losowanie. Losujemy znowu bardzo niski numer, czyli znowu słabą łódź, ale nie 
dziwimy się za bardzo, gdyż nie losuje osoba postronna, ale sam komandor ośrodka, 
zaglądając do worka i wyciągając plastykowe jasne pudełeczka z numerami. Jakoś dziw-
nie warszawiacy mieszczą się w numerach nowszych łódek. Może i przypadek, ale i tak 
nie poddamy się. Tego dnia jeszcze cztery 
biegi po dwa trójkąty w każdym. Idzie 
nam różnie – i w miarę dobrze, i całkiem 
źle. Nie upadamy na duchu i walczymy. 
Jest sobota, mamy za sobą pięć wyścigów, 
czujemy to w kościach! 

Niedziela wita nas trochę silniejszym 
wiatrem. Różnice w dzielności regatowej 
trochę maleją, do głosu bardziej docho-
dzi doświadczenie regatowe i sprawność 
załogi. Startujemy znowu na innej wylo-
sowanej łodzi. Knaga zaciskowa szotów 
grota i lewa foka nie trzymają. Trzeba 
cały czas trzymać je w ręku. Rysiek po 
kontuzji ręki ma z tym problemy. Heniek 
nie może go zamienić, bo bóle kręgosłupa 
mu na to nie pozwalają. W czasie tych 
biegów jeden jest fatalny, gdyż po ostat-
niej boi przed metą jeden z jachtów, idący 
na boję przedostatnią, będąc na prawym 
halsie, zmusza nas do oddalającego od 
mety kursu. Jachty po nas okrążające tę 
boję nie mają tego problemu i uciekają 
w stronę mety. Wyciągam z tego wniosek, 
że w takiej sytuacji lepiej przy okrążaniu 
trzymać się strony zewnętrznej grupy 
jachtów, gdyż tam jest większa swoboda 

W czasie treningu przed biegiem eliminacyjnym. 
Ja przy sterze

Rysiek klaruje szot foka, Heniek wychodzi 
z kabiny
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manewrów. Drugi wniosek z tego krótkiego odcinka tuż przed metą, że każda zwłoka 
z wybraniem żagli i niereagowaniem nawet na małe zmiany kierunku wiatru, kosztuje 
utratę jednego lub dwóch miejsc na mecie!

Te ostatnie biegi, decydujące o końcowym wyniku całych regat, są mocno dener-
wujące i długo zostają w pamięci. Wreszcie koniec regat. Wracamy do portu i ostat-
nie klarowanie jachtu. Robimy parę zdjęć i relaks ogarnia wszystkie części ciała. 
Dotrwaliśmy i od niejednych młodszych jesteśmy lepsi. Dziękujemy sobie wzajemnie 
za wspólny wysiłek i start w regatach. Wszyscy gromadzą się na uroczystym zakoń-
czeniu mistrzostw. Wyniki podaje komandor Marek Winiarczyk. Zwycięskie załogi 
otrzymują duże puchary przy okrzykach i jublu zebranych.

A oto fragment krótkiego wpisu z Żeglarski.info: „W tym roku w mistrzostwach 
startowało wielu żeglarzy powyżej 80. roku życia, ścigających się od 40–60 lat. Naj-
większe brawa otrzymała załoga Jana Malickiego, która w tak doborowej stawce zajęła 
6. miejsce. Członkowie tej załogi nie widzieli się od 50 lat, gdyż mieszkają w różnych 
miejscach Polski. Sternik w Charzykowach, jeden załogant w Białymstoku, a drugi 
w Gdyni. Gdy dowiedzieli się o regatach, odszukali się i postanowili razem wystarto-
wać. Zwycięzców dekorowali: Waldemar Buszan, dyrektor Departamentu Turystyki 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Woj-
ciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka i Cezary Piotrowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej.” (Pełna relacja z mistrzostw pod adresem: https://zeglarski.info/
artykuly/v-zeglarskie-mistrzostwa-polski-seniorow-60-rozstrzygniete/)

Nie puchar, gratulacje i nagrody stanowią o wartości takich regat. Odnawiają się 
stare więzi, zawiązują się nowe znajomości. Następuje wymiana poglądów na to, co 
dzieje się w Polsce. Jednoczymy się w opinii, że Polska zmierza ku dobremu lepszemu 
jutru. Podziwiamy zmiany infrastruktury naszych cudownych Mazur. Dziękujemy 
Stwórcy, że jeszcze trwamy i korzystamy z tego darowanego nam piękna. Zachęcam 
innych seniorów do aktywnego korzystania z pozostającego nam życia. Zamierzam 
jeszcze startować, o ile zdrowie i przyzwolenie Opatrzności na to pozwoli.

Fot. ze zbiorów Jana Malickiego

V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ rozegrane zostały w dniach 14–16 września ubie-
głego roku w Giżycku. Załoga ze sternikiem Janem Malickim z Charzyków oraz załogantami Hen-
rykiem Przybyłą i Ryszard Gołubowskim zajęła 6. miejsce. Była to najstarsza drużyna startująca 
w mistrzostwach.



KSIĄŻKA

ANNA KRUK

Jeśli czegoś nie ma,
to trzeba to stworzyć...

W szystko zaczęło się w pewne jesienne przedpołudnie. Zostałam zaproszona 
przez bibliotekarki Malwinę i Wiolettę do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci 

na spotkanie z uczniami jednej z chojnickich szkół, by opowiedzieć o tym, czym zaj-
muje się Służba Więzienna. Nie było to łatwe zadanie, z tego powodu, że działania 
tej formacji są na co dzień niewidoczne, a wszystko odbywa się za wysokim murem, 
zakończonym linią drutu kolczastego. Jak się okazało, dzieci wykazały duże zaintere-
sowanie tematem.

Po spotkaniu podzieliłam się ze wspomnianymi bibliotekarkami swoimi przemy-
śleniami. Ubolewałam, że nie ma książeczki dla dzieci o mojej formacji mundurowej, 
w przeciwieństwie do innych zawodów i formacji mundurowych, o których można 
znaleźć kilka lub nawet kilkanaście publikacji. Niestety o Służbie Więziennej, bar-
dzo ważnej w zapewnieniu bezpieczeństwa w państwie, nikt dotychczas nie napisał 
dla młodych odbiorców. Wówczas usły-
szałam: „Jeśli czegoś nie ma, to trzeba to 
stworzyć” i tak powstał pomysł na opo-
wiadanie dla dzieci o Służbie Więziennej, 
o tym co robi, jakie ma zadania, czym się 
zajmują poszczególni funkcjonariusze. 
Pomysł w mojej głowie dojrzewał kilka 
miesięcy, aż w końcu usiadłam i napi-
sałam. Stworzyłam opowiadanie, któ-
rego bohaterami są moje dzieci: Paweł 
i Agatka.

W opowiadaniu to właśnie Paweł jest 
ciekawym chłopcem, który, kiedy usły-
szał o Służbie Więziennej, postanowił 
dowiedzieć się, czym się zajmuje i gdzie 
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wykonuje swoje zadania. Poznał pana Darka, trenera piłki nożnej, na którego tre-
ningi uczęszczał razem ze swoimi kolegami z zerówki. Jak się okazało, pan Darek jest 
funkcjonariuszem Służby Więziennej i opowiedział Pawłowi o swojej pracy, o tym, co 
mogą robić więźniowie i co kryje się pod słowem resocjalizacja. Z książeczki można 
dowiedzieć się, w jakim kolorze są mundury funkcjonariuszy i jakim samochodem się 
poruszają. Głównym celem opowiadania jest zapoznanie dzieci z formacją mundu-
rową, jaką jest Służba Więzienna, a także pomoc innym funkcjonariuszom w wyjaś-
nieniu swoim dzieciom, czym się zajmują na co dzień. 

Książka dostępna jest w działach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, 
w tym w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci. Nie sposób pominąć pomocy, jakiej 
udzieliły mi: Weronika Sadowska, dokonując korekty napisanego przeze mnie opo-
wiadania, oraz Wioletta Karpiak i Malwina Miszewska, od początku wspierając mnie 
i udzielając cennych wskazówek.

