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Miejska oczyszczalnia
ścieków

JACEK KLAJNA

Średniowiecze

O dpowiedź na pytanie, czy w średniowiecznym mieście istniał zorganizowany 
system oczyszczania i usuwania nieczystości, czy też raczej należy mówić jedynie 

o działaniach doraźnych, jest stosunkowo trudna. Z pewnością zaangażowanie władz 
średniowiecznych miast w stanowienie przepisów sanitarnych ukierunkowane było 
przede wszystkim na ochronę przed wybuchem epidemii. Największą wagę przykła-
dano do ochrony czystości powietrza, gdyż zgodnie z nauką Hipokratesa i Galena uwa-
żano, że brudne powietrze przenosi choroby. Niewątpliwie istniała także świadomość 

Jezioro Zakonne przed osuszeniem

NIECZYSTOŚCI
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ochrony czystości wody. Rozróżniano wodę pitną i użytkową. Domyślano się również, 
iż zanieczyszczona woda może być źródłem choroby. Nie widziano jednak związku 
epidemiologicznego między usuwaniem nieczystości, wodą pitną i zdrowiem ludzi. Za 
nieprzynoszące szkody miejsca usuwania odpadków uznawano rzeki, morze i wody 
gruntowe. Uważano, że wody płynące mają moc oczyszczania. Wierzono, iż woda bie-
żąca ma zdolność rozpuszczania większości zanieczyszczeń. Za szkodliwe natomiast 
uznawano usuwanie do wód materiałów nierozpuszczalnych i wszystkiego, co nie 
pływa. W związku z tym zabraniano wyrzucania do rzek gruzu, kamieni czy mierzwy. 
Zezwalano natomiast na odprowadzanie do wód np. fekaliów i padliny, której nie 
można było zakopywać lub spalić. W początkowej fazie rozwoju ośrodków miejskich 
usuwanie śmieci i odpadków nie stanowiło większego problemu i nie było przedmio-
tem zainteresowania ze strony władz, gdyż w mieście i wokół niego było dość wolnego 
miejsca, gdzie śmieci można były wywozić. Dopiero wraz ze wzrostem zaludnienia 
i zagęszczeniem pojawiły się działania dotyczące stanu sanitarnego. 

Analiza średniowiecznych wilkierzy miejskich pokazuje, że najwcześniejsze dzia-
łania porządkowe dotyczyły budowy ulic (brukowania) i wyrzucania śmieci na ulicę. 
Najstarszą wzmiankę o kładzeniu bruku w miastach pruskich znajdujemy w wilkierzu 
Nowego Miasta Torunia z ok. 1300 roku. Takie działania były jednak w XIII wieku 
sporadyczne, w XIV wieku brukowanie stosowano coraz częściej, zaś w XV bruk 
stał się już normą. Z punktu widzenia warunków sanitarnych najważniejszą częścią 
brukowanej ulicy były usytuowane najczęściej po jej bokach otwarte kanały, zwane 
rynsztokami, odgrywające podstawową rolę w systemie odprowadzania nieczysto-
ści. Z tego też względu ustawodawstwo miejskie zakazywało niszczenia i zastawia-
nia rynsztoków. Tego rodzaju przepisy pojawiają się już w najstarszych zbiorach wil-
kierzy i kodeksach prawa miejskiego z przełomu XIII i XIV wieku. Zabudowywania 

Miejsce po osuszonym Jeziorze Cegielnianym
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rynsztoków zabraniał na przykład spisany przed 1454 rokiem wilkierz Głównego 
Miasta Gdańska.

Usuwanie brudnej wody, fekaliów i odpadków z gospodarstwa domowego było 
w średniowiecznych miastach sprawą prywatną. Głównym źródłem nieczystości na 
parcelach była hodowla zwierząt, przede wszystkim świń, bydła i psów. Władze miej-
skie tolerowały więc wylewanie nieczystości na ulicę. Należało to jednak robić w nocy, 
aby nie obarczać przykrymi zapachami i widokami sąsiadów oraz przechodniów. Nie-
dopuszczalne było również odprowadzanie ścieków na sąsiednie działki. Nieliczne 
przepisy dotyczyły jedynie zasad wywożenia nieczystości (mierzwy). Zabraniały one 
wyrzucania mierzwy przed dom na środek ulicy. Należało ją składować przed bramą 
i co osiem (jak było w Gdańsku) lub co trzy dni (w Królewcu) wywozić. Na przełomie 
XIV i XV wieku w wilkierzach miast pruskich, obok przepisów zakazujących działań 
szkodzących stanowi sanitarnemu, pojawiły się zarządzenia zobowiązujące właścicieli 
parceli do sprzątania rynsztoków i ulic przed domem. Wilkierz chełmiński nakazywał 
zbieranie nieczystości z ulicy przed bramą domu co cztery tygodnie, a zebrane śmieci 
należało po trzech dniach wywieźć z miasta. Ważnym elementem infrastruktury sani-
tarnej ulicy były usytuowane przy ujściu rynsztoków do zbiorników wodnych odstoj-
niki. Niestety nie mamy wiedzy czy takie odstojniki zbudowano w Chojnicach, czy też 
to, co płynęło rynsztokami zasilało bezpośrednio chojnickie jeziora.

Poza sferą zainteresowania władz miejskich pozostawały usytuowane na prywat-
nych parcelach latryny. Wilkierze w żaden sposób nie określały zasad ich budowy ani 
też oczyszczania. Jedynie w prawie lubeckim już w drugiej połowie XIII wieku wpro-
wadzono zasadę, iż latryna powinna znajdować się w oddaleniu przynajmniej pięciu 
stóp od ulicy lub cmentarza oraz trzech stóp od parceli sąsiada. Oczyszczanie latryn 
publicznych rada miejska zlecała najczęściej rakarzowi i jego pomocnikom. Ponieważ 
tego typu zleceń ze strony rady rakarz otrzymywał stosunkowo niewiele, można przy-
puszczać, że jego głównym źródłem utrzymania było oczyszczanie latryn należących 
do mieszczan. Już na początku XV wieku w miastach południowoniemieckich poja-
wiały się pierwsze wzmianki o osobach zawodowo zajmujących się oczyszczaniem 
latryn.

Do 1990 roku
Przez wieki dwa chojnickie jeziora, tj. położone na północy Jezioro Cegielniane 
i leżące na południu Jezioro Zakonne, stały się zamulonymi, cuchnącymi zbiorni-
kami ścieków i brudów ulicznych. Gdy latem obniżał się poziom lustra wody, wów-
czas szlam, zalegający na dnie, zatruwał powietrze. W konsekwencji przyczyniło się 
to bezpośrednio do wybuchu epidemii cholery w latach 1831 i 1848. Wydarzenia te 
zapoczątkowały w 1857 roku proces częściowego osuszania obu jezior. Po wybuchu 
następnej epidemii w 1866 roku, gdy 259 przypadków zachorowań zakończyło się 
zgonem, postanowiono całkowicie osuszyć jeziora. Osuszenie i zasypanie Jeziora 
Cegielnianego nastąpiło na Wielkanoc 1900 roku. Na jego miejscu powstały poletka 
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do uprawy warzyw. W 1931 roku uporządkowano ten teren, założono zieleńce oraz 
wybudowano stadion sportowy. Spuszczanie wód Jeziora Zakonnego rozpoczęto 
w 1857 roku, zaś w 1868 roku lustro wody obniżono o dwie stopy. Kolejne osusza-
nie tego akwenu nastąpiło w sierpniu 1894 roku, ponowne zaś w czerwcu 1923 roku 
i w lipcu 1924 roku. Całkowite osuszenie nastąpiło latem 1936 roku. 

Dopiero jednak budowa sieci wodociągowej w ostatnich latach XIX wieku i wybu-
dowanie w 1909 roku kanalizacji sanitarnej znacząco poprawiły stan sanitarny Choj-
nic. Początkowo wybudowano dwa pierwsze kanały ściekowe i podłączono do nich 
część gospodarstw domowych. Ścieki odprowadzane były poprzez niewielką, wypo-
sażoną w kratę ręczną i prymitywne osadniki poziome, podczyszczalnię. Pracowała 
ona, borykając się z ogromnymi problemami, zarówno technicznymi, jak i techno-
logicznymi, nie dając praktycznie żadnych efektów. Kilkudziesięcioletnie wprowa-
dzanie nieoczyszczonych ścieków z terenu miasta zmieniło Strugę Jarcewską w kanał 
ściekowy, a dolinę cieku, łącznie z misą jeziora Wegner, wypełniło osadami ścieko-
wymi, w różnym stopniu zmineralizowanymi. W wyniku tego życie biologiczne tych 
wód zostało całkowicie wyeliminowane.

Nowoczesna oczyszczalnia
Taki stan rzeczy miał miejsce aż do 1990 roku, w którym oddano do użytku nową 
oczyszczalnię ścieków. Chojnicka oczyszczalnia ścieków położona jest w odległości 
1 km od miasta, w miejscowości Igły. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, co 
oznacza, że główny proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch zasadniczych eta-
pów.

Pierwszy etap to oczyszczanie mechaniczne. W skład układu technologicznego do 
tego przeznaczonego wchodzą:
• kraty mechaniczne: podstawowa schodkowa i płaska jako awaryjna, na których 

odbywa się proces cedzenia, pozwalający usunąć ze ścieków większe zanieczysz-
czenia stałe pływające lub wleczone po dnie kanału doprowadzającego ścieki do 
oczyszczalni. Kraty zainstalowane są w przepompowni centralnej zlokalizowanej 
przy ul. Zielonej.

• piaskowniki przedmuchiwane – usuwane są tu zawiesiny mineralne, głównie pia-
sek, w procesie sedymentacji, czyli grawitacyjnego opadania oraz obecne w ście-
kach tłuszcze w procesie flotacji, czyli wynoszenia ich na powierzchnię ścieku, 
w przypadku chojnickiej oczyszczalni przy pomocy pęcherzyków powietrza, co 
znacznie przyspiesza i wspomaga  flotację szczególnie małych cząstek tłuszczu 
rozpuszczonych w ściekach.

Piaskowniki to obiekty usytuowane jako pierwsze w układzie technologicznym 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Igłach i zarazem stanowią ostatni etap oczysz-
czania mechanicznego. Usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicz-
nych, piasku, zawiesin łatwo opadających, olejów i tłuszczy umożliwia bezawaryjne 
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działanie kolejnych obiektów oczyszczalni ścieków oraz zmniejsza ładunek zanie-
czyszczeń dopływających do części biologicznej układu.

Drugi etap to oczyszczanie biologiczne. Procesy samooczyszczania, które zacho-
dzą w wodach naturalnych, mogą zostać zintensyfikowane przez stworzenie odpo-
wiednich warunków dla mikroorganizmów prowadzących procesy rozkładu materii 
organicznej. Występujące procesy można podzielić na tlenowe i beztlenowe, w zależ-
ności od tego, w jakich warunkach zachodzą. Mikroorganizmy mogą być przytwier-
dzone do podłoża jako tzw. błona biologiczna (biomasa osiadła) lub bytować w otwar-
tej przestrzeni zbiornika w postaci kłaczków (biomasa zawieszona) jako tzw. osad 
czynny. Niezależnie od wszelkich podziałów i odmian, proces biologicznego oczysz-
czania można najprościej określić następująco: 

Ścieki + mikroorganizmy –> ścieki oczyszczone + nowe mikroorganizmy
Ścieki są pożywką dla drobnoustrojów, które przy zapewnieniu im odpowied-

nich warunków (temperatura, pH, zawartość tlenu itp.) intensywnie się rozmnażają. 
Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na wykorzystaniu przez bakterie związków 
organicznych i nieorganicznych w ściekach do zaspokojenia własnych potrzeb życio-
wych. W chojnickiej oczyszczalni zastosowano proces osadu czynnego, który jest bio-
logiczną, tlenową metodą oczyszczania ścieków.

Baner przedstawiający zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków
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Oczyszczalnia obsługuje miasto Chojnice oraz obszar i miejscowości gminy Choj-
nice. Średnia przepustowość oczyszczalni uruchomionej w maju 1990 roku wynosiła 
14000 m3/d. Średnia dobowa ilość ścieków dopływających do oczyszczalni kształto-
wała się na poziomie od 5000 do 6500 m3. Projektowe obciążenie oczyszczalni ładun-
kiem zanieczyszczeń wyrażone w RLM (równoważna liczba mieszkańców) wynosiło 
56350 MR (mieszkańców równoważnych). Jednak zaprojektowana na 56350 RLM 
oczyszczalnia po 10 latach eksploatacji zaczęła borykać się z niekorzystnymi wskaźni-
kami zużycia energii elektrycznej, wysokimi kosztami eksploatacji energochłonnych 
urządzeń i coraz trudniejszym do zredukowania wzrostem ładunku zanieczyszczeń, 
a co za tym idzie, ze znacznym już wtedy przyrostem masy osadów ściekowych. Na 
przełomie lat 1999–2001 przeprowadzona została modernizacja oczyszczalni, dzięki 
której zdecydowanie poprawiono wiele wskaźników ekonomicznych i, na ile ówcześ-
nie pozwalały rozwiązania techniczne oraz finanse, zoptymalizowano technologię. 
Modernizacja, oprócz technologii, objęła oczywiście stronę techniczną, która pozwa-
lała wyeliminować stare, energochłonne i kosztowne w eksploatacji urządzenia, a jed-
nym z najważniejszych zadań była budowa drugiego osadnika wtórnego. Cały proces 
modernizacji prowadzono na czynnej oczyszczalni, co niejednokrotnie powodowało 
nieuniknione zaburzenia procesu technologicznego. 

W wyniku modernizacji:
• dobudowano drugi osadnik wtórny,
• na bazie istniejących komór zbudowano reaktor wielofunkcyjny,

Moment przecięcia wstęgi po zakończeniu ostatniej inwestycji w 2016 roku
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• oczyszczalnia zyskała drugi, równoległy ciąg technologiczny,
• usunięto napowietrzanie powierzchniowe i zastosowano drobno pęcherzykowe,
• zbudowano stanowisko dmuchaw,
• piaskowniki wyposażono w separator piasku,
• uwzględniono potrzebę zagospodarowania osadów i w tym celu zbudowano 

kompostownię,
• zbudowano stację sanitacji osadu,
• wprowadzono system sterowania, automatyki i wizualizacji,
• zmodernizowano główną przepompownię poprzez wymianę pomp i krat,
• wykonano hermetyczny i zautomatyzowany punkt zlewni nieczystości płynnych,
• zmodernizowano budynek socjalno-techniczny, część dróg i zieleni.

Po tej modernizacji oczyszczalnia ścieków w Chojnicach pozostała oczyszczalnią 
mechaniczno-biologiczną. Zastosowano proces biologiczny oczyszczania w oparciu 
o metodę osadu czynnego w warunkach przedłużonego napowietrzania według sche-
matu technologicznego Bardenpho z modyfikacją Barnarda. Oczyszczalnia ścieków 
w Chojnicach produkowała po 2000 roku około 4000 m3 osadu rocznie. Osady pod-
dawane były mechanicznemu odwadnianiu przy pomocy wirówek dekantacyjnych, 
a następnie w całości procesowi higienizacji i kompostowania. Pierwszy etap higieni-
zacji odbywa się bezpośrednio po odwirowaniu mechanicznym, poprzez wytworze-
nie środowiska o wysokim pH, (mieszanie z pyłem dymnicowym węgla brunatnego), 
a następnie w procesie kompostowania na drodze reakcji biotermicznych (temp. 
55,68°C) przy udziale odpowiednich ilości masy organicznej i tlenu. W wyniku tak 
prowadzonego procesu kompostowania osadów uzyskano materiał stabilny o luźnej 
strukturze przypominający wilgotną ziemię (około 50% wilgotności), o doskonałych 
wartościach nawozowych i strukturotwórczych, stymulujący kwasowość, życie w gle-
bie i aktywność biologiczną. 

Miejska oczyszczalnia i przepompownie ścieków w Chojnicach zostały poddane 
w 2015 roku modernizacji polegającej na przebudowie i rozbudowie wraz z budową 
nowych obiektów technologicznych. Prace zostały zakończone 30 czerwca 2016 roku. 
Obecnie instalacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach gotowa jest na przy-
jęcie i oczyszczenie maksymalnie 8750 m3/d ścieków z terenu miasta i gminy Choj-
nice, przy obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń RLM = 81950.

Część mechaniczna
Wstępne oczyszczanie ścieków następuje na dwóch schodkowych kratach mecha-

nicznych o prześwicie s = 3 mm zainstalowanych w budynku krat przepompowni 
centralnej przy ul. Zielonej. Na obejściu awaryjnym przewidziano dwie kraty mecha-
niczne zgrzebłowe s = 10 mm. Budynek wyposażony jest w nową instalację do płuka-
nia i odwadniania piasku i skratek z rozdrabnianiem. Zanieczyszczenia po wydzie-
lonej obróbce transportowane są do kontenerów. Wszystkie obiekty i urządzenia 
stopnia mechanicznego przewidziano jako hermetyczne. Piaskownik, zbiornik awa-
ryjny, komora wytłumienia, kanały prostokątne przykryte są kopułami z laminatu 
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poliestrowo-szklanego z odciągiem powietrza do instalacji dezodorującej na węglu 
aktywnym razem z instalacją wywiewną z obiektów mających kontakt ze ściekami lub 
generujące odory. 

Część biologiczna 
Biologiczne oczyszczanie ścieków następuje w nowym wielofunkcyjnym reakto-

rze osadu czynnego opartym na trójfazowym procesie Bardenpho z predenitryfika-
cją osadu recyrkulowanego, który składa się z dwóch niezależnie pracujących ciągów 
technologicznych. Każda z nitek składa się z wydzielonych komór (stref) predenitry-
fikacji beztlenowej, denitryfikacji i napowietrzania. Reaktor przeznaczony jest do jed-
noczesnego usuwania ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu w systemie wspól-
nych przemian przy projektowanym wieku osadu 14.3 d i koncentracji w komorach 
3,5–6,0 kg/m3.

Ścieki oczyszczone mechanicznie doprowadzane są do komory rozdziału przed 
reaktorem, gdzie następuje ich rozdział na dwa równe strumienie kierowane do 
komór defosfatacji na poszczególnych ciągach technologicznych. Eliminacja ze ście-
ków fosforu następuje w drodze biologicznej wraz z odprowadzeniem poza układ 
oczyszczania osadu nadmiernego oraz w wyniku chemicznego strącania uzupełnia-
jącego za pomocą koagulantu PIX, który dawkowany jest przed osadniki wtórne ze 
stacji dozowania. Części stopnia biologicznego mogące generować odory są herme-
tyczne. Przyjęto przykrycie poliestrowo-szklane komory rozdziału oraz stref predeni-
tryfikacji i beztlenowych reaktora z odciągiem powietrza do instalacji dezodorującej 
na węglu aktywnym razem z instalacją wywiewną. 

Ścieki oczyszczone biologiczne po osadnikach wtórnych mogą być kierowane na 
mikrosito. W wyniku procesu filtracji usunięta zostaje ze ścieków w głównej mierze 
pozostała zawiesina, przez co następuje ich doczyszczenie w zakresie związków węgla 
i fosforu. Po filtracji ścieki są wykorzystywane jako woda technologiczna w stacji 
odwadniania osadu oraz w stacji zrzutu części stałych, a ich nadmiar odpływa do 
stawów tlenowych, które zmieniły charakter ze stabilizacyjnych na pielęgnacyjne 
i upiększające. W trakcie długiego czasu przetrzymania i przepływu labiryntowego 
ulega zmianie charakter ścieków na zbliżony do wód naturalnych. Ponadto stawy peł-
nią funkcję buforu awaryjnego chroniącego odbiornik ścieków. Przewidziano obej-
ście awaryjne budynku filtrów i poszczególnych stawów.

Część osadowa
Biologiczny osad nadmierny odprowadzany jest przepompownią recyrkulacyjną 

do komory tlenowej stabilizacji osadu, gdzie następuje jego mineralizacja i redukcja 
suchej masy organicznej, przy wieku osadu min. 25 d. Powietrze do napowietrzania 
dostarczane jest wydzieloną sekcją dmuchaw z budynku dmuchaw do rusztów z dyfu-
zorami membranowymi zainstalowanymi na dnie zbiornika. Przewidziano komorę 
składającą się z dwóch sekcji o pracy naprzemiennej. W trakcie napełniania osadem 
jednej części jest on napowietrzany, natomiast druga znajduje się w trybie dekantacji 
i spustu wód nadosadowych do przepompowni technologicznej. Następnie odprowadza 
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się zagęszczony osad do zbiornika nadawy przed stacją mechanicznego odwadniania 
w celu wyrównania stężenia i cykl pracy sekcji ulega automatycznie zamianie.

Wszystkie obiekty przepompowni centralnej i oczyszczalni wyposażone są 
w rezerwowe źródło zasilania w energię elektryczną w postaci stacjonarnych agre-
gatów prądotwórczych załączanych automatycznie do sieci z chwilą zaniku zasilania 
podstawowego poprzez układ SZR.

Automatyka i sterowanie procesem oczyszczania
W celu sprawnego prowadzenia i zarządzania procesem oczyszczania ścieków roz-

budowano i zmodyfikowano stosownie do zaprojektowanych potrzeb technologicznych 
istniejący system pomiarów, automatyki i sterowania pracą oczyszczalni. Zastosowano 
cyfrowy układ pomiarowy online, przesył danych do centralnej dyspozytorni wykona-
nym światłowodem i nowe centrum sterowania. Oprogramowanie narzędziowe kontro-
lujące zachodzące procesy pozwala na automatyczny i dynamiczny proces sterowania 
technologią oczyszczania ścieków w zależności od stanu rzeczywistego. 

22 września 2016 roku prezes Miejskich Wodociągów Tomasz Klemann i prezes 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Arkadiusz Weder zaprosili samorzą-
dowców, inwestorów i wykonawców na uroczystość zakończenia modernizacji choj-
nickiej oczyszczalni ścieków. Miejskie Wodociągi na uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej pozyskały 78 mln zł dotacji z Unii i około 19 mln zł z WFOŚiGW 
w Gdańsku. Spółka zaciągnęła też kredyt w wysokości 27 mln zł. 

Nowoczesna oczyszczalnia

Opracowano na podstawie artykułu: Roman Czaja, Troska o stan sanitarny w miastach pruskich 
w XIV i XV w. oraz materiałów udostępnionych przez Miejskie Wodociągi w Chojnicach.
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Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Nowym Dworze

IRMINA SZYCA

P omysł budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie powiatów choj-
nickiego i człuchowskiego zrodził się w latach 2003–2004. Na bazie składowiska 

odpadów w Kiełpinie, w gminie Człuchów, miał powstać nowoczesny zakład prze-
twarzający odpady pochodzące od mieszkańców dwóch wspomnianych powiatów. 
Podczas licznych spotkań przedstawicieli samorządów powiatów chojnickiego i człu-
chowskiego ostatecznie zadecydowano o zmianie lokalizacji przedsięwzięcia i budo-
wie Zakładu w Nowym Dworze, w gminie Chojnice, na obszarze o powierzchni 23 ha.

9 grudnia 2008 roku nastąpiło zawarcie Porozumienia Komunalnego pomię-
dzy: Gminą Miejską Chojnice, Gminą Wiejską Chojnice, Gminą Czersk, Gminą 
Brusy, Gminą Konarzyny, Gminą Wiejską Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, 
Gminą Czarne, Gminą Debrzno oraz Gminą Przechlewo w celu realizacji obowiąz-
kowych zadań własnych gmin, zapewnienia zasad ochrony środowiska natural-
nego oraz osiągnięcia celów polityki ekologicznej państwa. Konsekwencją zawarcia 

ŚMIECI
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porozumienia komunalnego było powstanie spółki ZZO Nowy Dwór, której preze-
sem została Lucyna Perlicka.

Włodarze gmin byli świadomi potrzeby budowy ZZO, ale również mieli świa-
domość wielkości potrzebnych środków pieniężnych na budowę. Postanowiono 
postarać się o środki zewnętrzne, bez których budowa nie byłaby możliwa. W efek-
cie starań spółki projekt pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miej-
scowości Nowy Dwór w gminie Chojnice” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa 5 Środowisko 
i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Gospodarka odpadami. Umowa 
o dofinansowanie projektu została zawarta pomiędzy województwem pomorskim 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego a Zakładem Zagospo-
darowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. reprezentowanym przez prezes Zarządu 
Lucynę Perlicką w dniu 29 kwietnia 2010 roku w Gdańsku. W sierpniu 2011 roku 
w ramach postępowania przetargowego nastąpiło podpisanie umowy na budowę 
zakładu z firmą SKANSKA  S.A. Niespełna miesiąc później nastąpiło przekazanie 
placu budowy wykonawcy, natomiast w grudniu 2012 roku zakończono budowę. 

Budowę zakładu rozpoczęto od wykonania: niwelacji terenu, kwatery depono-
wania odpadów, kwatery deponowania azbestu i obiektów technologicznych. W tym 
samym czasie wykonywane były sieci sanitarne i deszczowe oraz elektryczne. Następ-
nie obiekty wyposażone zostały w linie technologiczne i urządzenia wraz z wyko-
naniem podczyszczalni odcieków z infrastrukturą towarzyszącą. W końcowym 
etapie inwestycji miały miejsce m.in. prace drogowe. Wykonano także zbiorniki na 
wody opadowe i odcieki oraz całe zagospodarowanie terenu. Do prac drogowych 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze



16 Czyste Chojnice

została wykorzystana układarka do nawierzchni betonowej. Taki sprzęt jest najczęś-
ciej używany podczas wykonywania nawierzchni lotniskowych. W przypadku ZZO 
w Nowym Dworze w ten sposób wykonane zostały place składowania gotowego kom-
postu i odpadów budowlanych.

Na zakres rzeczowej instalacji unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów 
składały się następujące elementy zakładu:
• sortownia odpadów – jeden z podstawowych obiektów na terenie zakładu; jest to 

obiekt kubaturowy, jednonawowy o konstrukcji stalowej z lekką obudową.
W hali znajdują się:
a. platforma przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych  – przeznaczona do 

przyjęcia odpadów komunalnych i ich załadunku na linię technologiczną. 
Powierzchnia platformy wynosi 204,6 m2, co zapewnia dobowe zgromadzenie 
całej ilości odpadów,  

b. hala przyjęć odpadów segregowanych – jest to część hali, w której znajduje się 
linia do segregacji ręcznej i mechanicznej odpadów oraz prasa do belowania 
odpadów opakowaniowych.

• kompostownia pryzmowa,
• wiata przyjmowania odpadów do kompostowania oraz plac gotowego kompostu,
• plac przyjmowania odpadów budowlanych, 
• hala wstępnego demontażu sprzętu AGD, RTV oraz odpadów,
• kwatera składowania balastu,
• kwatera azbestu,
• magazyn kontenerowy na odpady niebezpieczne.
Oprócz wspomnianych sekcji technologicznych umożliwiających kompleksowe zago-
spodarowanie dowożonych do spółki odpadów zakład został wyposażony w szereg 
innych obiektów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji instalacji. W skład infra-
struktury towarzyszącej wchodzą m.in.:
• budynek socjalno-administracyjny,
• portiernia,
• brodzik dezynfekcyjny,
• waga samochodowa o nośności 60 ton,
• boksy zadaszone do segregacji odpadów,
• stacja zbiorcza biogazu z pochodnią gazową,
• kontenerowa podczyszczalnia odcieków,
• warsztat naprawczy,
• zbiornik na wody odciekowe i opadowe,
• zespół przepompowni.
Główne funkcje i procesy zakładu to:
• odzysk materiałowy surowców wtórnych,
• kompostowanie frakcji bio wydzielonej z odpadów komunalnych i produkcja sta-

bilizatu,
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• w przyszłości kompostowanie frakcji zielonej i produkcja kompostu,
• przerób odpadów budowlanych,
• wyłapanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych 

i przekazanie ich do odpowiednich firm unieszkodliwiających,
• składowanie pozostałych odpadów nienadających się do powtórnego wykorzystania.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze to mechaniczno-
-biologiczna instalacja do przetwarzania odpadów z południowo-zachodniej części 
województwa pomorskiego. 4 kwietnia 2013 roku spółka uzyskała uchwałą Sejmiku 
Województwa Pomorskiego status RIPOK-u, tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych i jest jedynym tego typu zakładem w naszym regionie.

Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym instalacja w Nowym Dworze może przyj-
mować niektóre z odpadów należących do następujących grup (zgodnie z katalogiem 
odpadów ustanowionym odpowiednim rozporządzeniem przez ministra środowiska):
• odpady zaliczane do grupy 02 – są to odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa, rybołówstwa oraz przetwórstwa żyw-
ności,

• odpady zaliczane do grupy 03 – są to odpady z przetwórstwa drewna oraz z pro-
dukcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury,

• odpady zaliczane do grupy 04 – są to odpady z przemysłu futrzarskiego, skórza-
nego i tekstylnego,

• odpady zaliczane do grupy 07 – są to odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych,

• odpady zaliczane do grupy 10 – są to odpady z procesów termicznych, m.in. żużle 
i popioły,

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
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• odpady zaliczane do grupy 15 – są to odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
szkła, tworzyw sztucznych, metali, drewna, opakowania wielomateriałowe, zmie-
szane odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtra-
cyjne i ubrania ochronne, jak i również odpady zbierane selektywnie u źródła,

• odpady zaliczane do grupy 16 – są to m.in. zużyte opony, odpady urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, baterie i akumulatory,

• odpady zaliczane do grupy 17 – są to odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych, w tym również odpady zawierające azbest,

• odpady zaliczane do grupy 19  – są to odpady z instalacji i urządzeń służących 
do zagospodarowania odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody 
pitnej i wody do celów przemysłowych, m.in. skratki i zawartość piaskowników,

• odpady zaliczane do grupy 20 – są to odpady komunalne, w tym zmieszane niese-
gregowane, odpady z ogrodów i parków, cmentarzy, a także frakcje gromadzone 
selektywnie.
Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest: „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 

w środowisku, wprowadzanie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększe-
nie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środo-
wiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska 
jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”. Do celów bezpośred-
nich projektu zaliczają się:
• poprawa gospodarki odpadami w powiatach chojnickim i człuchowskim poprzez 

wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze koło 
Angowic,

• zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom segregacji i kompostowania,
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• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składo-
wania na składowisko odpadów.
W dniu 14 czerwca 2013 roku uroczystym przecięciem wstęgi przez przedsta-

wicieli samorządów chojnickiego oraz człuchowskiego, zainaugurowano oficjalne 
otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Następnie zapro-
szeni goście zwiedzili zakład. Poświęcenia nowo powstałego obiektu dokonał ks. pro-
boszcz z Ogorzelin Eugeniusz Pepliński.