Książeczka „Co robi Służba Więzienna” promowana była m.in. w MBP w Chojnicach podczas 
spotkania z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 (fot. z arch. MBP w Chojnicach)



Celny strzał 
w historię

STOWARZYSZENIE

EMILIA KALITTA

P amięć historyczną można 
pielęgnować na wiele sposo-

bów. Jedną z nich jest przygoto-
wywanie się do obrony polskich 
granic przez systematyczne spot-
kania strzeleckie, obierając za 
patrona tych ćwiczeń bohatera 
narodowego. Taką formę działal-
ności obrało chojnickie Bractwo 
Strzeleckie im. Marszałka Józefa 
Klemensa Piłsudskiego, które 
w ćwiczeniach strzeleckich wpra-
wia się już od 12 lat.

Bractwo Strzeleckie na zebra-
niu założycielskim spotkało się 
31 stycznia 2008 roku –  „Syste-
matycznie spotykaliśmy się już 
od roku na towarzyskich strzela-
niach. Inspiracją dla nas była chęć 
propagowania historii związanej 
z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego, męża stanu i wybitnego stratega wojskowego, 
któremu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. W wyniku takich spotkań dojrzała 
w nas decyzja, aby sformalizować nasze działania. Zaproponowałem kolegom utworze-
nie stowarzyszenia, co spotkało się z jednomyślną akceptacją. Wkrótce rozpoczęliśmy 
przygotowania do rejestracji” – wspomina początki działalności Mariusz Moga, prezes 
Bractwa. Bracia, ponieważ tak oficjalnie brzmi nazwa strzelców założycieli, podczas 
zebrania ustanowili Deklarację Strzelecką, która nie tylko reguluje sposób i częstotliwość 

Podczas uroczystości patriotycznych braci obowiązuje 
strój galowy
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strzelania, ale zobowiązuje braci 
m.in. do wypowiadania się czystą 
literacką polszczyzną. Regularne 
strzelanie to regulaminowe zobo-
wiązanie Bractwa Strzeleckiego. 
Częstotliwość strzelania to mini-
mum 10 razy w roku, co pozwala 
ćwiczyć rękę, oko i celność 
w ramach przygotowań do obrony 
polskich granic. Bracia strzeleccy 
ustalili swoisty kodeks honorowy 
każdego strzelania. Zawsze przed 
strzelaniem losowana jest kolej-
ność, uzgadnia się rodzaj postawy 
strzeleckiej, a dla ważności strzela-

nia wymagana jest obecność co najmniej czterech osób, z pięciu osób składu podstawo-
wego Bractwa. Skład podstawowy i tym samym założycielski tworzą: Jacek Figura, Piotr 
Góra, Jan Kubiak, Mariusz Moga oraz Grzegorz Zygner. Pierwsze oficjalne i odnotowane 
we własnej kronice strzelanie bracia przeprowadzili 2 lutego 2008 roku pod dumnie 
łopoczącą flagą Polski. Z każdego strzelania prowadzi się klasyfikację, która składa się na 
klasyfikację roczną. Zwycięzca w danym roku otrzymuje przechodni puchar. Na włas-
ność otrzymuje go brat, który przez trzy lata z rzędu wygra roczną klasyfikację.

Bractwo jako stowarzyszenie zostało zarejestrowane 31 października 2008 roku. Od 
tego czasu aktywnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych w mieście. W takich 
pochodach bracia strzeleccy wyróżniają się pięknym strojem galowym zbliżonym do 
munduru marszałka Józefa Piłsudskiego. W skład munduru wchodzi czapka, marynarka 
i spodnie w jednym kolorze. Spodnie są bez mankietów, z klasycznymi kieszeniami, 
z dwoma czarnymi lampasami. – „Wzór stroju galowego ustaliliśmy wspólnie podczas 
jednego ze spotkań w 2009 roku. Zobowiązaliśmy się, że strój galowy obowiązuje nas 
podczas każdych uroczystości o charakterze historycznym i innych ważnych, które orga-
nizowane są poza siedzibą bractwa” – wyjaśnia Mariusz Moga. 

Większość mieszkańców Chojnic o Bractwie Strzeleckim mogła usłyszeć w 2009 roku, 
gdy miasto przygotowywało się do obchodów 90. rocznicy powrotu Chojnic do macie-
rzy. Wówczas z inicjatywą odtworzenia historycznej tablicy ku czci Józefa Piłsudskiego 
wystąpił ówczesny radny Leszek Pepliński, który przypadkiem odkrył, że w 1934 roku 
chojniczanie ufundowali taką tablicę i która przez kilka lat wisiała na ścianie ratusza. 
W czasie wojny ślad po niej zaginął. Poprzez lokalne media Leszek Pepliński zaapelował 
do mieszkańców, aby podzielili się swoją wiedzą o tablicy i jej losach. Na apel odpo-
wiedziało właśnie Bractwo Strzeleckie. Bracia co prawda nie wiedzieli, gdzie tablica 
dokładnie wisiała i co się z nią stało, ale ze względu na postać marszałka, który im 
patronuje, postanowili finansowo wesprzeć inicjatywę jej odtworzenia.

Przygotowanie do wciągnięcia flagi na maszt podczas 
pierwszego strzelania odnotowanego w kronikach Bra-
ctwa: (od lewej) Mariusz Moga, Piotr Góra i Jan Kubiak
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Pamięć o politycznych dokonaniach marszałka Józefa Piłsudskiego Bractwo Strze-
leckie jego imienia realizuje również poprzez udział w corocznym marszu szlakiem 
I  Kompanii Kadrowej. Uczestnicy marszu mają do pokonania trasę przez miejsco-
wości związane z historycznym marszem kadrówki w sierpniu 1914 roku. Wspólnie 
z Krakowa do Kielc maszerują członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnie-
rze Wojska Polskiego, członkowie Związku Piłsudczyków, funkcjonariusze Straży 
Granicznej oraz osoby cywilne. W 2017 roku Mariusz Moga zapisał się w pamięci 
chojnickiej drużyny maszerującej historycznym szlakiem, zajmując pierwsze miej-
sce w zawodach strzeleckich, pokonując niepokonaną dotąd drużynę gospodarzy ze 
Słomnik, leżących na trasie marszu.

Rosnące zainteresowanie strzelectwem sportowym oraz deklarowanie sympatii 
dla Bractwa sprawiło, że bracia postanowili ustanowić status brata strzelca dla osoby 
uczestniczącej w strzelaniu, a niebędącej członkiem składu podstawowego. – „Do 
podstawowych obowiązków brata strzelca należy zapoznanie się z regulaminem 
strzelnicy oraz ścisłe jego przestrzeganie” – informuje Mariusz Moga.

Fot. z arch. Bractwa Strzeleckiego 
im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego

Bractwo Strzeleckie współpracuje z innymi organizacjami  
m.in. z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Chojnicach



WYWIAD

Trzy pytania do…
Przemysława Zientkowskiego

1. Jak ocenia Pan współczesny potencjał naukowy Chojnic? 

To bardzo trudne pytanie, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. Chojnice nie są 
miastem akademickim. Nie mamy uczelni wyższych mogących konkurować z uni-
wersytetami oddalonymi o sto, sto kilkadziesiąt kilometrów, na których prócz dydak-
tyki prowadzi się również badania naukowe. Nie mamy też w mieście zakładów pracy 
korzystających z najnowocześniejszych technologii, a tym samym inwestujących 
w laboratoria, w których prowadzone są prace badawcze. Pod tym względem poten-
cjał naukowy Chojnic, choć to niezawinione, prezentuje się słabo.

Z drugiej jednak strony tym, co wyróżnia Chojnice spośród innych miast (nieaka-
demickich, a nawet niektórych akademickich) jest kapitał ludzki oraz oddolne inicja-
tywy, które ożywiają życie naukowe miasta. Działalność samorządu, a także takich 
organizacji jak chociażby Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Fundacja Inicja-
tyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna czy Polska Sekcja Międzynarodowego Towa-
rzystwa Ferdynanda Ebnera sprawiają, że na niwie naukowej kwitnie współpraca już 
nie tylko pomiędzy Chojnicami a Bydgoszczą, Gdańskiem czy Toruniem, ale rów-
nież Warszawą, Krakowem, Berlinem, Lipskiem, Halle, Wiedniem, Innsbruckiem, 
Lwowem, Wilnem czy Paryżem. To prócz wymiernych korzyści w nauce również 
ogromna promocja naszego miasta. Częstokroć słyszę, że działalność mieszkańców 
miasta w zakresie uprawiania i popularyzacji nauki to ewenement w skali kraju. Takie 
opinie z ust wybitnych polskich intelektualistów są niezwykle budujące i jednocześnie 
przekładają się na wysoką ocenę potencjału naukowego Chojnic.
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2. Kogo bądź czego brakuje 
w naszym mieście, aby życie 
naukowe osiągnęło wyższy 
poziom? 