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze wyniosła 
ponad 40 mln zł, z czego ok. 15 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Środki z budżetu państwa stanowiły niespełna 6%, z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 36%, środki własne 25%.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze świadczy również usługi 
w zakresie doradztwa ekonomicznego, oceny stanu i programów ochrony środowiska, 
ochrony powierzchni ziemi, pro ekologii, wywozu nieczystości stałych. Ponadto ist-
nieje możliwość zwiedzania obiektu przez grupy zorganizowane, a także możliwość 
wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych dotyczących poprawnej segregacji. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze jest także laureatem kilku 
nagród i wyróżnień. Został nagrodzony w piątej edycji rankingu „Skrzydła Biznesu” 
oraz XIX edycji Konkursu o Puchar Recyklingu, otrzymał nagrodę Kryształ Prze-
targów Publicznych 2017, zajął III miejsce na 100 ocenianych firm w kategorii firmy 
z przychodem ze sprzedaży do 50 mln zł podczas Gali „100 Kobiet Biznesu 2014” oraz 
został wyróżniony przez miesięcznik „Forbes” w rankingu „Diamenty Forbesa 2015” 
w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln zł w województwie pomor-
skim. Prezes Zarządu Lucyna Perlicka otrzymała również Honorowy Dyplom Hera-
klesa. Nagroda ta została przyznana „za szczególną wieloletnią działalność na rzecz 
tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce”.

Realizacja inwestycji, jaką była budowa ZZO, miała na celu zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń w środowisku poprzez wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpa-
dami i w konsekwencji poprawę warunków życia okolicznych mieszkańców. Dzięki 
niej zwiększa się odsetek odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi, w tym 
recyklingowi. Ograniczone zostają zanieczyszczenia obciążające środowisko powiatów 
chojnickiego i człuchowskiego poprzez uporządkowanie lokalnej gospodarki odpadami, 
w szczególności poprzez stworzenie kompleksowego systemu odzysku i bezpiecznego 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. System sortowania i kompostowania odpa-
dów w znaczącym stopniu wpływa na zmniejszenie zatrucia środowiska naturalnego, 
dzięki ograniczeniu ilości odpadów trafiających na składowisko.

Fot. z arch. ZZO w Nowym Dworze

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Tekst powstał na podstawie materiałów znajdujących się na stronie internetowej www.zzonowydwor.pl.



Zakład Oczyszczania Miasta
w Klawkowie

ANNA MARIA ZDRENKA

J edną ze spółek dbających o czystość ulic i wywóz nieczystości z terenu Chojnic jest 
Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo. Zajmuje się ona także zimowym 

utrzymaniem ulic i chodników. Przystępuje do przetargów na tego typu usługi, które 
ogłasza samorząd miejski Chojnic, a także te z okolicznych gmin.

Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Andrzej Pestka, bo taka była początkowa 
nazwa, powstał 7 stycznia 1991 roku na podstawie likwidowanego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnicach. Przejął działalność PGKiM 

ODPADY
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dotyczącą m.in. wywozu nieczystości stałych i płynnych, zamiatania mechanicznego 
i ręcznego, polewania ulic latem oraz utrzymania w okresie zimowym ulic, chodni-
ków i placów. Początkowo Zakład bazował na wykupionym sprzęcie likwidowanego 
przedsiębiorstwa, a także przejął pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta, który 
należał do PGKiM. W 1997 roku wybudowana została nowa baza w podchojnickim 
Klawkowie i tam do tej pory, przy ul. Kościerskiej, mieści się siedziba firmy. Z czasem 
Zakład wymieniał swoje samochody i sprzęt niezbędny do wykonywania usług.

W 2017 roku Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Andrzej Pestka przekształcił 
się w Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo spółkę z ograniczoną odpo-
wiedzialnością spółkę komandytową. Andrzej Pestka jest prezesem Zarządu. Spółka 
zatrudnia obecnie 28 pracowników i dysponuje całkowicie odnowionym sprzętem, 
gdyż ten przejęty z PGKiM był już wysłużony. – „Przede wszystkim pracujemy na 
nowym i nowoczesnym sprzęcie, dokupujemy nowy w ramach środków finanso-
wych” – podkreśla Andrzej Pestka. Jak dodaje, średnia wieku pojazdów to siedem lat. 
W większości posiadają one normę emisji spalin Euro 5 i Euro 6. – „Mamy w tej chwili 
cztery samochody z Euro 6, które obowiązuje od dwóch lat” – mówi. Cena takiego 
auta wynosi od 500 tysięcy złotych do nawet miliona.

W bazie w Klawkowie jest obecnie do dyspozycji pięć samochodów do wywozu 
nieczystości stałych, pięć do wywozu kontenerów oraz dwa do wywozu odpadów 
segregowanych. Ponadto są dwa samochody ascenizacyjne do wywozu nieczystości 

Zakład Oczyszczania Miasta w Klawkowie
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płynnych, dwie zamiatarki uliczno-chodnikowe i jedna polewarka, wykorzystywana 
latem podczas upałów. Do akcji zimowej jest osiem piaskarko-solarek. 

Dominującą usługą wykonywaną przez „ZOM” Klawkowo jest wywóz nieczy-
stości stałych, kolejne to wywóz nieczystości płynnych i kontenerów ze śmieciami. 
Zakład aktualnie obsługuje w tym zakresie, po wygranych przetargach, miasto Choj-
nice. Ma konkurencję, gdyż takie usługi realizują także Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Nowym Dworze i SITA Pomorze. Wywozi również nieczystości stałe 
i kontenery na terenie gminy Chojnice i gminy Przechlewo. Jak zauważa Andrzej 
Pestka, kiedyś Zakład podpisywał umowy na wywóz śmieci bezpośrednio z klientami, 
teraz przystępuje do przetargów ogłaszanych przez samorządy lokalne. Odpady stałe, 
zarówno zmieszane, jak i segregowane, trafiają do ZZO w Nowym Dworze. W przy-
padku segregowanych gromadzonych w dzwonach wywożone są całe te kontenery, 
z kolei segregowane w mniejszych pojemnikach zabierają śmieciarki z dwiema komo-
rami, żeby odpadki nie uległy zmieszaniu. 

Pozostałe usługi „ZOM” to zadania sezonowe, na które otrzymuje zlecenia. Istotne 
jest tu zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów. Obecnie spółka ma podpisaną 
umowę na odśnieżanie Chojnic oraz dróg na terenie powiatu bydgoskiego. Na 1 listo-
pada piaskarko-solarki, które od końca ubiegłej zimy stoją w bazie, zostaną przygo-
towane i będą w gotowości na opady śniegu. Jakie plany ma spółka na przyszłość? – 

„Będziemy starać się dalej inwestować w sprzęt, żeby nie pracować na awaryjnym 
i poprawiać jakość usług” – podkreśla Andrzej Pestka.

Fot. z arch. „ZOM” Klawkowo
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JACEK KLAJNA

W piątek 28 czerwca rozpoczęły się kolejne Dni Chojnic. Udział w nich wzięli 
przyjaciele z miast partnerskich w Niemczech, Francji, na Ukrainie i Biało-

rusi oraz tysiące mieszkańców miasta i regionu. Otwierając trzydniową imprezę, bur-
mistrz Arseniusz Finster wraz z gośćmi życzył mieszkańcom przede wszystkim dobrej 
zabawy. A było w czym wybierać. Święto miasta odbywało się na dwóch arenach. 
Pierwsza to okolice Starego Rynku, gdzie oprócz sceny i licznych kramów z produk-
tami regionalnymi królowali kolekcjonerzy i rękodzielnicy. Druga to park Tysiąclecia, 

Stoiska kolekcjonerów opanowały całą ulicę Kościuszki (fot. Jacek Klajna)
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Na chojnicki rynek nadciągnęły tłumy miłośników rękodzieła i regionalnego jedzenia  
(fot. Jacek Klajna)

Na jarmarku można było spotkać przedstawicieli Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko”  
(fot. Jacek Klajna)
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gdzie rozstawiona była scena przeznaczona na 
koncerty i umiejscowione punkty gastrono-
miczne.

Po oficjalnym otwarciu Dni Chojnic wystąpił 
zespół LemON, który na scenie w parku zafundo-
wał mieszkańcom sporą dawkę energetycznego 
grania. Wokalista Igor Herbut w koszulce z napi-
sem Chojnice pozyskał z pewnością nowych 
fanów do grona, które miał już po poprzednim 
koncercie w naszym mieście. Już ten występ 
pokazał, że przeniesienie głównych koncertów 
do parku to bez wątpienia strzał w dziesiątkę.

Najwięcej działo się jednak w sobotę na Sta-
rym Rynku. O godzinie 11.00 nastąpiło uro-
czyste odnowienie umowy partnerskiej Choj-
nice  – Bayeux, z którym kontakty trwają już 
od lat 80. Umowę podpisali wicemer Chantal 
Rovarch, przepasana szarfą w barwach fran-
cuskich, oraz burmistrz Arseniusz Finster. 
Przez cały okres dotychczasowej współpracy 
ożywioną działalność prowadziło Chojnickie 

W piątkowy wieczór na scenie w parku 
Tysiąclecia wystąpił zespół LemON 

(fot. Joachim Dąbrowski)

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Chojnicami i Bayeux we Francji (fot. Maria Eichler)



28 Kronika chojnicka

Towarzystwo Polsko-Francuskie. Reali-
zowano wymianę młodzieży, Dni Kultury 
Francuskiej, konkursy i grę w pétanque. 
Dopełnieniem tego wątku francuskiego 
była wystawa Kazimierza Lemańczyka 

„Normandia. Zdarzenia” w Chojnickim 
Centrum Kultury. Następnie odbyła się 
uroczystość wręczenia aktów nadania 
tytułów Zasłużonego Obywatela Miasta 
Chojnice dwóm nieżyjącym już choj-
niczanom. Dyplomy i medale odebrały 
żona Leszka Chamier Cieminskiego, 
pierwszego burmistrza Chojnic po trans-
formacji ustrojowej oraz żona Janusza 
Palmowskiego, pierwszego starosty.

W samo południe na rynku zaroiło 
się od mundurów braci kurkowych. Tra-
dycyjnie podczas Dni Chojnic dokonują 
oni zmiany „króla na swoim tronie”. Kró-
lewskie łańcuchy zdejmował 216. król 
Tomasz Winiecki, a zostały one nałożone 
217. królowi kurkowemu Bernardowi Nie-
słonemu, który oficjalnie wraz z małżonką 
rozpoczął panowanie. Ceremoniał popro-
wadził Zdzisław Stochelski. Uroczystość 
uświetnili: starosta, burmistrz, wójt gminy 

Chojnice oraz kurkowy kapelan ks. proboszcz Jacek Dawidowski. Następnie na scenie 
zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz tancerze i muzycy ze Studia 
Tańca Move Your Body, Akademii Tańca Piętro Wyżej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Chojnickiej Kaszuby. Na najmłodszych czekała strefa z dmuchanymi zamkami, skocz-
niami i basenami, punktami malowania twarzy, konkursami i zabawami.

Mieszkańcy i turyści, jak się dało zauważyć, non stop myszkowali między kramami 
na starówce. A było w czym wybierać: sery góralskie i korycińskie, chleby z Puszczy 
Białowieskiej, litewski kwas chlebowy i podpiwek, tradycyjne wędliny, pajdy chleba ze 
smalcem i ogórkiem, napoje i lody tajskie oraz makarony serwowane przez foodtrucki. 
Nikt nie miał prawa być głodny. Najbardziej jednak przyciągały wzrok stoiska kolekcjo-
nerów, twórców ludowych i rękodzielników. Przez całą ulicę Kościuszki, od rynku aż do 
Sukienników, ciągnęły się kramy kolekcjonerów staroci. Łatwiej by napisać, czego tu nie 
było, niż co było. Książki, znaczki, monety, medale, militaria, biżuteria, obrazy, akwa-
rele i grafiki, szkło i porcelana, hafty i tkaniny, rzeźby i wyroby wikliniarskie. Na jednym 
ze stoisk z pocztówkami, pewien kolekcjoner oferował kilkadziesiąt starych pocztówek 

Lidia Chamier Cieminska odbiera dyplom 
Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice dla 
swojego męża (fot. Maria Eichler)

Intronizacja 217. króla kurkowego. Został nim 
Bernard Niesłony (fot. Maria Eichler)



29Dni Chojnic 2019

z Chojnic (do 1945 roku). Niektóre były naprawdę rzadkimi okazami. Tylko ceny nie 
zachęcały do zakupu. 250 zł za pocztówkę to dla większości cena zaporowa. 

Wieczorem życie przeniosło się do parku Tysiąclecia. O godzinie 19.00 zagrał zespół 
JIVE, a o 21.00 gwiazda wieczoru – Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Artysta 
obchodzący w tym roku 50-lecie działalności artystycznej przyciągnął tłumy. Dla wielu 
koncert Krzysztofa Cugowskiego był sentymentalną podróżą do lat młodości. Pod 
sceną bawiły się i słuchały utworów dwa, a nawet trzy pokolenia chojniczan. Można 
było zauważyć przytulone pary, które w uściskach wsłuchiwały się w słowa ballad śpie-
wanych przez byłego lidera Budki Suflera. Szkoda tylko, że nie było całej Budki Suflera.

W niedzielę świętowanie rozpoczęło się od nowa. O 10.00 uczestnicy tańczyli 
zumbę z Fitnexem, a godzinę później był „Radosny czas z piosenką” – śpiewały Maja 
Dykier, Antonina Libera, Karolina Lewińska, Nina Szulc i Marta Andrejczuk. Następ-
nie swój czas miało Stowarzyszenie „Dworek Polski”, a po nim Dziecięco-Młodzie-
żowy Zespół Folklorystyczny Kaszëbe. Na scenie pojawili się też wokaliści ChCK – 
Weronika Kowalska, Celina Lesman, Roksana Latocha i Oskar Kucmann. W dalszej 
kolejności odbyły się prezentacje taneczne ChCK oraz Studia Tańca Music Dance, 
Zosia Szuca i Marta Muszyńska z Człuchowa. O godzinie 17.30 do Paryża zabrał choj-
nicką publiczność aktor, piosenkarz, satyryk Jan Jakub Należyty. 