To pytanie ściśle łączy się 
z poprzednim. Nie ma w Choj-
nicach (i patrząc na ostatnią 
reformę) raczej nie będzie 
wielkiego ośrodka naukowego. 
Nadzieją mógłby być inwestor, 
który chciałby ulokować swoje 
pieniądze w działalności badaw-
czej, zainwestować w laborato-
ria, opłacić badania i ściągnąć 
do Chojnic wybitnych naukow-
ców  – to raczej też wydaje się 
mało realne, zważywszy na pery-
feryjne położenie naszego miasta.

3. Jak samorząd miejski przygoto-
wuje się pod względem naukowym 
i popularnonaukowym do obcho-
dów stulecia powrotu Chojnic do 
Rzeczypospolitej? 

Zadania z zakresu upowszechniania nauki wpisują się w miejski program obcho-
dów stulecia powrotu Chojnic do Polski koordynowanych przez burmistrza Adama 
Kopczyńskiego. W ramach mojej działalności planowane jest zorganizowanie konfe-
rencji naukowej, dwóch wykładów otwartych z udziałem historyków z Polski i Nie-
miec, na których postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego jest to powrót do 
macierzy, skoro Chojnice przez dłuższy okres dziejów znajdowały się pod jurysdykcją 
pruską, niemiecką niż polską. Planujemy też wydać okolicznościową publikację.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. z arch. MBP w Chojnicach
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STYCZEŃ
 1 Stu chojniczan rozpoczęło rok biorąc udział w 30. Biegu Noworocznym.

 5 Koncert kolęd w wykonaniu zespołów dziecięcych, folklorystycznych i chórów miał tak 
dużą widownię, że zabrakło miejsc siedzących w Chojnickim Centrum Kultury.

 6 Ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli.

 10 Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprosiło do ChCK na charytatywny pokaz spektaklu 
Scooge Show na rzecz budowy hospicjum przez TPH.

 13 Finał WOŚP. Wolontariusze zebrali w Chojnicach 170 tys. zł.

  Biegacz Zbigniew Wiśniewski świętował ukończenie tysięcznego biegu. Z tej okazji 
Urząd Miejski z ChKS Kolejarz wydał księgę pamiątkową o nim.

 14 Na Starym Rynku zapłonęły znicze przy zdjęciach prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza, zamordowanego podczas gdańskiego finału WOŚP.

 17 Zespół Pierwiastek z Trzech, który tworzą m.in. muzycy z Leśna, promował debiutan-
cką płytę Pomiędzy chmurami.

  Uznany grafik Rosław Szaybo był gościem otwarcia wystawy w ChCK prezentującej 
jego projekty okładek płyt i plakatów.

 19 W wieku 72 lat zmarł Tadeusz Stencel, związany z piłką nożną i Chojniczanką. Pogrzeb 
odbył się 24.01 na cmentarzu komunalnym.

 24 O kościele prostestancko‑unijnym mówił Jarosław Kłaczkow, prof. UMK w Toruniu, na 
zaproszenie Klubu „Tygodnika Powszechnego”.

 27 Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, pod dyrekcją Błażeja Połoma, zabrzmiały w kościele gimnazjalnym.

 28 Powiatowy Urząd Pracy uczcił 100‑lecie Publicznych Służb Zatrudnienia konferencją i oko-
licznościowym biuletynem.

 30 Spotkanie z polarnikiem Norbertem Pokorskim, który mówił o żyjących tradycyjnie na 
Grenlandii przyciągnęło wielu chojniczan.

 31 Obchody 99. rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny. 

  Muzeum Historyczno‑Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego wydało broszurę edu-
kacyjną Twarze Niepodległości Ziemi Chojnickiej.

  Ukazał się 34. numer „Zeszytów Chojnickich”.

  Na Starym Rynku protestowali rolnicy domagający się zmian w rolnictwie. 
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LUTY
 1 Centrum Edukacyjno‑Wdrożeniowe zainaugurowało cykl zajęć dla dzieci i młodzieży 

Aka3Demia.

 2 Uczestnicy cotygodniowego Parkrunu w Charzykowach po roku od inauguracji akcji 
wspólnie zaliczyli 50 biegów.

 2–3 Grupa pasjonatów militariów wzięła udział w VIII edycji Poligonu Zimowego w Bornem 
Sulinowie, na terenie dawnego niemieckiego i rosyjskiego garnizonu.

 4 Urząd Miejski włączył się w realizację ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każ-
dego!”, którym objęci będą uczniowie m.in. SP nr 3 i SP nr 7.

  Chojnicki fotograf Daniel Frymark zaprezentował w ChCK wystawę zdjęć lotniczych 
Chojnic wykonanych przy użyciu drona.

 5 Hejt i nienawiść w sieci były m.in. tematem konferencji dla dyrektorów szkół zorganizowa-
nej w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu.

 6 Przy ul. Świętopełka powstała nowa sala gimnastyczna dla uczniów II LO i Medyczno-
‑Społecznego Zespołu Szkół Policealnych.

 7 W wieku 88 lat zmarł ks. prałat Aleksander Kłos, były wieloletni proboszcz parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Polski. Pogrzeb odbył się 11.02 na cmentarzu parafialnym.

  W wieku 86 lat zmarł Edmund Pytel, burmistrz Chojnic w latach 1992–1993, nauczyciel 
języka polskiego w LO im. Filomatów Chojnickich. Pogrzeb odbył się 12.02 w Toruniu. 

  40 wystawców wzięło udział w XV Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus”.

 11 Delegacja Chojnic gościła z wizytą w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akade-
mii Nauk w Berlinie.

 14 W ChCK otwarta została wystawa malarstwa Jarosławy Pabich‑Szmyt „Pejzaż: Światło, 
gest i narracja”.

  W cyklu Czwartki u Albina Adam Węsierski przedstawił wykład „Skażona historia. Sieć 
agenturalna powiatu chojnickiego”.

 21 W III Bitwie Teatralnej zmierzyli się Błażej Tachasiuk ze Studia Rapsodycznego 
w Kazaniu XXI i Marcin Bortkiewicz z Teatru Rondo w monodramie Satana.

 22 Muzeum Historyczno‑Etnograficzne zaprezentowało 14. numer periodyku „Baszta”. 

 27  Warsztat Terapii Zajęciowej uroczyście obchodził 15‑lecie powstania.

 28  Stowarzyszenie „Dworek Polski” z okazji 5‑lecia działalności zaprosiło na koncert 
i wystawę fotografii portretowej „Polska w kadrze”.
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MARZEC
 1 Około 30 statuetek Dokonania Roku 2018 przyznanych zostało w kategoriach: gospo-

darka, kultura, impreza roku, sport, nauka i edukacja, inicjatywa społeczna, filantrop 
oraz osobowość.

 3 Reżyser Krzysztof Zanussi spotkał się z kinomanami w Chojnickim Centrum Kultury.

 6 Warsztaty ilustratorskie dla dzieci prowadziła w MBP Martyna Jażdżejewska w ramach 
miejskiego programu „Chojnice – Samorząd Przyjazny Dzieciom”. 

 7 Martyna Lemańczyk zaprezentowała w ChCK swój cykl fotografii „Almost There”.

 8 W Baszcie Kurza Stopa otwarta została wystawa rysunków i pasteli Macieja Aleksandra 
Trzcińskiego – archeologa Stacji Archeologicznej w Białych Błotach.

  Z okazji Dnia Kobiet w podziemiach kościoła gimnazjalnego zaśpiewał Ryszard Stopa 
przy akompaniamencie Sebastiana Nowakowskiego.

 9 Fotoreporter, dziennikarz i prezenter pogody Jarosław Kret w ChCK opowiadał o Jerozo-
limie.

 10 Koncert „Stabat Mater” w wykonaniu orkiestry ARTE CON BRIO zakończył trwający 
przez rok cykl imprez z okazji jubileuszu 25‑lecia nadania chojnickiej farze tytułu Bazy-
liki Mniejszej.

 11 14 sportowców i 9 trenerów za wybitne osiągnięcia w 2018 roku otrzymało nagrodę 
burmistrza Chojnic.

  Między innymi o aktywizacji obszarów wiejskich mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Jan Ardanowski podczas spotkania z rolnikami w Chojnicach.