Dni Chojnic 2019 należy uznać za bardzo udane. Podsumowując, pogoda była 
super, odbyło się wiele imprez, koncertów i innych atrakcji, które przyciągnęły tłumy 
mieszkańców i turystów. Warto także docenić tegoroczną organizację wydarzenia.

Po raz pierwszy w ramach Dni Chojnic koncerty odbywały się w parku Tysiąclecia.  
Na zdjęciu występ Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów (fot. Tomasz Włoch)



Chłopak z prowincji
w Warszawie

GRZEGORZ SZLANGA

TEATR

S iedzę na tarasie w kawiarni na Krakowskim Przedmieściu w centrum Warszawy. 
Do próby w Akademii Teatralnej została mi godzina. Zaproponowano mi bycie 

asystentem przy egzaminie III roku wydziału aktorskiego. Korzyści dla mnie to głów-
nie możliwość przyglądania się, jak się pracuje obecnie ze studentami aktorstwa, jakie 
są tendencje i trendy aktorów, co umieją, co akceptują, a czego nie, wreszcie mogę 
się przekonać, co sam potrafię, a nad czym muszę pracować. Kontakt z panią profe-
sor jest inspirujący – zauważam, że ona myśli „głębiej” ode mnie, do tego świetnie 
wyciąga sensy w poszczególnych scenach. Jeśli mogę sobie pozwolić na porównanie – 
to mamy podobny słuch, jeśli chodzi o prowadzenie aktora, zauważam te same błędy 
u aktorów i często wpadam na podobne rozwiązania scen.

Układam sobie ambitny plan, żeby zapoznać się z tym, co w Warszawie dzieje się 
teatralnie najważniejszego. Na pewno trzeba zaliczyć Teatr Narodowy, Powszechny, 
Polski, w którym gra moja wychowanka Marta Kurzak. Dobrze byłoby odwiedzić 
Teatr WarSawy. Należałoby spotkać się ze znajomymi, którzy z powodzeniem upra-
wiają w stolicy teatr i film.

Poziom podekscytowania jest wysoki. Chłopak z prowincji przybył do stolicy. 
Pytają  mnie, skąd jestem. Odpowiadam grzecznie, że z Chojnic, że mam tam mały 
teatr. Warszawiakom z czymś się kojarzy ta nazwa. – „Aaa, to tam, gdzie odwołano 
koncert Vadera” – mówią, patrząc na mnie oceniająco. Dopowiadam, że mamy duże 
imprezy, jak Chojnicka Noc Poetów, mamy piękne nowe Centrum Kultury, nasz teatr 
gra do 90 spektakli rocznie. Znajomi warszawiacy uśmiechają się pobłażliwie. Nie 
mam im tego za złe, choć odczuwam minimalny dyskomfort.

Ze studentami pracuje się dobrze. Mają jakiś magnetyzm. Ciekawym odkryciem 
dla mnie jest to, że pracuje się z nimi koncepcyjnie, ale bardzo rzadko słyszą uwagi 
natury technicznej. W teatrach amatorskich technika jest bardzo ważna – po interpre-
tacji (która jest najważniejsza!) to właśnie świadomość techniczna pozwala aktorowi 
nauczyć się, jak zmieniać nastroje u widza, jakimi środkami wyrazu można podejść 
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do zadania aktorskiego. A tu słyszę 
wykonania, które nie wiem, jak zakwa-
lifikować  – jaką aktor chciał uzyskać 
emocję. Pani profesor zwraca mi uwagę, 
że nie wolno mi pracować ze studentami 
technicznie. – „To nie jest teatr amator-
ski” – mówi. Słyszę to wszędzie: „To nie 
jest teatr amatorski”. I  zastanawiam się 
nad tym, jak gra się obecnie w teatrze 
zawodowym.

Na przykładzie studentów już zdą-
żyłem wywnioskować, że aktorstwo ich 
jest dość intuicyjne i bardzo wiarygodne, 
jeśli chodzi o mówienie. Zaryzykował-
bym stwierdzenie, że dbają o to, żeby nie 
popaść w rutynę, nie ucząc się dokład-
nie tekstu. Konsekwencje nieznajomości precyzyjnej struktury tekstu są dwojakie: 
faktycznie aktor staje się wiarygodniejszy, bo wrażenie u widza jest takie, jakby rola 
powstawała na naszych oczach; ale jest też minus – brak struktury powoduje, że bar-
dzo często nastroje zlewają się ze sobą i scena nie rozwija się dramaturgicznie.

Jak jest natomiast w teatrach? Idę do Narodowego na legendarnego Nekrosiusa. Nie 
do końca wiadomo, o co chodziło reżyserowi, co, wychodząc ze spektaklu, komentują 
panie nauczycielki. Ich uczniowie mówią, że trudne. Ja sensy dość łatwo rozczytuję, 
ale odczuwam też, że nikt tu o widza nie dba – o to, żeby zaproponować mu różne 
rytmy, żeby pewne sceny zdynamizować. Ciekawe jest aktorstwo. Dość precyzyjne. 
Momentami potrafi zachwycić. Nie żałuję, że poszedłem. Inaczej niż dwie pary, które 
siedziały obok mnie. Panowie ziewali, a panie mówiły, że nic nie rozumieją. 

Idę do Teatru Powszechnego na Klątwę i na topowe nazwisko wśród reżyserów – 
na Garbaczewskiego. To pierwsze każdemu obiło się o uszy (z tych samych powodów 
co Chojnice w kwestii Vadera). Spektakl jest zrobiony łopatologicznie; słynna scena 
fellatio funkcjonuje jak chwyt marketingowy. Zastanawiam się, czy można się o to 
obrazić. Jak się okazuje, można. Od kolegi aktora słyszę historię: aktorka „od fellatio” 
wyjeżdża z teatru, chwilę później odkrywa, że śledzą ją przepełnieni katolicyzmem (?) 
dresiarze. Ostatecznie nic się nie dzieje, ale nieprzypadkowo podczas spektaklu przed 
proscenium stoi ochroniarz, bacznie obserwując widownię. Mnie ten spektakl dotyka 
z zupełnie innych powodów. To, co tam jest dobrze pokazane, to sytuacja aktorów – 
artykułują fakt, że muszą w tym brać udział i nie mają wyjścia. Spektakl przyjmuje 
formę manifestu z naturalnym aktorstwem, gdzie nie trzeba nic grać. Ot, być. 

Gorzej jest na Chłopach Garbaczewskiego. Brak struktury, chaos, nuda, brak 
wyraźnej linii dramaturgicznej. Dzień później czytam w „Tygodniku Powszechnym”, 
że to są świadome zabiegi teatralne grupy reżyserów, którą autor artykułu nazywa 
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„młodzi niezdolni”. Świadomy wybór! 
W takim razie ja jestem dinozaurem tea-
tralnym i zupełnie nie rozumiem takich 
wyborów. Zapomniałem – jestem z pro-
wincji. Gdybym ja robił taki teatr u sie-
bie, to... no właśnie, co by było? Kiedy 
graliśmy Terror  2.0, jakaś starsza para 
wyszła z teatru podczas sceny, kiedy 
kochanek bije kochankę kapciem, recy-
tując wiersz o kłosach (!). Nie zrozumieli 
dowcipu. Ich to obrażało. Nie umiem 
przejść zupełnie obojętnie obok tego 
faktu, bo ci ludzie już prawdopodobnie 
nie wrócą do teatru. Teatr będzie im się 
kojarzyć z jakąś być może perwersją. Ilu 
widzów w podobny sposób mogę stracić 
w 40-tysięcznym mieście? 

Po tych rozczarowaniach idę na 
Oliwera Twista do Teatru Rampa. Na 
piękny, mądry, inteligentnie zrobiony 
spektakl. A więc można. Forma nie 
jest rewolucyjna, czerpie pełnymi gar-
ściami z fabuły zaproponowanej przez 
Dickensa, z bardzo dobrym uczciwym 
aktorstwem. 

Wracam na próby do Akademii Tea-
tralnej. Premiera się zbliża. Proponuję 

kilka pomysłów, ale one są „amatorskie” – jednym z nich jest prośba, aby aktorzy mówili 
wyraźniej, bo nie rozumiem tekstu (ergo nie mogę śledzić fabuły). Wszystko to, co 
krytykuję powyżej, pozwala mi przede wszystkim zrozumieć, jakie są moje preferencje 
teatralne. Dochodzi też do mnie, że teatr mainstreamowy obecnie chce dokonywać 
rewolucji na samej materii teatru. I wreszcie ostatni wniosek – najsmutniejszy, że mam 
kompleks amatorskiego prowincjonalnego teatru. Kiedy rozmawia się o teatrze amator-
skim, zaczyna się od tego, że słowo amator pochodzi od tego, który kocha. Szczerze nie 
znoszę tego wyjaśnienia, dlatego że w domyśle jest w tym coś degradującego. Kocha to, 
co robi, ale już dobrze tego robić nie umie. A jednak ambicje wielu teatrów amatorskich 
są takie same jak teatrów zawodowych. Dobry teatr można robić wszędzie. 

Jednocześnie jestem gorącym przeciwnikiem kreacyjności i samozachwytu. Tea-
try amatorskie w Polsce bywają towarzystwem wzajemnej adoracji. Spotykamy się 
prawie w tym samym gronie na tych samych festiwalach. Nagrody na festiwalach nas 
uspokajają i pozwalają twierdzić, że robimy dobrą robotę. Nic z tych rzeczy. Pobyt 



33Chłopak z prowincji w Warszawie

w Warszawie otworzył mi oczy na wiele spraw i kazał sobie zadać pytanie, czy chciał-
bym być częścią zawodowego świata. Odpowiedź nie jest taka oczywista. Jest wiele 
plusów bycia na prowincji. Przede wszystkim nie mam obowiązku robienia tytułów 
znanych. Pracujemy w bardzo dobrej atmosferze – nasz teatr składa się z grupy przy-
jaciół. Również to uważam za plus, że możemy pomagać instytucjom i organizacjom, 
na przykład zbierając pieniądze na chojnickie hospicjum. 

Zadaję sobie jeszcze jedno pytanie: czy mogę nazywać siebie artystą, i choć odpo-
wiedzi nie znam, to to już – niezależnie od podsumowań w stylu „to nie jest teatr 
amatorski” – nie jest chyba związane z miejscem zamieszkania.



Akcja z książką
w tle

WERONIKA SADOWSKA

P opularyzowanie czytelnictwa to jedno z zadań bibliotekarza, ale czymże byłaby 
biblioteka bez czytelników? To właśnie z myślą o nich Stowarzyszenie LekTURa 

i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach organizują akcje promujące książkę 
i bibliotekę. Jedną z tego typu inicjatyw są cykliczne „Dwa tygodnie z książką. Od 
Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”. Rozpoczynają się one 23 kwietnia w ważnym dla 

Podczas odwiedzin bibliotekarek w chojnickim szpitalu mali pacjenci  
mieli okazję poznać bohatera serii książek o lisku Fenku

CZYTELNICTWO
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czytelników dniu, którym jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, natomiast 
kończą Dniem Bibliotekarza przypadającym 8 maja.

Z książką do najmłodszych
Istotnym punktem akcji jest zachęcanie dzieci do czytania i pokazanie, że książka 
nie musi być nudna, a lekturze towarzyszyć może zabawa. W związku z tym biblio-
tekarki odwiedziły przedszkolaków chodzących do „Tęczowych Misiów”, „Bajki” 
i „Jarzębinki”. Przeprowadziły w placówkach zajęcia z książką dostosowaną do ich 
wieku. Poza dyskusją o treści i sensie czytanej historyjki, zadaniem przedszkolaków 
było wykonanie pracy plastycznej. Bibliotekarki postanowiły także udać się z książ-
kami na oddziały pediatryczny i otolaryngologiczny Szpitala Specjalistycznego im. 
J. K. Łukowicza w Chojnicach. Podczas wizyt każdy mały pacjent otrzymał książeczkę, 
a rodzic pamiątkowy magnes popularyzujący akcję. Dzieci, którym stan zdrowia na 
to pozwolił, mogły też przyjść do sali zabaw i uczestniczyć w głośnym czytaniu, dys-
kusji i wspólnej pracy plastycznej opartej na poznanych historyjkach.

Wystawy, amnestia i giełda
Na czytelników pojawiających się w budynku Wszechnicy Chojnickiej przez całe dwa 
tygodnie czekały stałe atrakcje. W poszczególnych działach przygotowane zostały 
tematyczne ekspozycje. Można było obejrzeć wydawnictwa albumowe w Czytelni, 
serię książek z dużymi literami dla osób słabowidzących w Wypożyczalni Literatury 

W Mediatece prezentowane były zbiory dla osób niedowidzących i niewidomych

Akcja z książką w tle
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Seniorzy z klubu Astry w skupieniu rozwiązywali test sprawdzający  
ich wiedzę na temat literatury polskiej

Uczestnicy warsztatów „Notesy światłem malowane” prezentują wykonane prace
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Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, książki i czasopisma poruszające temat biblio-
terapii w Wypożyczalni i Czytelni Naukowej, zbiory przeznaczone dla osób niedo-
widzących i niewidomych w Mediatece. Natomiast na korytarzu prowadzącym do 
Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci prezentowane były komiksy, które wykonali 
uczestnicy Warsztatów ilustratorskich prowadzonych przez Martynę Jażdżejewską. 
Zapominalscy mogli także, bez płacenia kary, oddać książkę, której nie udało im się 
zwrócić w terminie. Do Kącika szczęśliwego powrotu książki do domu czytelnicy 
odnieśli 232 książki, które wypożyczone zostały w latach 2016–2018 i w pierwszych 
miesiącach 2019 roku, a także 18 płyt z filmami i audiobookami. Bibliofile zaś mogli 
uzupełnić swoją biblioteczkę dzięki giełdzie książek używanych.

Atrakcje dla seniorów i młodzieży
Organizując akcję, bibliotekarze i członkowie Stowarzyszenia LekTURa starają się 
zaangażować czytelników w różnym wieku. Literackie koło fortuny zaadresowane 
było do członków Klubu Seniora Astry. W ramach tego spotkania seniorzy wzięli 
udział w quizie o literaturze polskiej, zapoznali się z ofertą Mediateki oraz Wypoży-
czalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, a przede wszystkim mile spędzili 
czas. Młodzież wzięła udział w warsztatach o tajemniczej nazwie „Notesy światłem 
malowane”, które przeprowadziła w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci Katarzyna 
Szymczewska, twórczyni fabryki inspiracji Młynek Sztuki. Tematem warsztatów była 
cyjanotypia, czyli technika fotograficzna, która wykorzystuje światłoczułość soli żela-
zowych. Obraz tworzy się pod wpływem naświetlania przedmiotów na papierze, na 
którym wcześniej rozprowadzony został światłoczuły roztwór. Wynikiem zabawy 
odczynnikami chemicznymi, suszarką i światłem były oryginalne notesy i zakładki 
do książek.

Certyfikaty dla czytelników
„Dwa tygodnie z książką” zakończyły się w Dzień Bibliotekarza, podczas którego uho-
norowani zostali najaktywniejsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojni-
cach. Jak powiedziała dyrektor MBP Anna Lipińska, biblioteka to budynek, książki 
i zbiory biblioteczne oraz bibliotekarze, którzy dbają o zbiory i starają się, żeby to 
miejsce było miłe dla korzystających z niego. – „Ale biblioteka to przede wszystkim 
nasi czytelnicy, dla których to wszystko robimy” – podkreśliła. Certyfikaty najaktyw-
niejszych czytelników otrzymały osoby, które od ubiegłorocznej edycji akcji do kwiet-
nia tego roku wypożyczyły najwięcej książek w poszczególnych działach w budynku 
głównym MBP, a także w działach w Filii nr 6. Wśród nagrodzonych byli czytelnicy 
Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, Wypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci, Mediateki, Wypożyczalni dla dorosłych Filii nr 6, Wypożyczalni dla dzieci 
Filii nr 6. Czytelnicy nie kryli wzruszenia i radości zarówno z samego wyróżnienia, 
jak i otrzymanego upominku, którym była książka, jak się okazało trafiona w ich 
gusta czytelnicze.

Akcja z książką w tle
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Podczas akcji odbyły się także spotkania autorskie z Sylwią Chutnik, Jackiem 
Dehnelem i Filipem Porębskim, o których można przeczytać na kolejnych stronach 

„Kwartalnika Chojnickiego”. Po zakończeniu bibliotekarze zajęli się planowaniem 
przyszłorocznej edycji. Organizatorem „Dwóch tygodni z książką. Od Dnia Książki 
do Dnia Bibliotekarza” były Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzy-
szenie LekTURa. Akcja dofinansowana została przez Urząd Miejski w Chojnicach 
i Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Wspólne zdjęcie najaktywniejszych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, 
obecnych na podsumowaniu



SPOTKANIE

Jacek Dehnel
po dziewięciu latach

ANNA MARIA ZDRENKA

J acek Dehnel jest uznanym prozaikiem, poetą i tłumaczem. Znane są jego Lala, 
Fotoplastikon, Saturn, Matka Makryna, Dziennik roku chrystusowego czy Krivoklat. 

Głośno jest o serii kryminałów retro, których jest współautorem razem z Piotrem 
Tarczyńskim, wydanych pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa: Tajemnicy Domu 
Helclów, Rozdartej zasłonie i Seansie 
w Domu Egipskim.

Książka ma wiele znaczeń
Wielbiciele twórczości pisarza mieli 
możliwość spotkać się z nim w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Chojni-
cach 26 kwietnia. Spotkanie odbyło się 
w ramach programu Dyskusyjny Klub 
Książki, który dofinansowany jest przez 
Instytut Książki. Warto dodać, że Jacek 
Dehnel w 2010 roku, także 26 kwietnia, 
gościł w chojnickiej bibliotece w ramach 
programu DKK. Tegoroczne spotkanie 
autorskie wpisało się także w trwa-
jącą w bibliotece akcję „Dwa tygodnie 
z książką”. Jednym z jego tematów 
musiało więc być pytanie o to, czym 
dla pisarza jest książka… Jak skomen-
tował Jacek Dehnel, jest to trudne pyta-
nie. Książka ma dla niego bardzo dużo 
znaczeń. To forma, jaką przybiera jego 
praca. Jest także obiektem, z którym 

Jacek Dehnel przeczytał fragment poematu  
„Serce Chopina” 
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żyje od dzieciństwa, gdyż wychował się 
w domu, w którym było bardzo dużo 
książek. I teraz też razem z partnerem 

Piotrem Tarczyńskim mają bardzo dużo książek. – „Przede wszystkim myślę, że książka 
jest takim najlepszym, jaki wymyśliliśmy jako ludzkość, narzędziem do przenoszenia 
idei” – stwierdził. 

– „Dla mnie w ogóle czytanie jest podstawową pracą pisarza, nie pisanie. To w cza-
sie czytania każdy z pisarzy zyskuje swój własny język, znacznie bardziej niż w czasie 
pisania” – zauważył Jacek Dehnel. Istotne znaczenie ma dla niego to, że literatura 
funkcjonuje jako pewnego rodzaju sieć, jedne książki odsyłają do innych, a jedni auto-
rzy do drugich… – „Uważam, że jest co czytać w Polsce” – podkreślił. Ale też dodał, że 
jego zdaniem lepsza od naszej prozy jest poezja: – „Poezja polska jest na światowym 
poziomie, a jest prawie nieczytana”. Jacek Dehnel w trakcie spotkania przeczytał frag-
ment swojego poematu Serce Chopina i opowiedział o tym, jak on powstał.

Każda książka ma swój własny język 
Krytycy literaccy chwalą Dehnela za wyrafinowany i kunsztowny styl. Czytelniczki 
DKK po lekturze jego książek nazwały go „mistrzem słowa”. W czasie rozmowy poru-
szona została też kwestia języka jego utworów. – „Ja nie mam jednego stałego stylu, 
tylko staram się, żeby każda z książek miała swój własny język. Nawet w przypadku 
kryminałów, które są osadzone w Krakowie lat 90. XIX wieku i w związku z tym 
ten język jest narzucony przez epokę i przez to, z czego czerpiemy, czyli przez prasę 
 XIX-wieczną, dzienniki, pamiętniki itd., to każdy z tomów ma nieco inny język” – 
mówił. W pierwszym nawiązują do Dulskiej Gabrieli Zapolskiej i komedii mieszczań-
skich Michała Bałuckiego, w trzecim są odniesienia do Młodej Polski. – „Bardzo dużo 
w ogóle w moich książkach jest pastiszu, naśladowania i imitowania różnych stylów, 
wchodzenia w cudzy język” – dodał. Sam jako czytelnik ma frajdę, gdy język książki, 
którą czyta, jest dobrze zorganizowany. 

Kto wymyślił Marylę Szymiczkową
Jak zrodził się pomysł napisania kryminału retro, osadzonego w Krakowie końca 
XIX  wieku i to pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa? Jak się okazało, to Piotr 
Tarczyński był pomysłodawcą. Pochodzi z Krakowa i uważa, że wtedy dużo się tam 
działo i żyło wiele ciekawych osób. On też wymyślił, że bohaterką będzie kobieta, 
a nie typowy detektyw, że własne dochodzenie prowadzić będzie profesorowa Zofia 
Szczupaczyńska, której postać przypominać będzie Anielę Dulską. Podjęli się pisania 
kryminału jako eksperymentu, który okazał się trafiony. Żeby oddzielić to od poważ-
nej działalności literackiej, zdecydowali się na pseudonim. Nawiązuje on do bliskich 
im osób. – „Maryla to była praprababcia Piotra z Krakowa, a Szymiczkowa to była 
siostra mojej prababci, która mieszkała we Lwowie” – wyjaśnił Dehnel. 
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Zapowiedział też czwarty 
tom. Akcja osadzona będzie 
w Bronowicach i pojawią się 
nawiązania do Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zdradził także, jak wygląda pisanie 
jednej książki przez dwie osoby. Piotr Tarczyński jako historyk wynajduje wydarzenia 
i postacie, które ujęte zostają w treści. Razem planują zbrodnię i ustalają główny zarys 
akcji. Potem piszą poszczególne sceny, które Jacek Dehnel łączy w całość.

Stare fotografie nie w szufladzie
Autor kolekcjonuje stare zdjęcia i zamieszcza na stronie internetowej Awers/Rewers. 
Przyznał, że w ostatnich latach skupił się na tym. Kolekcja liczy 10 tysięcy obiektów. 
Niektóre z nich kupił za małe pieniądze, ale nabierają wartości historycznej dzięki 
temu, że umieszcza je w internecie i prosi o pomoc w identyfikacji osób i miejsc. 

– „Dla mnie to jest przede wszystkim takie archiwum historii, w którym przemieszane 
są bardzo różne fotografie” – powiedział. Podobają mu się te, w których widzi jakąś 
tajemnicę i historię. Podkreślił, że publikuje je z uwolnionymi prawami autorskimi, 
żeby każdy mógł z nich korzystać do celów prywatnych, artystycznych czy nauko-
wych: – „To jest sens takich kolekcji. Ona dzięki temu żyje, że jest udostępniana, a nie 
leży u mnie w szufladzie.” 

Pod wpływem takich zdjęć powstał Fotoplastikon, który jest zbiorem esejów 
o poszczególnych fotografiach. Tę książkę pisarz prezentował dziewięć lat temu. Teraz 
mówił, że nadal pisze te eseje do kolejnego tomu Fotoplastikonu.

Co jeszcze jest dla niego inspiracją? – „Saturna wymyśliłem, jak przeczytałem, że 
Goya prawdopodobnie nie namalował najsłynniejszego swojego cyklu, czyli czarnych 
obrazów i prawdopodobnie namalował to jego syn, prawie przez nas nieznany” – 
przyznał. A szukał wtedy historii do opisania patriarchalnej rodziny. Matka Makryna 
zrodziła się, gdy chciał przełożyć na język polski napisaną w XIX wieku książkę opi-
sującą historię bicia. W niej znalazł wzmiankę o Makrynie Mieczysławskiej. – „Krivo-
klat powstał, kiedy przeczytałem w internecie o Hansie Joachimie Bohlmannie, który 
niszczył dzieła sztuki” – stwierdził pisarz. Uznał, że jest to postać jak z powieści Tho-
masa Bernharda i dlatego Krivoklat napisał w stylu tego autora.

Zapytany o to, która z jego książek jest dla niego najcenniejsza, przyznał, że Saturn 
oraz Matka Makryna, która była dużym projektem literackim, trwającym pięć lat. 
Dużo czasu zajęła mu sama kwerenda. Lalę bardzo lubi, bo opisał w niej bliską sobie 
osobę, babcię. Jacek Dehnel zapowiedział swoją najnowszą powieść Ale z naszymi 
umarłymi jako książkę o zombie i nacjonalizmie, a w dużej części też o języku pub-
licznym we współczesnej Polsce. Ukazała się ona w czerwcu i czytelnicy mogą się już 
sami z nią zapoznać.

Fot. Arkadiusz Stasiak

Jacek Dehnel po dziewięciu latach
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O kobietach
i książkach dla dzieci

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach gościli Sylwia Chutnik i Filip 
Porębski w ramach akcji „Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia 

Bibliotekarza”, która trwała od 23 kwietnia do 8 maja. Jej celem była popularyza-
cja książki, biblioteki i czytelnictwa. Organizatorzy to Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa. Całość dofinansowana została przez Urząd 
Miejski w Chojnicach oraz Starostwo Powiatowe. 

Sylwia Chutnik – pisarka i feministka
24 kwietnia gościem Czytelni była Sylwia Chutnik, która łączy działalność pisarską 
i społeczną. Stara się nie rozgraniczać tych dwóch rzeczy, gdyż obie są bardzo ważne 
dla jej tożsamości. Książka, towarzyszy jej od najmłodszych lat. Szybko odkryła, że 
czytanie i pisanie są idealną formą spędzania czasu, zabawą, ale też wyrażeniem siebie, 
wchodzeniem w inne światy. Jest sposobem na ich poznawanie. – „Czytam chyba za 
dużo. Jest to element uzależnienia. Chłonę cały czas treści” – przyznała podczas spot-
kania. Poza czytaniem lubi też mówić o książkach. Prowadziła programy telewizyjne, 
m.in. „Barłóg literacki”, w których rozmawiała o pojawiających się na rynku tytułach. 
Obecnie na swoim fanpage’u na Facebooku i Instagramie poleca te, które zrobiły na 
niej wrażenie. – „Popularyzuję, czyli zachęcam do czytania” – podkreśliła.

W swoich książkach nierzadko porusza kwestie związane z feminizmem. – „Od 
samego początku mówię, że jestem feministką, nie ukrywam tego” – zauważyła Syl-
wia Chutnik. Dodała również, że niestety takie określenie zamknęło jej niektóre drzwi. 
Jak mówiła, zdaje sobie sprawę, że część ludzi nigdy nie sięgnie po jej książki, mimo że 
mogliby z nich wyciągnąć wiele wartościowych rzeczy, właśnie dlatego, że nazywa sie-
bie feministką. W związku z tym rozumie, dlaczego niektóre osoby unikają tego słowa. 

– „Nie warto kruszyć kopii o nazewnictwo. I tak wiele kobiet, które nie nazywają się 
feministkami, ma takie poglądy. Nie chodzi tu o słowo, lecz o ideę, bo to ona jest 
ważna. Jeżeli ktoś nie chce siebie nazywać feministką, to jego sprawa” – podsumowała.

PISARZE
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Silne kobiety i smutek
Większość książek, które wyszły spod pióra Sylwii Chutnik, opowiada historie kobiet. 
Często są one tragiczne albo oparte na doświadczeniach codziennych, tak jak w Jolan-
cie czy Cwaniarach. – „Piszę smutne rzeczy. Jestem od silnych emocji. Jednak dbam 
też o to, żeby to było zabawne tam, gdzie może być” – mówiła pisarka. W jej książ-
kach widzimy mieszankę smutnych i wesołych historii. Często dają one możliwości 
zrozumienia pewnych emocji i zastanowienia się nad różnymi rzeczami. – „To nie 
są książki do miłego spędzania czasu, lecz głębokich przemyśleń” – dodała. Litera-
tura daje jej szansę na skumulowanie obaw, smutków i problemów. W Cwaniarach 
zamieniła chuligańskie środowisko mężczyzn w świat kobiet. W książce to one walczą 
i biją się. Jak mówiła podczas spotkania, przemoc kobiet zawsze wzbudza większe 
kontrowersje i w naszej kulturze nadal jest tematem tabu. Jesteśmy przyzwyczajeni 
do przemocy, w której udział biorą mężczyźni. Wbrew pozorom bohaterki książki 
obnażają bezsens takiej walki. 

Silne bohaterki pojawiają się też w Kobietach, które walczą. Są to rozmowy 
z paniami uprawiającymi sporty walki, takimi jak Agnieszka Rylik, Iwona Guzow-
ska czy Joanna Jędrzejczyk. Dla pisarki kluczowe w nich było zagadnienie gende-
rowe. Ciekawiło ją, jak radzą sobie ze stereotypem kobiet uprawiających sporty walki. 

– „Chciałam pokazać, jak to wygląda od ich strony, że nie zawsze wygląda się idealnie, 

Podczas spotkania czytelnicy mieli okazję zadawać pytania Sylwii Chutnik.  
Na zdjęciu także prowadzące rozmowę bibliotekarki – Weronika Sadowska (autorka tekstu) 

i Anna Maria Zdrenka (fot. Arkadiusz Stasiak)
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że te treningi i przygotowania kosztują wiele, a po walce nierzadko ma się spuchniętą 
twarz czy jest się obolałą” – zauważyła Sylwia Chutnik. Interesowała ją również deter-
minacja sportowa. Swoje rozmówczynie pytała między innymi o mordercze treningi, 
diety, rodzinne życie i sposoby na pogodzenie tego wszystkiego.