 12 W ramach rekolekcji dla młodzieży w parafii Matki Bożej Królowej Polski wystąpił zespół 
2Tm2,3.

 13 Powiatowy Rzecznik Konsumentów Joanna Gierszewska uhonorowana została przez 
prezesa UOKiK wyróżnieniem „Za zasługi na rzecz ochrony konsumentów”.

  Ponad 1000 uczniów zajrzało na III Powiatowe Targi Edukacji, Pracy i Kariery w hali 
Centrum Parku.

 19 Obchody Miejskiego Dnia Jedności Kaszubów trwały w Szkole Podstawowej nr 7 im. 
Jana Karnowskiego.

 21 Chojnickie Studio Rapsodyczne pokazało spektakl Terror 2.0.

 23 Marcin Styczeń po raz kolejny wystąpił dla chojnickiej publiczności i jak zawsze przy 
pełnej widowni. 

 29 Łucja Gocek, chojnicka poetka, promowała w MBP swój najnowszy tomik Szerszy widno-
krąg.

  W ramach akcji „Wszystko jest poezją” II LO w Galerii Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego odbyło się spotkanie z poetą Jakubem Kornhauserem.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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ŚRÓDMIEŚCIE

Poszło 
jak po lodzie?

MARIUSZ BRUNKA

N iekoniecznie! Trudności nie brakowało. Wprawdzie inicjatywa zarządu Samo-
rządu Mieszkańców Osiedla nr 1 Śródmieście posadowienia w centrum miasta 

profesjonalnego lodowiska spotkała się oficjalnie z pozytywną oceną władz Chojnic, 
niemniej na jej realizację przyszło nam czekać aż trzy lata. Przede wszystkim brako-
wało pieniędzy, to jest pełnej kwoty na zakup urządzenia mrożącego. Wkrótce poja-
wiły się również kontrowersje lokalizacyjne.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach podczas otwarcia jako pierwsi wypróbo-
wali lodowisko na Starym Rynku. Gościem inauguracji była wicemistrzyni Polski łyżwiarka 

Natalia Sienkiewicz – na zdjęciu tytułowym (fot. Aleksander Knitter)



68 Chojnickie osiedla

Pierwszy problem rozwiązał sam samorząd osiedlowy metodą starą jak świat – 
oszczędzaniem! Corocznie uchwałą zebrania ogólnego mieszkańców przenosiliśmy 
środki przydzielone na tzw. budżet osiedlowo-obywatelski na kolejny rok. Ostatecz-
nie zebraliśmy ok. 200 000 zł i mogliśmy podjąć się realizacji zadania. W kwestii loka-
lizacji przepychanki trwały długo. Ponieważ zależało nam na zwiększeniu obecności 
chojniczan w strefie śródmiejskiej w okresie zimowym, nie mogliśmy zaakceptować 
propozycji przeniesienia lodowiska poza granice naszego osiedla. Na pierwszy rzut 
oka lodowisko w parku Tysiąclecia to dobry pomysł. Znacznie gorszy już, gdy uświa-
domimy sobie, że w zimowe popołudnia po zmierzchu mielibyśmy wysyłać tam nasze 
pociechy… Tymczasem chojnickie centrum jest bezpieczne, chociażby poprzez roz-
budowany system monitoringu i umiejscowienie tam sporej liczby aktywnych też po 
południu placówek.

W sumie z naszym poparciem spotkały się dwie lokalizacje: Stary Rynek i plac 
Emsdetten. Oczywiście zdarzały się sprzeciwy. Kuriozalnym tego przykładem były 
protesty pewnej pani, której przeszkadzałoby lodowisko na placu Emsdetten, ale nie 
przeszkadza jej stadion Chojniczanki tuż obok! Cóż, w takiej sprawie nigdy nie będzie 
jednomyślności. I po to jest ustanowiona władza, aby takie sprzeczne interesy roz-
strzygała. Tak było i u nas. Od grudnia do marca mieliśmy więc lodowisko na rynku.

Sama instalacja lodowiska nie nastręczała żadnych problemów. Nas jednak naj-
bardziej niepokoiło, czy chojniczanie kupią ten pomysł? Dziś możemy powiedzieć, że 
nasi mieszkańcy zachowali się tak, jak się zachowują wszyscy mieszkańcy ośrodków 
miejskich. W każdym mieście z prawdziwego zdarzenia taka atrakcja jest zapewniona 
w sezonie zimowym. Szybko więc pojawili się chętni łyżwiarze (średnio od 90 do 
160 osób dziennie). Początkowo dzieci z rodzicami, potem młodzież, a na końcu rów-
nież starsi. Nawet kilkadziesiąt osób dziennie korzystało z tej atrakcji. Przedsięwzię-
cie sprawdziło się więc i dobrze rokuje na przyszłość, o czym świadczą zakupione 
tego roku dla dzieci „pod choinkę” łyżwy. Udało się również wzbogacić ofertę dla 
młodzieży szkolnej.

Ratusz zapewnia, że zapoczątkowana właśnie inicjatywa będzie kontynuowana. 
Samorząd osiedlowy byłby usatysfakcjonowany, gdyby nie pomysły na przeniesie-
nie lodowiska poza Śródmieście. Nasi mieszkańcy to przede wszystkim ludzie starsi. 
Podejmując decyzję o stworzeniu lodowiska, nie myśleli więc o sobie, ale o najmłod-
szych. Chcieli po prostu pomóc swojej dzielnicy, wypełnić ją gwarem. Była to również 
nietypowa inwestycja, a przez to do pewnego stopnia ryzykowana. Pamiętajmy, że 
pozostałe samorządy zadowoliły się placami zabaw. My zdecydowaliśmy się na ambit-
niejsze zamierzenie. Dlatego wierzymy, że lodowisko pozostanie na naszym terenie.
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EDUKACJA

WŁODZIMIERZ JASTRZĘBSKI

Anna i Czesław Wycechowie –
nauczyciele szkół powszechnych 
w Chojnicach
P o przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku następował w II Rzeczy-

pospolitej stopniowy proces odchodzenia władz państwowych od demokratycz-
nego systemu rządzenia. Jednym z jego przejawów było stworzenie kasty urzędników 
sowicie wynagradzanych za pracę, ale jednocześnie zobowiązanych do twardego rea-
lizowania linii politycznej sanacji. Cechą wyróżniającą ich miała być dyspozycyjność. 
Do grupy tej zaliczono także nauczycieli. Za niepodporządkowanie się groziły roz-
maitego rodzaju konsekwencje, z odgórnym przenoszeniem delikwentów z miejsca 
pracy i zamieszkania w dowolny rejon Polski, aż do usunięcia z zawodu włącznie. Na 
tej zasadzie z dniem 1 lipca 1932 roku ze szkolnictwa w Lublinie na równorzędne 
stanowiska w Chojnicach zostało przeniesione małżeństwo nauczycielskie: Anna 
z domu Kasprzyk (ur. 1898 roku) oraz Czesław (ur. 1899 roku) Wycechowie. Oboje 
byli zatrudnieni w lubelskiej Szkole Powszechnej nr 16 – Czesław Wycech na stano-
wisku kierownika oraz nauczyciela geografii, a Anna Wycech na stanowisku nauczy-
cielki przyrody. Kara spotkała ich za aktywną działalność w szeregach opozycyjnego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przenosiny Wycechów z Lublina do Chojnic zbiegły się w czasie z uchwaleniem 
przez Sejm RP nowej ustawy o ustroju szkolnictwa (z 11 marca 1932 roku), zakłada-
jącej możliwość dzielenia dotychczasowych szkół molochów na mniejsze jednostki 
organizacyjne. Od 1920  roku do początków lat 30. w Chojnicach funkcjonowały 
tylko dwie szkoły powszechne – osobna dla dziewcząt i osobna dla chłopców, przy 
czym nauka w nich odbywała się na dwie zmiany – od godziny 8.00 do 13.00 oraz 
od 13.00 do 16.00. W roku szkolnym 1932/33 nastąpił ich podział na cztery pla-
cówki szkolne: nr 1 i nr 4 dla chłopców oraz nr 2 i nr 3 dla dziewcząt. Wszystkie 
one, wraz z trzyletnią szkołą z niemieckim językiem nauczania, mieściły się w kom-
pleksie dwóch gmachów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Człu-
chowskiej  – tzw. budynek „biały” wybudowany w 1861 roku, a zmodernizowany 
gruntownie w 1909 roku, oraz ul. Szpitalnej – tzw. budynek „czerwony” wzniesiony 
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w 1882 roku. Do dyspozycji wspomnianych pięciu szkół pozostawało 45 sal lekcyj-
nych, w tym dwie pracownie – przyrodnicza oraz geograficzna. Czesław Wycech od 
razu został mianowany kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 2, ale w roku szkolnym 
1933/34 objął kierownictwo Szkoły Powszechnej nr 4 i pozostał na tym stanowisku 
do końca roku szkolnego 1936/37. Jako osoba funkcyjna mógł korzystać ze zniżki 
godzin lekcyjnych z ogólnie obowiązujących 30 do 10. Prowadził zajęcia z geo-
grafii oraz z wiadomości o Polsce i świecie współczesnym. W Szkole Powszechnej 
nr 4 uczyło się 652 chłopców, których edukacją zajmowało się 11 etatowych nauczy-
cieli. Do Szkoły Powszechnej nr 2 uczęszczały 553 dziewczęta (dane za rok szkolny 
1934/35). Anna Wycech, oprócz wypełniania etatu nauczycielki przyrody, w ramach 
zajęć pozalekcyjnych prowadziła pracownię przyrodniczo -fizyczną oraz nadzorowała 
bezpłatne dożywianie dzieci wątłego zdrowia. Rada Miasta Chojnic ufundowała dla 
około 170 ubogich uczniów dziennie po jednej bułce oraz jednej szklance mleka. Nie-
wątpliwym utrudnieniem dla obojga nauczycieli był fakt, iż szkoła „czerwona” nie 
posiadała centralnego ogrzewania i codziennie w okresach zimowych woźni zmu-
szeni byli do napalenia w piecach kaflowych 15 sal dydaktycznych. Powyższe warunki 
sprawiały, że klasy nie zawsze były dogrzane, a nauczyciel musiał uważać na to, by 
uczniowie nie poparzyli się, dotykając pieca. Z zachowanych protokołów z posiedzeń 
Rad Pedagogicznych obydwu szkół wynika, iż Wycechowie bardzo poprawnie radzili 
sobie ze swymi chojnickimi obowiązkami szkolnymi, a Czesław Wycech dodatkowo 

Gmach „czerwonej” szkoły, w którym w latach 1932–1938 pracowali małżonkowie Anna 
i  Czesław Wycechowie
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trudnił się na szerszą skalę działalnością społeczną. Jego żona Anna nie zawsze mogła 
mu w tym ostatnim towarzyszyć, ponieważ musiała opiekować się ich nieletnią córką 
Marią (ur. w 1929 roku). Rodzina przez cały pobyt w Chojnicach zamieszkiwała 
w luksusowym – jak na ówczesne warunki – lokalu mieszkalnym w kamienicy przy ul. 
Cegielnianej 17 (obecnie ul. Mickiewicza 17).

Na kartach wydanych w 1969 roku Wspomnień 1905–1939 (Warszawa, Państwowe 
Zakłady Wydawnictw Szkolnych) Czesław Wycech bardzo szczegółowo opisał sto-
sunki polityczne i społeczne panujące w czasie jego pobytu w Chojnicach. Zdołał on 
wówczas poznać osobiście kilku czołowych działaczy tamtejszych filii partii, takich 
jak: przywódca Chrześcijańskiej Demokracji Jan Kaletta, endek Roman Sztamm, czy 
aktywiści: z Polskiej Partii Socjalistycznej – Adam Kołodziej oraz Stronnictwa Ludo-
wego  – Stanisław Karpus. W przyjaźni pozostawał z wieloma znaczącymi ziemia-
nami – właścicielami okolicznych dóbr, jak Alojzy Pruszak z Krojant i Jan Główczew-
ski z Kaszuby, oraz starostą chojnickim Tadeuszem Lipskim i burmistrzem miasta 
Zdzisławem Hanulą. Pozytywnie wyrażał się o ludności pochodzenia kaszubskiego 
oraz działaczach związków zawodowych: ZNP oraz Związku Robotników Rolnych. 
Kontakty te nawiązywał, będąc wyznaczonym przez inspektora szkolnego Józefa 
Sowińskiego jako osoba najwyższego zaufania na członka Rady Szkolnej Miejscowej.

Jednak najbardziej dla miejscowej społeczności Wycechowie się zasłużyli, pracu-
jąc aktywnie na płaszczyźnie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Powiat chojnicki 
u zarania niepodległości podzielony został na trzy rejony zarządzania oświatą z sie-
dzibami w: Chojnicach, Brusach i Czersku. Od początku lat 30. funkcjonowały tutaj 
rejonowe konferencje nauczycielskie. Pedagodzy wszystkich specjalności nauczanych 
w szkołach powszechnych spotykali się po kilka razy w roku po to, aby zapoznać się 
z wytycznymi napływającymi z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego, Kuratorium Okręgu Szkolnego i Inspektoratu Szkolnego, obejrzeć i przedy-
skutować treści prezentowane na pokazowych lekcjach, omówić najnowszą literaturę 
przedmiotową oraz wygłaszać referaty na temat nowych trendów pojawiających się 
w Polsce i świecie w metodyce nauczania i wychowania. W chojnickim rejonie oświa-
towym zatrudnionych było około 50 nauczycieli zobowiązanych do udziału w tych 
spotkaniach. Na początku każdego kolejnego roku szkolnego wybierali oni spośród 
siebie Prezydium Konferencji odpowiedzialne za programowanie prezentowanych 
i dyskutowanych tematów. W latach 1932–1935 każdorazowo w gremium tym zasia-
dał Czesław Wycech – raz w charakterze wiceprzewodniczącego, a dwukrotnie jako 
przewodniczący. Zaproponowany po raz trzeci we wrześniu 1935 roku na tę funkcję 
sam zrezygnował z kandydowania, tłumacząc się nadmiarem obowiązków. Na prze-
wodniczącego był wybierany jednogłośnie lub nawet przez aklamację, co świadczy 
o jego autorytecie jako nauczyciela i wychowawcy. Niektóre ze spotkań, jako prze-
wodnicząca lub referentka wiodących tematów, prowadziła jego żona Anna.

Programując referaty w porządku dziennym konferencji, Czesław Wycech 
starał się uwzględniać tematy jak najbardziej światopoglądowo otwarte. Można 



74 Z dziejów miasta

odpowiedzialnie stwierdzić, iż był on swoistym fanatykiem różnorodności oraz swo-
body dyskusji w tym zakresie. Oto przykładowe tytuły zrealizowanych zajęć: Szkoła 
a życie społeczne  – konkluzja: „Szkoła jest jeszcze mało przygotowana do życia 
i odwrotnie społeczeństwo mało interesuje się szkołą”; Wychowanie państwowe 
i narodowe – konkluzja: „Czcić należy symbole państwowe i narodowe własne, ale 
i uwzględniać interesy ludności niepolskiej”; Nacjonalizm w Niemczech i płynące 

Fragmenty protokołów konferencji rejonowych nauczycieli w Chojnicach z lat 30.
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stąd zagrożenia (znamienna jest data odbycia tej konferencji rejonowej  – 5 maja 
1933 roku, czyli trzy miesiące po objęciu władzy przez narodowych socjalistów). Cze-
sław Wycech był także autorem wykładów, np. „Tolerancyjność jako wynik uznania 
różnorodności w szkole” lub „Zasady metodologiczne nowej szkoły” (tzw. Nowa 
Szkoła był to modny wówczas kierunek w pedagogice światowej, propagowany w Pol-
sce m.in. przez Janusza Korczaka).

Drugim nurtem szczególnych zainteresowań Czesława Wycecha był regionalizm 
w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Jako swoisty lokalny patriota w 1933 roku 
zaproponował uczestnikom rejonowej konferencji nauczycielskiej udział w zbioro-
wym opracowaniu monografii powiatu chojnickiego. Do tego tematu nawracał kilka-
krotnie podczas kolejnych spotkań. Skoro nie doczekał się współudziału w badaniach, 
sam osobiście przygotował pokaźny tom zatytułowany: Powiat chojnicki. Ziemia  – 
ludzie – przeszłość – życie gospodarcze, który ukazał się w 1936 roku nakładem Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego Oddział w Chojnicach. Kolejne spotkanie 
rejonowe odbyte w 1937 roku zarekomendowało miejscowym nauczycielom wyko-
rzystanie zawartych tam treści w nauczaniu szkolnym. Trwała też bliska współpraca 
nauczycielstwa z wymienionym już oddziałem PTK w Chojnicach. Organizowano 
wycieczki uczniów i nauczycieli po Borach Tucholskich i Kaszubach, przygotowy-
wano publiczne prelekcje oraz zabiegano u władz miejskich Chojnic o przydzielenie 
na stałe lokalu zdolnego pomieścić liczące około 1400 eksponatów zbiory Muzeum 
Krajoznawczego, zgromadzone przez regionalistę Juliana Rydzkowskiego. Aby przy-
bliżyć mieszkańców miasta do idei oświatowych, w 1934 roku z inicjatywy Czesława 
Wycecha proklamowano obchody Tygodnia Szkół Powszechnych w Chojnicach.