Pisarze to nie konkurenci
Autorka podczas rozmowy wielokrotnie podkreślała, że czytanie jest dla niej ważne. 
– „Ekscytuję się literaturą i promuję ją, zachęcam do czytania” – mówiła. Według niej 
taka właśnie powinna być rola pisarza czy popularyzatora czytelnictwa. Innych pisa-
rzy, w tym także polskich, nie uważa za swoją konkurencję. Potrafi docenić to, że 
ktoś wydał fantastyczną książkę. Jest także, jak sama powiedziała, jedną z nielicznych 
polskich pisarek, które komentują twórczość innych polskich pisarzy. – „Jak podoba 
mi się jakaś książka, to np. piszę do jej autora: Świetna książka. Nienawidzę Cię!” – 
żartowała. 

Jako że dużo czyta, wśród współczesnych prozaików znajduje się mnóstwo tych, 
których lubi i ceni. – „Mam pulę pisarzy, do których mam zaufanie, to Olga Tokar-
czuk, Michał Witkowski i Dorota Masłowska” – zauważyła. Lubi autorów, którzy wie-
dzą, co robią. Nawet jak piszą teksty, które nie do końca do niej trafiają, to mają one 
jakiś sens, są stworzone według jakiegoś planu. – „Bez różnicy co piszą, ważne, że 
mają swoją wizję i podążają wyznaczoną przez siebie ścieżką” – zaznaczyła. Z klasyki 
uwielbia Mirona Białoszewskiego i Virginię Woolf, która jest dla niej pisarką prowo-
kującą swoimi feministycznymi tekstami do rozmowy na ich temat. Nawet te, które 
powstały kilkadziesiąt lat temu, są ważne, tak jak esej Własny pokój, który stał się dla 
Sylwii Chutnik podstawą do dyskusji ze współczesnymi kobietami.

Filip Porębski – autor książek dla dzieci
Do młodszych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach w ramach 

„Dwóch tygodni z książką” skierowane było spotkanie z pisarzem młodego pokolenia 
Filipem Porębskim, który 6 maja gościł w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci. Filip 
jest licealistą i uczęszcza do Zespołu Szkół przy Nowym Mieście w Chojnicach. Uczy 
się na profilu humanistycznym. Mimo młodego wieku ma już na swoim koncie dwie 
książki i kilka sztuk teatralnych, jedna z nich wystawiona została przez Teatr Lalki 
i Aktora „Kubuś” z Kielc. Spod jego pióra wyszły Zosia i Maks, czyli afera za dużych 
spodni oraz Banda nieudaczników. Jak sam podkreśla, bliższa jest mu ta druga książka, 
która ukazała się w lutym tego roku. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Wspólnoty 
Szkół Katolickich w Chojnicach. Na początku Filip zaznaczył, że jest niewiele starszy od 
nich i opowiedział, jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem. Pokazał także wspomniane 
książeczki i opowiedział o ich bohaterach.
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Nieprosta konferencja prasowa
W dalszej części spotkania pisarz zaproponował uczniom, żeby wcielili się w rolę 
dziennikarzy i zadawali mu pytania, tak jak ma to miejsce podczas konferencji pra-
sowych. – „Możecie mnie zapytać, o co chcecie. Odpowiem na każde wasze pytanie” – 
mówił. Jak się okazało, nie było to proste zadanie, gdyż dzieci ciekawiło mnóstwo 
spraw, od tej czy ma dziewczynę, aż po jedzenie, które lubi. Część z nich związana była 
także z pisaniem i książkami. Uczniowie dopytywali, o liczbę książek, które już napi-
sał i czas, jaki mu zajmuje stworzenie jednej historyjki. – „Piszę czwartą książkę dla 
dzieci. Dwie zostały już wydane, trzecia znajduje się w wydawnictwie. 1 maja zaczą-
łem pisać także swoją pierwszą książkę dla młodzieży, a wczoraj zapoczątkowałem 
czwarty rozdział” – podkreślił Filip Porębski. Jeżeli chodzi o czas pisania, to zaznaczył, 
że wszystko zależy od adresata. – „Pierwszą napisałem w dwa tygodnie, natomiast 
Bandę nieudaczników pisałem miesiąc”  – dodał. Na zakończenie uczestnicy mogli 
indywidualnie porozmawiać z autorem.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał od Filipa Porębskiego zakładkę z autografem promującą 
jego najnowszą książkę „Banda nieudaczników” (fot. z arch. MBP w Chojnicach)



EMILIA KALITTA

Gra na bananach
też jest nauką!

D ziecięca Konferencja Naukowa zakończyła Chojnicki College Kreatywności 
i Innowacyjności, czyli Dziecięcy Uniwersytet Sopockiej Szkoły Wyższej przy 

Wydziale Zamiejscowym w Chojnicach. Przez osiem miesięcy dzieci zgłębiały tajem-
nice nauki, świetnie się przy tym bawiąc. Podczas konferencji swoje nowe umiejętno-
ści zaprezentowały rodzicom oraz gościom. 

EDUKACJA
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W sobotni poranek 15 czerwca do 
siedziby Wydziału Zamiejscowego SSW 
tłumnie przyszli mali absolwenci ze swo-
imi rodzicami. Dziecięcą Konferencję 
rozpoczął pokaz filmu z zajęć nagrany 
przez Aleksandra Knittera. Rodzice 
mogli w końcu zobaczyć, w jaki sposób 
ich dzieci spędzały sobotnie i niedzielne 
przedpołudnia. A działo się wiele! Wybu-
chające wulkany, tęcza zamknięta w pro-
bówce, zrobienie śnieżnej kuli w maju, 
sztuczki z suchym lodem czy wyhodowa-
nie bakterii – to zaledwie kilka doświad-
czeń, które najmłodsi mogli samodzielnie 
wykonać podczas weekendowych zajęć.

Rodzice mieli też okazję się prze-
konać, że można zagrać na bananach, 
wystarczy tylko odpowiednie narzę-
dzie. W ruch poszły robociki, zwane 
ozobotami, a co odważniejsze dzieci 

Gra na bananach też jest nauką!
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powiedziały pełną nazwę DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego. Absolwenci, 
niczym mali detektywi, rozkodowali również pismo ukryte pod ciągiem znaków, 
a największą frajdę sprawiło im zamykanie w wielkich mydlanych bańkach.

Po pokazach naukowych przyszedł czas na najważniejszą część, czyli wręczenie 
dyplomów ukończenia Chojnickiego College’u Kreatywności i Innowacyjności. Dzieci 
z przejęciem odbierały dyplomy i prezenty z rąk Rektor SSW prof. dr hab. Teresy Mar-
tyniuk oraz Dziekan chojnickiego Wydziału dr Anny Szymczak. Po uroczystości był 
również czas na kilka dodatkowych niespodzianek, czyli słodki kącik z watą cukrową 
i cukierkami, wizytę superbohaterów oraz znalezienie siebie na zdjęciach zrobionych 
przez Aleksandra Knittera. 

Pierwszy w Chojnicach całkowicie bezpłatny Dziecięcy Uniwersytet przeszedł do 
historii. Mali studenci jeszcze na konferencji dopytywali, kiedy znowu będą mogli 
przychodzić w weekendy do szkoły. Jak widać nauka podana w odpowiedniej formie 
potrafi cieszyć i bawić.

Fot. Aleksander Knitter



DZIECI

Przedszkola leśne –
odpowiedź na wyzwania XXI wieku?

EWA DRZAZGOWSKA

W raz z oświeceniem w Europie pojawiła się tęsknota za czymś, co można nazwać 
„nieskażonym stanem naturalnym”. W oświeceniu najpełniejszy wyraz tej tęsk-

nocie dał Jean-Jacques Rousseau, którego uważa się za jednego z inicjatorów edukacji 
naturalnej. Innym ojcem tego rodzaju myślenia o wychowaniu i kształceniu młodych 
ludzi był Kurt Hahn, nauczyciel księcia Filipa (męża brytyjskiej królowej Elżbiety). 

Kurt Hahn tak scharakteryzował sytuację młodych ludzi w XX wieku: „Nie ma 
wątpliwości, że dzisiaj dzieci muszą być chronione przed pewnymi zatruwającymi 
skutkami współczesnej cywilizacji. Od najwcześniejszego dzieciństwa otacza je 
pięć chorób społecznych. Nowo-
czesne metody przemieszczania 
się powodują upadek kondycji 
fizycznej. Powszechne i chorobliwe 
oddawanie się rozrywkom powo-
duje upadek inicjatywy. Osłabienie 
przekazu kunsztu z pokolenia na 
pokolenie powoduje upadek dbało-
ści i umiejętności. Nieograniczona 
dostępność środków pobudzających 
i uspokajających powoduje upadek 
samodyscypliny. Ostatnią chorobą 
jest upadek współczucia, który 
można nazwać duchową śmiercią”.

Ta niepokojąca diagnoza została 
postawiona mniej więcej w połowie 
XX wieku. W późniejszym okresie 
wielu ludziom udało się zrozumieć, 
że trzeba zadbać o kondycję fizyczną 

Zdjęcie Kurta Hahna opublikowane na stronie  
www.kurthahn.org
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swoją i dzieci. Współczesną odpowiedzią na upadek umiejętności jest powrót do 
tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Z pozostałymi chorobami wskazanymi przez 
Hahna jakoś trudniej nam sobie poradzić. Wzbudzają natomiast coraz większy nie-
pokój. Możliwości korzystania z rozrywki czy rozmaitych środków pobudzających 
i uspokajających od tamtego czasu ogromnie się poszerzyły. Sami sobie nie radzimy 
z korzystaniem z nich, a przecież musimy wychować dzieci – tzn. przygotować je do 
samodzielnego życia.

Kurt Hahn zaproponował całościowe podejście do problemu kształtowania mło-
dych ludzi, które bazuje na wychowaniu przez doświadczenie i przeżywanie w moż-
liwie naturalnych warunkach. To podejście się sprawdziło. Założona przez Hahna 
szkoła funkcjonuje w Szkocji do dziś jako nowoczesna i prestiżowa placówka (https://
gordonstoun.org.uk). Pedagogika naturalna zaczęła się rozpowszechniać w Europie 
Zachodniej od lat 60. XX wieku, początkowo w krajach skandynawskich, ale także 
w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Na tej fali powstawały pierwsze przedszkola oraz 
szkoły leśne i naturalne. W tych przedszkolach i szkołach dzieci codziennie mini-
mum 40% czasu spędzają na świeżym powietrzu: na wycieczkach, w ogrodzie, na 
placu zabaw. Uprawiają własne warzywa i owoce. W miarę możliwości mają kontakt 
ze zwierzętami.

Obecnie dysponujemy badaniami naukowymi, które mówią, że dziecko w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym codziennie potrzebuje minimum trzech godzin 
aktywności na świeżym powietrzu: swobody, samodzielnego pokonywania trudności 

Sebastian i Felek podczas zabawy w lesie
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i ruchu. Wówczas prawidłowo się rozwija nie tylko fizycznie, ale i umysłowo: mniej 
choruje i potrafi koncentrować się na swoich zadaniach. W ostatnim czasie wyjąt-
kowo dużo mówi się o korzystnym wpływie tego rodzaju wychowania na zdrowie 
psychiczne dzieci, także potem w dorosłym życiu. Nie ma obaw, że dziecko w ten 
sposób kształcone nie posiądzie odpowiedniej wiedzy. Szkoły i przedszkola naturalne 
opracowały, także już w Polsce, własne programy kształcenia, dostosowane do reali-
zacji podstawy programowej. Stawiają one na kreatywność, spontaniczność i indy-
widualny rozwój. Ale także na kształtowanie samodyscypliny i empatii oraz pełnej 
szacunku postawy względem drugiego człowieka.

Możliwość rozwijania i pielęgnowania w dzieciach tych cech daje zastosowanie 
metody porozumienia bez przemocy jako podstawy porządku w szkołach i przed-
szkolach naturalnych. W prosty i bardzo praktyczny sposób uczy ona nazywania 
emocji, potrzeb i wartości oraz szacunku względem emocji, potrzeb i wartości innych. 
Uczy także rozwiązywania konfliktów. Pozwala ustalić jasne zasady i ich przestrzegać 
tak, by dzieci czuły się i były bezpieczne.

W Polsce przedszkola i szkoły leśne i naturalne powstają od 2015 roku, na razie 
przy dużych ośrodkach miejskich: w Białymstoku (Puszczyk), Gdańsku (Wilczek), na 
Śląsku (Bukowy Dom), w Poznaniu (Na Tropie). Istnieje już także Instytut Przed-
szkoli Leśnych w Białymstoku.

Las także zimą jest ciekawym miejscem. Na zdjęciu: Dawid i Felek



REKREACJA

Rajd Odjazdowy Bibliotekarz
w deszczu

ANNA MARIA ZDRENKA

W tym roku już po raz siódmy w Chojnicach odbył się rajd rowerowy w ramach 
ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Jak co roku dopisała frekwencja, 

jednak po raz pierwszy uczestników zmoczyła ulewa.
Akcja odbyła się 18 maja i wzięło w niej udział 61 miłośników książek, bibliotek 

i rowerów. Start nastąpił sprzed siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, 
która jest organizatorem rajdu wraz ze Stowarzyszeniem LekTURa. Wcześniej można 
było udekorować rower naklejkami z logo Odjazdowego Bibliotekarza, szprychówkami, 

Wspólne zdjęcie uczestników rajdu chwilę przed wyjazdem (fot. Arkadiusz Stasiak) 
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chorągiewkami oraz innymi 
ozdobami w kolorze pomarań-
czowym, który jest nieodmien-
nie barwą rajdu.

Objechali Charzykowskie
Trasa tym razem prowadziła cie-
kawym szlakiem wokół Jeziora 
Charzykowskiego i do pokona-
nia było prawie 50 kilometrów. 
Po omówieniu spraw organi-
zacyjnych przez dyrektor MBP 
Annę Lipińską i prezes Stowa-
rzyszenia LekTURa Weronikę 
Sadowską rowerzyści wyruszyli 
ulicami miasta do Charzy-
ków. Zatrzymali się jeszcze za 
Bramą Człuchowską, żeby zro-
bić grupowe zdjęcie przy tym 
charakterystycznym miejscu. 
Do Charzyków jechali ścieżką 
rowerową, tam przejechali frag-
mentem promenady i następnie 
pojechali w stronę Wolności 
i dalej do Kopernicy Żółtym 
Szlakiem Kaszubskiej Marsz-
ruty. Ten odcinek nie wszyscy 
znali, mogli więc podziwiać 
mijane tereny.

Rowerzystom dobrze się 
jechało, było ciepło, ale słońce 
nie świeciło zbyt intensywnie. 
I gdy wszyscy już sądzili, że 
prognozy deszczu oraz burz 
się nie sprawdzą, zaczęło kro-
pić. I na tym się nie skończyło… 
Padało od przystanku w Koper-
nicy, potem coraz mocniej, 
a przy dojeździe do Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” 

Przejazd rowerzystów ścieżką z placu Jagiellońskiego 
w stronę Charzyków (fot. z arch. MBP w Chojnicach)

Las Wolność – oczekiwanie na dojeżdżających 
 rowerzystów (fot. Arkadiusz Stasiak)

Trasa prowadziła także asfaltem z Kopernicy  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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w Chocińskim Młynie, gdzie planowany był piknik, była już ulewa. Rowerzyści schro-
nili się pod wiatą na terenie centrum edukacji, a przy ognisku nie tylko piekli kieł-
baski, ale także suszyli przemoczone rzeczy. Ponieważ nie przestawało padać, skorzy-
stali z gościny pracowników parku i przenieśli się do budynku. 

Najbardziej pomarańczowi 
Z powodu deszczu organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzenia rajdowych kon-
kurencji, nie mogło jednak zabraknąć tej głównej, czyli wyboru najbardziej poma-
rańczowego uczestnika. Śmiechu było co niemiara podczas zliczania poszczególnych 
warstw garderoby, biżuterii, gadżetów i innych elementów w tym kolorze. Jak się 
okazało, Alina Pelowska miała założoną rekordową liczbę – 54. Nagrody otrzymały 
także trochę mniej pomarańczowe Ewelina Zygmańska i Małgorzata Wróbel, a także 
najmłodsi uczestnicy ubrani na pomarańczowo.

Podczas pobytu w Centrum Edukacji Przyrodniczej wszyscy mieli też okazję 
dowiedzieć się, co powstaje w miejscu dawnego dworu w Chocińskim Młynie. O tym, 
jakie obiekty są tam budowane i jakie zwierzęta lokalnych ras gospodarskich już 
można oglądać w zagrodach, opowiadała Magdalena Kochanowska z PNBT.

Gdy w końcu przestało padać, rowerzyści udali się do Chojnic ścieżką rowerową 
Kaszubskiej Marszruty przez Małe Swornegacie, Bachorze i Funkę. Ale deszcz nie 
chciał dać za wygraną i jeszcze raz pokropił. Pomimo ulewy wszyscy uznali wyprawę 

Uczestnicy rajdu czekali na zakończenie ulewy w świetlicy centrum edukacji Parku Narodowego 
„Bory  Tucholskie” (fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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za udaną, więc członkowie Stowarzyszenia LekTURa już testują pomysły na przyszło-
roczną trasę Odjazdowego Bibliotekarza.

Rajd Odjazdowy Bibliotekarz w deszczu

Wybór najbardziej pomarańczowego uczestnika rajdu i liczenie poszczególnych elementów stroju 
w kolorze pomarańczowym (fot. z arch. MBP w Chojnicach)

Bibliotekarki i zarazem członkinie LekTURy wraz z najbardziej pomarańczowymi rowerzystami.  
Trzecia z prawej zwyciężczyni konkurencji Alina Pelowska (fot. Arkadiusz Stasiak)



LITERATURA

Problemy społeczne
opisała w kryminałach

WERONIKA SADOWSKA

D ziesięć lat temu ukazała się jej pierwsza książka. Była to powieść fantasy. Przepo-
wiednia, bo taki nosi tytuł, powstała jako reakcja na jej ówczesne życie muzyczne. 

Muzykiem jest z wykształcenia, jednak trema zdyskwalifikowała ją w tym zawodzie. 
Chcąc pozbyć się nagromadzonych złych emocji związanych z życiem scenicznym, 
postanowiła zacząć pisać. Obecnie Nadia Szagdaj, bo o niej mowa, ma w swoim 

Uczestnicy spotkania mogli posłuchać kilku fragmentów najnowszej książki „Bella Donna.  
Nowe śledztwa Klary Schulz” w interpretacji Nadii Szagdaj 
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dorobku osiem książek – poza pierwszą wszystkie to kryminały. Aktualnie pisze dzie-
wiątą. 14 czerwca pisarka gościła w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojni-
cach. Spotkanie poprowadził Marcin Szopiński.

Fascynacja historią Breslau
Pisarka urodziła się we Wrocławiu, obecnie mieszka nieopodal niego. Jest nieroze-
rwalnie związana z tą miejscowością, która stała się także miejscem akcji kilku jej 
książek. – „Lubię pisać o miejscowościach, które znam” – mówiła podczas spotkania. 
W części książek z cyklu Kroniki Klary Schulz, które są kryminałami retro, pisarka 
postanowiła osadzić akcję w Breslau (niem. nazwa Wrocławia) na początku XX wieku. 
Główną bohaterką jest kobieta, w związku z czym prowadzący Marcin Szopiński pytał, 
skąd pomysł na taką postać. – „Jestem kobietą, nie wiem, co myślą mężczyźni, dlatego 
moja bohaterka też musiała być kobietą” – stwierdziła Nadia Szagdaj. Dodała rów-
nież, że Klara jest wzorowana na trzech postaciach historycznych: policjantce, która 
na początku XX wieku, jako jedna z nielicznych kobiet prowadziła śledztwa; Klarze 
Schumann, żonie znanego kompozytora i krytyka muzycznego oraz na prababci 
pisarki, która wyprzedzała ówczesną epokę. – „Chciałam, żeby moja Klara była nie 
tylko postępową sufrażystką, ale na pewno kobietą, która przerasta swoje czasy. Jak 
się potem okaże, świat musiał dorosnąć do niej” – podsumowała.

Fani kryminału, którzy pojawili się w Czytelni, mieli okazję posłuchać m.in. o tym, jak pisarka 
przygotowuje się do napisania swoich książek

Problemy społeczne opisała w kryminałach
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Literatura retro to nie wszystko
Jak stwierdziła Nadia Szagdaj, jej twórczość nie może się opierać tylko na kryminałach 
retro. – „Łapię się na tym, że niekiedy nie pamiętam obecnych nazw placów czy ulic 
Wrocławia. Nierzadko stosuję te, które obowiązywały w Breslau” – mówiła. Pisarka 
podkreśliła, że czasami musi odświeżyć umysł, pisząc kryminał, którego akcja toczy 
się współcześnie. I tak było w przypadku książek Love… a bez niej tylko mrok oraz 
To nie jest amerykański film. Ta druga ukazała się w tym roku i opowiada o zaburzo-
nych relacjach międzyludzkich. – „To nie jest amerykański film to przede wszystkim 
książka psychologiczna, poza wątkami kryminalnymi opisuje ona rodzinę, w której, 
jak się okazuje, nic nie jest tak, jak powinno być” – zauważyła pisarka. Wiele scen 
w powieści opisanych jest drastycznie, a nawet brutalnie. Nadia Szagdaj wielokrotnie 
powtarzała, że jej dzieła są przeznaczone dla osób dorosłych. – „Jako pisarka mam 
obowiązek informować, że na świecie dzieją się straszne, brutalne rzeczy” – mówiła. 
Nie chodziło jej tylko o sceny gwałtu czy morderstw, ale przede wszystkim o brak 
reakcji ze strony osób postronnych, takich jak nieudzielanie pomocy ofierze. – „Tego 
typu rzeczy naprawdę mają miejsce” – dodała. Akcja książki nie jest usytuowana 
w konkretnej miejscowości. Pisarka daje czytelnikowi możliwość wyobrażenia jej 
sobie. Być może zdarzyło się to właśnie w mieście czytelnika.

Książka rozwija wyobraźnię
Coraz częściej kryminały polskich twórców są przenoszone na ekran czy to w postaci 
filmów, czy seriali. Pisarka zapytana o ekranizację jej powieści stwierdziła, że specjalnie 
o to nie zabiega. – „Owszem nie wykluczam, że może kiedyś to nastąpi, jednak ekrani-
zacja hamuje naszą wyobraźnię” – mówiła. Dodała, że aktorzy narzucają swój własny 
obraz bohatera. Z czasem zaczyna odbiegać on od oryginału. Czytelnik postrzega wów-
czas taką postać przez pryzmat odtwórcy roli, a nie bohatera literackiego. Książka daje 
możliwość rozwijania wyobraźni. Ilu czytelników, tyle interpretacji postaci literackich. 
Każdy ma prawo do stworzenia sobie własnego wyobrażenia, czy to na temat miejsca 
akcji, wyglądu postaci czy jej cech charakteru. – „To jest magiczne” – podsumowała 
Nadia Szagdaj. Pisarka nie lubi, jak ktoś ingeruje w jej teksty. Dlatego ciężko byłoby się 
jej zgodzić, żeby ktoś inny pisał scenariusz filmu na podstawie jej książki.

Poza poruszonymi wątkami podczas spotkania Nadia Szagdaj opowiadała także 
o swoich ulubionych pisarzach czy osobach, od których czerpie informacje niezbędne 
do pisania współczesnych kryminałów, m.in. lekarzach, policjantach, sędziach i gene-
tykach. Na zakończenie każdy mógł indywidualnie porozmawiać z autorką, zdobyć 
podpis na książce, czy zrobić sobie wspólne zdjęcie. Organizatorem spotkania była 
Księgarnia Między Kartkami w Chojnicach.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



STOWARZYSZENIE

Mała rodzina
z wielkim celem

EMILIA KALITTA

W śród chojnickich stowarzyszeń są takie, których funkcjonowanie na co dzień 
trudno dostrzec. I choć brakuje im spektakularności, to systematycznie roz-

wijają swoją działalność. Przykładem takiego stowarzyszenia jest Rodzina Kolpinga 
działająca przy Bazylice Mniejszej. Stowarzyszenie jest częścią Związku Centralnego 
Dzieła Kolpinga w Polsce, a Dzieło Kolpinga to wspólnota katolicka wspierająca 
ludzi w ich życiu, wierze, kształceniu się i czynieniu dobra. Patron stowarzyszenia 
ks. Adolph Kolping (8.12.1813–4.12.1865) był katolickim księdzem. Jako katedralny 
wikariusz w Kolonii założył w 1849 roku Koloński Związek Katolickich Czeladników, 
który stał się zalążkiem dzisiejszego Dzieła Kolpinga i Rodzin Kolpinga. W 1991 roku 
ks. Adolph Kolping został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II i ogłoszony 
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„ojcem nauki społecznej Kościoła Katolickiego” jako wzór do naśladowania dla współ-
czesnego świata.

Chojnicka Rodzina Kolpinga jest najmłodsza w diecezji pelplińskiej. Spotka-
nie założycielskie chojnickiego stowarzyszenia miało miejsce 1 grudnia 2013 roku 
w podziemiach kościoła gimnazjalnego. Inicjatorem powstania stowarzyszenia był 
ks.  Krzysztof Szykowny, który został wybrany na prezesa. Pierwszy zarząd oprócz 
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niego tworzyli: Wiesława Koperska  – przewodnicząca, Małgorzata Nowak  – wice-
przewodnicząca, Elżbieta Szczesiak  – sekretarz i Sylwia Misztal Remiszka  – skarb-
nik. Wraz z utworzeniem stowarzyszenia członkowie przystąpili do działania. – „Od 
samego początku naszym celem jest zaszczepienie umiejętności spełniania się w roli 
chrześcijanina w świecie, a tym samym w małżeństwie, rodzinie, pracy, czasie wolnym, 
kościele, społeczeństwie i państwie. Udzielamy również pomocy zarówno członkom 
stowarzyszenia, jak i osobom z zewnątrz w różnych sytuacjach życiowych” – wymie-
nia Wiesława Koperska, przewodnicząca Rodziny Kolpinga w Chojnicach.

Członkowie stowarzyszenia spotykają się raz w tygodniu. Ich roczny plan dzia-
łania wyznaczają najważniejsze wydarzenia kościoła i parafii. Rodzina Kolpinga 
swoje cele realizuje w formie licznych inicjatyw dla lokalnej społeczności. Jest ona 
m.in. współorganizatorem Orszaku Trzech Króli, przygotowuje dekoracje Bazyliki 
na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc oraz ołtarz na Boże Ciało. Członków sto-
warzyszenia co roku można również spotkać na kiermaszu bożonarodzeniowym 
i wielkanocnym, gdzie sprzedają własnoręcznie przygotowane świąteczne stroiki. Dla 
dzieci Rodzina Kolpinga organizuje Bal Malucha oraz warsztaty kulinarne cieszące 
się ogromnym zainteresowaniem. Od początku działalności stowarzyszenie prowadzi 
również warsztaty nauki gry na gitarze i kurs języka angielskiego. Innowacją w dzia-
łalności stowarzyszenia było przygotowanie w 2018 roku śniadania dla dzieci po rora-
tach. Inicjatywa ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem sponsorów, dzieci i ich 
rodziców.

Fot. z arch. Rodziny Kolpinga
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Trzy pytania do…
Jolanty Siewert

1. Jakie jest Pani doświadczenie wyniesione ze 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Aktywni 50+”?

Wielokrotnie powtarzałam i nadal tak uwa-
żam, że utworzenie i praca dla Stowarzyszenia 

„Aktywni 50+” to jest moje największe szczęście 
i sukces zawodowy. Jest nas około 100 – same 
panie – każda z nich to osobna historia. Wszyst-
kie przeszły przez różne życiowe zakręty, zali-
czyły sukcesy, trudności, niesprawiedliwości, 
a niektóre nawet rodzinne tragedie. Jednakże 
łączy je jedno – pogoda ducha i dystans do życia 
i do siebie. Ja też jestem 50+, ale trochę młodszą 
koleżanką. Obserwuję i wyciągam wnioski, że 
w życiu trzeba cieszyć się z małych przyjemności 
i nie tragizować, kiedy pojawiają się kłopoty, bo 
to część życia i z każdego problemu jest wyjście. 

Wiek 50+ to też czas, kiedy trzeba pomyśleć o sobie i zacząć realizować swoje marze-
nia. Podstawą jest zdrowie i sprawność fizyczna, więc ćwiczymy dwa razy w tygodniu 
zumbę, ponadto spotykamy się na piknikach, zabawach, dyskotekach i wykładach nauko-
wych, regularnie jeździmy do teatru i opery oraz na wycieczki – wróciliśmy z Podlasia 
i Białorusi, a wybieramy się na Ukrainę, Węgry i do Petersburga. Dajemy też coś z siebie – 
uczestniczymy w akcjach charytatywnych i wspieramy chojnickie „Przytulisko”. Cieszę 
się, że w ciągu kilku ostatnich lat zmieniła się świadomość dotycząca wieku 50+ i 60+. 
My nie chcemy być postrzegani jako seniorzy – niedołężni i zacofani. Mamy w sobie 
dużo energii i doświadczenia życiowego, a nasze umysły pracują na wysokich obrotach 
i chętnie podzielimy się naszą mądrością życiową z młodszym pokoleniem.
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2. Czy słuszna jest teza, że tylko kobiety są zainteresowane nauką tańca? Czy, Pani zda-
niem, mężczyźni nie lubią tańczyć? 