Czesław Wycech w 1937 roku został wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu 
Głównego ZNP i z dniem 1 kwietnia przeniósł się do Warszawy. W Chojnicach pozo-
stała przez ponad rok jego żona Anna. Powrócił tutaj jeszcze do pracy nauczycielskiej 
na kilka miesięcy (od 1 września 1937 roku do 1 kwietnia 1938 roku), kiedy władze 
sanacyjne zawiesiły za stawiany opór Związek i wprowadziły do niego komisarycz-
nego zarządcę. Pozostawił po sobie w Chojnicach dobre wrażenie oraz grono odda-
nych przyjaciół. Ci ostatni nie odmówili z nim współdziałania, kiedy tworzył zręby 
tajnego nauczania dzieci i młodzieży w warunkach niemieckiej okupacji. Wśród 
czołowych działaczy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej znaleźli się nauczyciele choj-
niccy: Franciszka Szablewska, Józef Szymczak oraz Leszek Klima.



W duchu pojednania
W 130. rocznicę śmierci  
ks. Roberta Oldenburga

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

R obert Bertrand Oldenburg był gdańszczaninem. Urodził się 27 lutego 1814 roku 
w rodzinie niemieckich katolików Ferdinanda i Anne Elisabeth z domu Rau. 190 lat 

temu trafił do Chojnic, gdzie podjął naukę w miejscowym gimnazjum. W naszym 
mieście przebywał przez dziewięć lat.

Miłośnik nauki
Od dzieciństwa pociągała go wiedza. Edukację gimnazjalną rozpoczął jednak późno, 
bo dopiero w wieku 15 lat. Powód był dość prozaiczny: nie najlepsza sytuacja ekono-
miczna rodziców. Dzięki wsparciu finansowemu bliskich, wytrwałości i pracowitości 
udało mu się ukończyć Królewskie Katolickie Gimnazjum w Chojnicach i uzyskać 
świadectwo dojrzałości. Po maturze w 1838 roku wyjechał do Münster, gdzie studio-
wał teologię katolicką. W gronie jego uniwersyteckich przyjaciół byli również Polacy. 
Jednym z nich był Juliusz Prądzyński, także wychowanek chojnickiego gimnazjum, 
a w przyszłości założyciel pierwszej na Pomorzu szkoły średniej dla dziewcząt (w Koś-
cierzynie). R. Oldenburg odwiedzał również w Münster Ignacego Klińskiego. Ta przy-
jaźń trwała krótko, bowiem Kliński umarł, będąc klerykiem.

Podobnie jak wielu młodych ludzi w XIX stuleciu Oldenburg nie był przywią-
zany do jednej uczelni. Po dwóch latach wrócił na Pomorze (ówczesne Prusy Zachod-
nie). Edukację akademicką kontynuował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, 
gdzie ukończył także kurs praktyczny dla przyszłych księży. W seminarium nauczył 
się języka polskiego, co okazało się bardzo przydatne w kontaktach z parafianami 
i w działalności społeczno -politycznej. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 
1843 roku. Miał już wówczas 29 lat, sporą wiedzę i doświadczenie.

W służbie wiernym
Pierwszym etapem jego wędrówki duszpasterskiej była ziemia kaszubska. Najpierw 
pełnił posługę wikarego w Luzinie, a później w Pucku. Następnie władze diecezjalne 

DUCHOWIEŃSTWO
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skierowały go do Chełmna, które uważane było w latach czterdziestych XIX wieku za 
silny ośrodek polskości. W Chełmnie, słynącym m.in. z bogatych tradycji oświatowych 
i wydawniczych, ks. Oldenburg zainteresował się polską kulturą i piśmiennictwem. Będąc 
Niemcem, powoli wyzbywał się zakorzenionych w tej nacji uprzedzeń wobec Polaków.

Szybko awansował w kościelnej hierarchii. Już po dwóch latach pracy jako wikary 
otrzymał parafię. Został proboszczem w Przysiersku k. Świecia. Parafia ta później 
będzie znana w regionie, m.in. dzięki działalności dr. Floriana Ceynowy, inicjatora 
odrodzenia ruchu kaszubskiego (w młodości filomaty chojnickiego). Dobrze w jej 
historii zapisał się też ks. Teofil Borzyszkowski (wychowanek gimnazjum w Chojni-
cach), o którym pisaliśmy na łamach „Kwartalnika Chojnickiego” (nr 15 z 2016 roku).

Ks. Oldenburg rychło włączył się w nurt pracy społecznej i politycznej. Sprzy-
jał zarówno z Niemcami, jak i Polakami. Jako aktywny członek Ligi Polskiej w latach 
1849–1850 „żądał równego uprawnienia dla żywiołu polskiego”. W dziejach pomor-
skiego duchowieństwa w okresie zaboru pruskiego niewielu odnajdziemy Niemców, 
którzy tak zdecydowanie okazywali swą przychylność polskim działaniom narodowym.

W Wielkim Garcu
Aktywność polityczna i propolska pochodzącego z Gdańska kapłana nie spotkała się 
z aprobatą kurii biskupiej. Dekretem bp. ordynariusza został przeniesiony 21 lutego 
1850 roku na probostwo w Wielkim Garcu k. Gniewa. Nie była to bogata parafia, ale, 
jak podaje ks. Henryk Mross, historyk diecezjalnego duchowieństwa, ks. Oldenburg 

„zadawalał się skromnymi dochodami”.
Prócz zarządzania wspólnotą parafialną zajmował się również pracą urzędową; 

przez kilka lat piastował stanowisko powiatowego inspektora szkół ludowych. Z cza-
sem mniej uwagi poświęcał polityce. Odżyły nato-
miast jego pasje bibliofilskie i naukowe. Starannie 
kompletował swój księgozbiór. Posiadał największą 
kolekcję literatury pięknej w okolicy. Troszczył się 
ponadto, w pozytywistycznym duchu, o rozwój 
oświaty elementarnej.

Na dwa lata przed śmiercią zaczął tracić wzrok. 
Choroba ta bardzo utrudniała mu pracę w kościele 
i parafii. Znosił ją jednak z wielką cierpliwością. 

W tym kwartale  – 30 marca br. przypada 
130. rocznica jego śmierci. Zachował się grób 
ks.  Roberta Bertranda Oldenburga. Położony jest 
przy kościele parafialnym. Natomiast w samej 
świątyni znajduje się ufundowany przez niego 
krzyż ołtarzowy z 1868 roku.
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Nad Zalewem
Cierplewo

ONOMASTYKA

C ierplewo, malowniczo położona miejscowość letniskowa nad Zalewem Koro-
nowskim w gminie Lubiewo (powiat tucholski). Do tej niewielkiej wsi w Borach 

Tucholskich jedziemy z Chojnic przez Tucholę, Bysław, Lubiewo i Suchą. Trasa liczy 

Kapliczka pw. św. Józefa przy wjeździe do wsi od strony Glinek
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55 kilometrów, ale walory przyrodnicze i wizualne terenów nad Zalewem Koronow-
skim – bezcenne. Osada wzmiankowana była w 1789 roku jako Cierpliewo. Na mapach 
Schröttera (Berlin 1803–1810) odnotowano już nazwę tożsamą ze współczesną nazwą 
urzędową: Cierplewo.

Karczowisko nad Brdą
Toponim Cierplewo od tego czasu rejestrowany jest w niezmiennej postaci, m.in. 
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich oraz 
w innej pomnikowej publikacji: Diecezja chełmińska. Zarys historyczno -statystyczny. 
Niemiecka nazwa wsi brzmiała Brarode. Była to nazwa złożona: pierwszy człon 
pochodził od nazwy rzeki Brda (niem. Bra), natomiast drugi element wywodził się 
od rzeczownika die Rode „karczowisko”. Nazwa stosowana w czasach zaboru pru-
skiego określała zatem karczowisko nad Brdą. Obecnie w sąsiedztwie wsi mamy kilka 
punktów widokowych na rozlewiska Brdy, co potwierdzałoby topograficzną filiację 
z niemieckim toponimem. W latach 70. XIX wieku we wsi i w folwarku mieszkało 
w 38 domach 252 mieszkańców: 135 katolików i 117 ewangelików. Wśród cierplewian 

W Cierplewie przybywa posesji i letników. Wiosna 2019 roku
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było wówczas 40 analfabetów. Poczta mieściła się w oddalonym o 11 kilometrów 
Koronowie.

Osadnicy holenderscy
Współcześnie w sołectwie Cierplewo (parafia rzymskokatolicka Sucha) mieszka 
85 osób (dane z 2011 roku). W skład sołectwa, jednego z 11 w rolniczej gminie 
Lubiewo, wchodzą Cierplewo oraz Wielonek. We wsi aktywnie funkcjonuje oddział 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W pobliżu znajduje się przeprawa promowa. W prze-
szłości wieś zamieszkana była przez osadników holenderskich. W dziewiętnastym 
stuleciu należała administracyjnie do powiatu bydgoskiego.

Od nazwy osobowej
Nazwa wsi usytuowanej na południu Borów Tucholskich, nad wschodnim brzegiem 
Brdy, pochodzi od antroponimu (nazwy osobowej) Cierpiel. Od tego antroponimu 
utworzono kilka nazwisk znanych nie tylko na Pomorzu, m.in. Cierpieł, Cierpiała, 
Cierpiela, Cierpieła. Toponim Cierplewo skonstruowano, dodając sufiks (przyrostek) 

Figura Chrystusa Króla przy kościele suskim ufundowana w 2017 roku  
przez państwa A. J. Nitków z Cierplewa
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-ewo do podstawy słowotwórczej tożsamej z wyrazem motywującym Cierpiel. Wsku-
tek redukcji -e- ruchomego i stwardnienia poprzedzającej go funkcjonalnie miękkiej 
spółgłoski p’ ukształtowała się postać fonetyczna Cierplewo, która wyparła pierwotną 
formę Cierpielewo.

Mieszkańcy wsi należą do parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego  
Kapłana i Męczennika w Suchej (dekanat lubiewski) 
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TANIEC

Aleksandra i Bartosz – 
tancerze, których połączył wzrost

Jak się zaczęła Wasza przygoda z tańcem? Ile mieliście lat?

Aleksandra Siegmiller: Jak wspomina mama, podczas jednych zajęć z rytmiki 
nauczycielka z przedszkola zwróciła jej uwagę, że rytmicznie wychodzę poza grupę 
i warto byłoby coś z tym zrobić. Wtedy rodzice zapisali mnie na zajęcia rytmiczno-

-muzyczne do szkoły muzycznej. Tam chodziłam przez rok, jednak, jak wspominają, 
to nie było do końca to, czego oczekiwali. Miałam wówczas 5 lat. W tym samym 
momencie nasz obecny trener, Jacek Czapiewski, prowadził zajęcia w przedszkolu 
i wybrał mnie do Akademii (Akademia Tańca Piętro Wyżej – przyp. red.). Tak się 
zaczęła moja przygoda z tańcem.

Bartosz Pozorski: Moje pierwsze kontakty z tańcem też sięgają czasów przedszkola, 
a dokładniej zajęć z rytmiki prowadzonych również przez pana Jacka, który uznał, że 

Aleksandra Siegmiller i Bartosz Pozorski 
są 16‑latkami. Przypadek połączył ich w parę 
taneczną, którą tworzą od 10 lat. Oboje cho-
dzą do gimnazjum. Ola do Szkoły Podstawo-
wej nr 7, zaś Bartek do Szkoły Podstawowej 
nr 1. Obecnie tańczą w klasie A, najwyższej 
klasie tanecznej w Polsce. Na swoim koncie 
mają wiele startów w turniejach tańca towa-
rzyskiego, nierzadko zakończonych sukce-
sami. Są stypendystami burmistrza Chojnic 
i laureatami Dokonań Roku 2018 w kategorii 
Kultura. Poza tańcem Ola lubi rysować i śpie-
wać. Natomiast Bartek trenuje siatkówkę 
i również śpiewa.
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czuję rytm i mam jakiś potencjał. Podczas 
jednych ćwiczeń szukał par do swojej Aka-
demii, którą zamierzał otworzyć. Zobaczył 
coś we mnie, w moich kolegach i koleżan-
kach, dlatego zaprosił nas na zajęcia do 
szkoły tańca. Na pierwszym spotkaniu 
było łączenie w pary. Przypadek, a właś-
ciwie wzrost zdecydował, że zaczęliśmy 
tańczyć razem. I tak jest aż do teraz.

To ile lat tańczycie już razem?

Ola i Bartek: 10.

Czy zastanawialiście się kiedyś nad 
zmianą partnerów?

Bartek: Nie, nigdy. Chociaż oboje 
mieliśmy propozycje od innych tancerzy.

Ola: W ubiegłym roku dzwonili do 
nas tancerze z Warszawy czy Gdańska, 
którzy chcieli, żebyśmy z nimi tańczyli.

Jaki rodzaj tańca towarzyskiego uprawia-
cie?

Ola: Taniec towarzyski dzielimy na tańce standardowe, które tańczy się w parze 
w kontakcie. To są takie bardziej klasyczne, zwane niegdyś salonowymi. Są także laty-
noamerykańskie, tak zwane tańce ulicy.

Bartek: Taniec standardowy dzieli się na walc angielski, walc wiedeński, tango, 
fokstrot i quickstep, a latynoamerykańskie to: samba, cza-cza, rumba, pasodoble i jive.

Obecnie tańczycie wszystkie te style?

Ola: Tak, ale wcześniej tańczyliśmy tylko niektóre. To zależy od klasy, w której się 
jest. Najpierw zaczęliśmy od walca angielskiego, to jest podstawa, a także samby i cza-

-czy. Później dochodzi jeszcze quickstep...
Bartek: ...i jive w naszym przypadku.
Ola: Od C klasy tańczy się także fokstrota i pasodoble.
Bartek: Obecnie tańczymy w A klasie, która jest najwyższą. Taniec towarzyski 

dzieli się na klasy, tak jak w szkole mamy klasy, tak są one i w tańcu.
Ola: Tak, tylko że w przypadku tańca, to nie jest tak, że mija czas i zdobywa się 

klasę, tylko trzeba uzyskać odpowiednią ilość punktów i odpowiednią ilość miejsc na 
podium, żeby zdobyć następną.
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Bartek: Klasa odzwierciedla poziom taneczny. Zaczyna się od H i im lepiej się 
tańczy, to uzyskuje się awanse. I tak od H aż do A, najwyższej, jaką można w Polsce 
uzyskać.

Czy macie jakiś swój ulubiony styl?

Ola: Wszystkie są na takiej samej 
pozycji. Ja bym nie potrafiła wybrać 
jednego.

Bartek: Ja również.

W tańcu towarzyskim ważne są tur-
nieje... W ilu i jakich prestiżowych 
zawodach braliście udział? Czy któreś 
zapadły Wam szczególnie w pamięci?

Ola: Ciężko zapamiętać liczbę tur-
niejów. Jest taki okres, że co tydzień 
nawet przez dwa dni są zawody. 
Z takich ważniejszych, to ostatnio 
były mistrzostwa województwa. Tam 
zajęliśmy 1. miejsce w tańcach stan-
dardowych i 2. w latynoamerykań-
skich. Najbardziej prestiżowy jest Bal-
tic Cup (Międzynarodowy Festiwal 
Tańca Baltic Cup w Elblągu – przyp. 
red.), na którym zajęliśmy 5. miej-
sce. Baltic Cup to również Otwarte 
Mistrzostwa Polski – Polish Open 
Championships. Poza tym bierzemy 
także udział w turniejach z udziałem 
par zagranicznych czy cyklu Grand 
Prix Polski Ekstraklasy.

Bartek: Wymienić warto również 
Puchar Regionów Polski Północnej 
w roku 2017. Tam zdobyliśmy 1. miej-
sce w obu stylach tanecznych i uzy-
skaliśmy awans do klasy B. Kolejny 
turniej, to Mistrzostwa Polski Północ-
nej, na którym wytańczyliśmy dwa 
finały. Jest jeszcze taki turniej, który 
szczególnie zapadł mi w pamięci. To 
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zeszłoroczne mistrzostwa Polski w 10 tańcach, na które zapomniałem koszuli, bo 
jestem osobą zapominalską.

Co wówczas zrobiliście?

Bartek: Na szczęście nasz trener, pan Jacek, miał założoną białą koszulę, dał mi ją 
i sam chodził tylko w zapiętej marynarce. Ja tańczyłem w jego koszuli, która w ogóle 
nie jest przystosowana do tańca. Wytańczyliśmy wówczas półfinał mistrzostw Polski 
w 10 tańcach.

Jak wygląda taki turniej? Jaki jest jego przebieg? Sami wybieracie, co tańczycie na turnie-
jach i do jakiej muzyki?

Ola: Zacznę może od tego, że wszystko jest zapisane w regulaminie. Zawarte w nim 
są regulacje dotyczące stroju, wysokości obuwia, fryzur czy koloru skarpetek. Złama-
nie jakiegoś punktu jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

Bartek: Zazwyczaj podczas turniejów tańczymy wszystkie style, zatańczenie jed-
nego to ok. 1,5 minuty. Jeżeli chodzi o muzykę, to słyszymy ją dopiero, gdy zaczynamy 
tańczyć. Najważniejszy jest rytm. I tak, jeśli tańczymy cza-czę, to musi to być rytm 
cza-czy. Nie ma dla nas znaczenia, jaka to piosenka.

Ola: W ubiegłym roku byliśmy na turnieju, podczas którego musieliśmy zatańczyć 
80 tańców w jeden dzień.

To bardzo dużo... Jak się potem czujecie?
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Ola: Jesteśmy wykończeni. Mimo 
wszystko taniec jest ogromnym 
wysiłkiem fizycznym. Niektórzy 
porównują jedno przetańczenie do 
biegu na 800 metrów. 

Może opowiedzcie trochę o waszych 
strojach...

Bartek: Mój strój w A klasie do 
standardu to ubranie, które składa 
się z koszuli, spodni i fraka. Do tego 
dochodzą jeszcze akcesoria typu 
spinki do mankietów, kołnierzyk 
i mucha. Natomiast strój do tań-
ców latynoamerykańskich, to tylko 
spodnie, koszula lub golf. Ważne też 
są buty. Do każdego rodzaju tańca 
potrzebne są inne, w tym także do 
treningów. Wszystkie stroje kupuję 
w specjalnych sklepach dla tancerzy. 
Są one dosyć kosztowne, np. komplet 
do tańców standardowych kosztuje 
minimum 2 tys. zł.

Ola: Ja do standardu mam długą 
sukienkę, prawie do kostek. Najczęś-
ciej kupuję sukienki używane, ich 
koszt to około 2 tys. zł. W przypadku 
nowych cena dochodzi nawet do 
10 tys. zł. Do latynoamerykańskich 
są różne kroje, są one bardziej skąpe. 
Aktualnie mam w szafie pięć sukie-
nek. Wiadomo, że trzeba je zmieniać, 
nie tylko ze względu na zniszczenia 
czy zabrudzenia, ale przede wszyst-
kim, żeby pokazać się na turnieju 
w innym stroju.

Nie da się ukryć, że taniec jest bardzo kosztowną pasją…

Ola: Tak, bo poza strojami dochodzą jeszcze makijaże i fryzury, dojazdy na tur-
nieje, wpisowe, szkolenia i obozy treningowe.
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No właśnie, jeśli chodzi o makijaż, to jest on bardzo wyrazisty. Na zdjęciach z zawodów 
Ola wygląda na dużo starszą. Rozumiem, że Bartek nie musi się malować czy robić spe-
cjalnych fryzur?

Bartek: No właśnie wcale tak nie jest. Zrobienie włosów zajmuje mi około 40 minut. 
Najpierw namaczanie, potem pianka, suszenie i tony lakieru. Potem suszarka, lakier, 
suszarka i lakier. Całość musi wyglądać idealnie. Mimo wszystko wygląd także jest 
oceniany.

Ola: W moim przypadku zajmuje to jeszcze więcej czasu. Samo zrobienie fryzury 
to kilkadziesiąt minut i mnóstwo kosmetyków do układania włosów. Do tego docho-
dzi jeszcze makijaż: podkład, rozświetlacz, puder, róż, eyeliner, cienie, sztuczne rzęsy. 
Kolejnym punktem jest też smarowanie ciała specjalnymi bronzerami, żeby wszystko 
wyglądało perfekcyjnie.

Bartek: Pierwsze, co robimy po powrocie z turnieju, to prysznic. Przede wszyst-
kim, żeby zmyć tony kosmetyków z ciała, twarzy czy włosów.

Czy tańczenie jest pracochłonne? Ile czasu poświęcacie na ćwiczenia? Gdzie trenujecie?

Bartek: Ogólnie trenujemy w naszej Akademii Tańca przy ulicy Grunwaldzkiej, 
gdzie spędzamy naprawdę dużo czasu. Trenujemy przez 7 dni w tygodniu po 2 godziny, 
12 miesięcy w roku.

Ola: Pan Jacek wynajmuje także salę koło szkoły katolickiej, natomiast w środy 
korzystamy z uprzejmości Szkoły Podstawowej nr 7, która udostępnia nam salę 
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gimnastyczną. Mam także specjalnie przystosowany pokój w domu. Jest bardzo duży 
i na jednej całej ścianie znajduje się lustro. Tam także czasami ćwiczymy.

A co z wakacjami? Odpoczywacie czasami?

Ola: Tak właściwie to nie mamy wakacji. No może jakieś dwa tygodnie uda nam 
się przeznaczyć na odpoczynek.

Bartek: Często jest tak, że trenerzy proszą, aby nasi rodzice umówili się co do 
urlopu, żeby to były tylko dwa tygodnie, a nie cztery, żebyśmy w wakacje mogli jak 
najwięcej trenować.

Jak wygląda wasz trening? Ilu macie trenerów?

Bartek: Poza trenerami z Akademii – panem Jackiem Czapiewskim, z którym 
ćwiczymy tańce latynoamerykańskie i panem Szymonem Ludwickim, mamy też 
dwóch szkoleniowców, z którymi trenujemy raz w miesiącu. Taniec latynoamerykań-
ski doskonalimy pod okiem Tomasza Dorosza z Warszawy, natomiast standardowy 
szlifujemy z Pawłem Tomalczykiem z Gdańska. Obaj są sędziami w ogólnopolskich 
turniejach i nie tylko.

Ola: Jeździmy też na obozy czy specjalne szkolenia, podczas których trenujemy 
z najlepszymi instruktorami z Europy. Dwa razy do roku bierzemy udział w zgrupo-

waniach kadry Polski, które odbywają się 
w Elblągu i trwają kilka dni.

Obydwoje jesteście młodymi ludźmi, czy 
macie już jakieś plany na przyszłość? Czy 
są one związane z tańcem?

Bartek: Ja wiążę jakieś plany z tań-
cem, zależy mi na tym. Chciałbym być 
w przyszłości trenerem czy szkoleniow-
cem. Obecnie jednak myślę o liceum 
i zdaniu matury, chciałbym dostać się do 

„starego” ogólniaka na profil biologiczno-
-chemiczny.

Ola: Wiadomo, że bardzo zależy 
nam na tańcu i chcemy dalej się rozwi-
jać i w przyszłości zostać trenerami, ale 
trzeba też mieć jakiś plan B. Dlatego 
także skupiam się na nauce i dostaniu 
do liceum. Nie mam jeszcze sprecyzowa-
nych planów co do szkoły i profilu.
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Czy są jakieś szkoły uczące tańca albo placówki, w których taniec byłby przedmiotem 
wiodącym?

Bartek: Są jedynie szkolenia dla trenerów, żadnych szkół uczących tańca towarzy-
skiego niestety nie ma. Ewentualnie szkoły baletowe.

Jakie są wasze plany na przyszłość związane z zawodami tanecznymi?

Ola: W tym roku planujemy wyjechać na turnieje europejskie. Może Berlin, 
Kopenhaga...

Bartek: Zobaczymy, jak zdecydują trenerzy.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. ze zbiorów Aleksandry Siegmiller i Bartosza Pozorskiego
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