Trudno zgodzić się z taką jednoznaczną tezą, ponieważ są panowie, którzy lubią 
tańczyć i umieją, chociaż zdarzają się też i tacy, którzy tylko lubią, ale niestety nie 
potrafią i wtedy jest problem. Jednakże w zdecydowanej większości to panie są zain-
teresowane nauką tańca i wynika to chyba z naszej natury i wewnętrznej potrzeby. 
Kobiety zawsze lubiły tańczyć, ponieważ w tańcu kobieta pięknieje, nabiera wdzięku 
i seksapilu, a to wszystko dodaje jej pewności siebie. Taniec kobiecie dodaje uroku, 
a odejmuje lat i zbędnych kilogramów. Czysty i korzystny bilans zysków i strat sprawia, 
że można pokusić się o tezę, iż taniec został stworzony dla kobiet. Osho powiedział, 
że taniec jest modlitwą kobiet. Panowie wybierają sobie inne aktywności fizyczne, 
zapewne bardziej męskie. Jednakże zdarzają się wyjątki, i coraz częściej się zdarza, że 
jakiś pan pokocha taniec – z taką wzajemnością, że zostaje instruktorem tańca grupy 
kobiet. Wówczas to my jeszcze chętniej biegniemy na takie zajęcia.

3. Jaka była Pani droga do Strefy Tańca i Fitnessu „Jola”?

Moja droga do Strefy była dwutorowa  – spokojna ścieżka i gwałtowna wyboista 
ekspresówka. Po ukończeniu szkoły tanecznej przez 20 lat pracowałam w świetlicy 
spółdzielni mieszkaniowej, gdzie prowadziłam zajęcia taneczne, ale też zajmowałam się 
innymi obowiązkami, równolegle prowadziłam też zajęcia w Wiejskim Domu Kultury 
w Silnie. Przez ten czas ciągle się dokształcałam – głównie w Poznaniu na Międzynarodo-
wych Warsztatach Tańca Współczesnego. Poznałam wiele technik tanecznych i tańców 
dla kobiet – orientalny, latino, flamenco, jazz itp. Ten etap w życiu był bardzo spokojny, 
z pewnymi osiągnięciami, ale po 20 latach pracy zostałam zwolniona ze spółdzielni i po 
jakimś czasie zrezygnowałam też z pracy w Silnie. Wtedy postawiłam wszystko na jedną 
kartę. Wraz z koleżanką Anią utworzyłyśmy Studio Bohema. Ania zajmowała się fit-
nessem, ja tańcem. To był dosyć trudny czas przede wszystkim z powodu konieczności 
zmiany myślenia i zarządzania – szybko musiałam z siebie zrzucić to wiernopoddań-
stwo etatowe i zacząć myśleć, działać i inwestować jako samodzielny niemalże przedsię-
biorca. Właśnie dlatego ten etap nazwałam wyboistą ekspresówką. Początkowo zajęcia 
odbywały się w sali Restauracji Sukiennice, następnie w profesjonalnej sali w budynku 
dawnej Telekomunikacji i ostatecznie w Domu Towarowym Libera. Spółka nie wytrzy-
mała próby czasu i od prawie trzech lat działam jako Strefa Tańca i Fitnessu „Jola” i na 
co dzień współpracuję z instruktorami: jogi, fitnessu, salsation oraz innymi gościnnie 
prowadzącymi zajęcia – Filipem Drogosiem z Warszawy, Guille’em Denisem Gustavem 
z Hawany. Pracowitość i konsekwentne działanie sprawiły, że dzisiaj Strefa jest stabilną, 
roztańczoną i rozćwiczoną kobieciarnią.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska.  
Fot. z arch. Jolanty Siewert
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KWIECIEŃ
 3 Pisarka dla dzieci Zofia Stanecka gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w ramach 

programu Dyskusyjny Klub Książki.
 3–4 XXVIII Kwietniowe Spotkania z Poezją, uznany w regionie konkurs dla uczniów, odbyły 

się w Zespole Szkół przy Nowym Mieście.
 8–27 Do ogólnopolskiego strajku nauczycieli przystąpiły wszystkie chojnickie szkoły samo-

rządowe, a także przedszkole samorządowe.
 9 Z inicjatywy starostwa utworzona została Powiatowa Rada Seniorów.
 13 Podczas Jarmarku Wielkanocnego prezentowane były ekologiczne produkty spożyw-

cze, wielkanocne dania i rękodzieło.
  W Centrum Sztuki Collegium ARS z nastrojowym koncertem wystąpił krakowski arty-

sta Kuba Blokesz.
 15 Nagrody burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-

nia i ochrony kultury w 2018 roku otrzymało 12 osób. 
 16 Z nowej sali gimnastycznej i nowoczesnych laboratoriów w obiekcie przy ul. Świętopełka 

mogą korzystać uczniowie II LO oraz słuchacze Medyczno-Społecznego Zespołu 
Szkół Policealnych.

 17 Podróżnik Tomasz Tułak w podziemiach kościoła gimnazjalnego opowiadał o Syberii 
i przejeździe Koleją Transsyberyjską.

 19 W Wielki Piątek na ulicach miasta odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 22–28 W Chojnicach przebywała młodzież z partnerskiego Emsdetten w Niemczech uczestni-

cząca w projekcie artystycznym „pARTner”.
 24 Pisarka i feministka Sylwia Chutnik gościła w MBP w ramach akcji „Dwa tygodnie 

z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza”. 
 25 Kilkaset osób przyszło na Stary Rynek, żeby wyrazić poparcie dla strajkujących nauczycieli.
 26 Chór Lutnia z okazji 100-lecia powstania zaprosił na koncert jubileuszowy w Bazylice 

Mniejszej.
  Pisarz Jacek Dehnel spotkał się z czytelnikami w MBP w ramach programu Dysku-

syjny Klub Książki.
 27 W Bazylice Mniejszej poświęcony został sztandar chojnickiego oddziału Polskiego 

Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z okazji 60-lecia istnienia koła.
 28 Jarosław Urbański prezentował w Chojnickim Centrum Kultury wystawę swoich najnow-

szych rzeźb „Nieustanna transformacja”.
 29 Zawiązało się stowarzyszenie ekologiczne pod nazwą „Chojnicki alarm dla klimatu”. Pre-

zesem została Małgorzata Darwish.
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MAJ
 3 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stowarzyszenie „Dworek Polski” 

zaprosiło na cykliczną majówkę pod hasłem „Na Szlaku Kultur”.
 6 Nastoletni pisarz Filip Porębski, uczeń chojnickiej szkoły średniej, opowiadał w MBP 

o swoich książkach w ramach akcji „Dwa tygodnie z książką”. 
 8 W przeddzień Dnia Europy SP nr 1 zaprosiła uczniów na VII Festiwal Piosenki Obcoję-

zycznej „Euro-Song”.
 9 W Collegium ARS zaprezentowana została Kronika Zakładowej Kolejowej Straży Pożar-

nej, opracowana przez Witolda Hoppe i Andrzeja Górnowicza.
  W ChCK odbyła się premiera spektaklu Meritum, to Ty?, w którym zagrał Ryszard 

Stopa, będący także autorem tekstów piosenek.
 11 W Centrum Sztuki Collegium ARS wystąpił zespół Accoustic Jazz Duo.
 14 Zmarł Honorowy Obywatel Miasta Chojnice Reinhold Wietkamp, społecznik z partner-

skiego miasta Emsdetten w Niemczech.
 15 Pochodzący z Chojnic podróżnik prof. Tadeusz Palmowski mówił w podziemiach koś-

cioła gimnazjalnego o zabytkach, przyrodzie i tajemnicach Uzbekistanu.
 17 Marcin Synak promował w Ratuszu książkę Sześć wieków w historii miasta. W 25. rocz-

nicę odnowienia Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach.
  „Europa w Chojnicach – Chojnice w Europie” pod takim hasłem w Centrum Eduka-

cyjno-Wdrożeniowym odbyła się konferencja w 15-lecie wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. 

 18 Trasa rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz prowadziła tym razem wokół Jeziora 
Charzykowskiego.

  W Europejską Noc Muzeów trwało m.in. nocne zwiedzanie cmentarza, Bazyliki Mniej-
szej oraz Schroniska dla Nieletnich. Anna Eichler pokazała swoje malarstwo na wysta-
wie „Zatrzymanie”, a w Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego gościli górale.

 19 W ChCK odbyła się premiera spektaklu Ronja córka zbójnika w wykonaniu młodych akto-
rów Chojnickiego Studia Rapsodycznego i w reżyserii Ady Zakrzewskiej.

 20 Klub „Tygodnika Powszechnego” zorganizował spotkanie z księdzem Franciszkiem 
Kameckim, poetą i prozaikiem z Cekcyna.

 21 Poetka Bernadeta Korzeniewska czytała swoje utwory w Filii nr 6 MBP.
 23 Dominik Gostomski zaprezentował w ChCK premierowy spektakl Będę tęsknić. Zagrała 

z nim Viktoria Szopińska.
 25 Zmarł Honorowy Obywatel Miasta Chojnice Josep Collard, społecznik z partnerskiego 

miasta Waalwijk w Holandii.
 26 W wyborach do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Chojnicach wyniosła 45,22 proc. 

Najwięcej głosów zdobyła Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni.
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CZERWIEC
 1 Na Starym Rynku odbył się V Wielki Dzień Dziecka z występami, grami i zabawami, 

zorganizowany przez Promocję Regionu Chojnickiego i firmę Resler. 
  Amazonki przeszły w VI Chojnickim Marszu Życia i Nadziei, a w parku Tysiąclecia 

trwał II Bieg Nadziei.
 2 Chór Gospel Joy z Poznania wystąpił w ChCK z koncertem z okazji 20-lecia Zboru Koś-

cioła Chrześcijan Baptystów w Chojnicach.
 4 Prawie 2 000 uczniów na Starym Rynku odśpiewało hymn Polski i utworzyło biało-czer-

woną flagę w 30. rocznicę wyborów czerwcowych. W ChCK odbył się koncert Krzysz-
tofa Daukszewicza i zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy.

 6 Dla upamiętnienia wyborów czerwcowych Rada Miejska zebrała się na specjalnej sesji. 
W ChCK odbyły się uroczystości związane z Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. 
Wykład wygłosił poseł Aleksander Hall.

 7 W Fosie Miejskiej odbył się już po raz 22. Przegląd Piosenki Religijnej Credo.
 8 Wystawę „Polskie ordery i odznaczenia” przygotowało w ChCK Koło Związku Solidarno-

ści Polskich Kombatantów.
 11 Po proteście chojniczan broniących stuletnich lip przy ul. Towarowej, radni zrezygno-

wali z wycinki i zdecydowali o innym przebiegu ścieżki rowerowej.
 12 W ChCK serię zdjęć „Dusza moich korzeni” zaprezentował meksykański fotograf Ivan 

Hernández Trejo, znany jako Ivan Lobo.
 14 W MBP na zaproszenie Księgarni Między Kartkami gościła autorka kryminałów Nadia 

Szagdaj.
 15 Kolejny raz festiwal muzyczny InterTony zorganizowała Fundacja Rozwoju Ziemi Chojni-

ckiej i Człuchowskiej. Gwiazdą był zespół Vader, pomimo protestów środowisk katoli-
ckich.

 18 Kilkuletni słuchacze chojnickiego College’u Kreatywności i Innowacyjności w Sopockiej 
Szkole Wyższej zakończyli rok akademicki.

 23 Na festyn Chojnickie Aniołowo zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum.
 24 Mariusz Brunka z powodów zawodowych zrezygnował z mandatu radnego Rady Miej-

skiej Chojnic. Mandat przejęła Alicja Kreft.
 28–30 Podczas Dni Chojnic odnowiona została umowa partnerska z Bayeux i pośmiertnie wrę-

czony tytuł Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice pierwszemu staroście Januszowi 
Palmowskiemu i pierwszemu burmistrzowi Leszkowi Chamier Cieminskiemu. Gwiaz-
dami Dni byli: LemON, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów i Jan Jakub Należyty.

 29 W ChCK otwarta została wystawa malarstwa Kazimierza Lemańczyka „Normandia. Zda-
rzenia”.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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FINANSE

Budżet obywatelski –
konsultacje społeczne

ADAM KOPCZYŃSKI

21 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie powołania 
budżetu obywatelskiego dla miasta Chojnice. Spotkanie zainicjował zastępca 

burmistrza Adam Kopczyński, a gościem specjalnym był dr Maciej Milewicz, wykła-
dowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie podzielone było na dwa bloki. W pierwszym wystąpieniu Adam Kop-
czyński zaprezentował obecny stan prawny, wyjaśnił czym jest budżet obywatel-
ski oraz omówił jego funkcjonowanie w mieście Człuchów, gminie Bytów i gminie 
Tuchola. Budżet obywatelski (BO) to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o dystrybucji części środków publicznych wydzielonych na realizację 
zadań własnych gminy, zgłoszonych przez jej mieszkańców. W Polsce budżet obywa-
telski funkcjonuje od 2011 roku, gdy to mieszkańcy Sopotu, jako pierwsi, mieli możli-
wość zdecydować, na co samorząd powinien wydać pieniądze w ich okolicy.

Do 2018 roku nie było specjalnych uregulowań dotyczących BO. Każdy samo-
rząd, w drodze wieloletnich dyskusji i prac, często wymieniając się dobrymi i złymi 
praktykami z innymi samorządami, dochodził do własnych rozwiązań dostosowa-
nych do potrzeb mieszkańców. Wiążącym aktem prawnym była uchwała rady kon-
kretnej gminy. Zmiany wprowadzono w styczniu 2019 roku. W artykule 5a Ustawy 
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w ust. 
5 zapisano, że w gminach, będących miastami na prawach powiatu (66 miast), utwo-
rzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Ponadto wysokość budżetu oby-
watelskiego musi wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim 
sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

Analiza porównawcza trzech gmin dotyczyła dostępnych kwot do podziału 
w ramach BO, procesu zgłaszania inicjatyw, weryfikacji przedsięwzięć oraz wyboru 
inicjatyw poprzez głosowanie. Konstrukcja budżetów ww. gmin jest bardzo podobna, 
a regulaminy szczegółowo określają warunki brzegowe i postępowanie w sprawie 
budżetów obywatelskich. Niuanse dotyczą wieku osób, które mogą głosować, a także 
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weryfikacji przedsięwzięć. Żadna z gmin nie zastosowała innowacyjnych rozwiązań, 
jak zgłaszanie inicjatyw poprzez specjalną platformę internetową czy możliwość 
oddania głosu przez internet. 

Drugą odsłonę spotkania poprowadził dr Maciej Milewicz, były kierownik 
Oddziału Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Poznania, uczestnik 
czterech edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Była to wartka dyskusja na 
temat pomysłów na funkcjonowanie BO w Chojnicach. Dr Milewicz zachęcał m.in. 
do zrezygnowania z casusu wiekowego podczas głosowania nad inicjatywami. Mówił 
o zawierzeniu mieszkańcom poprzez oświadczenia, że są mieszkańcami gminy, 
wydłużeniu głosowania do kilku dni oraz możliwości skorzystania z e-platform do 
zgłaszania inicjatyw oraz głosowania. Świetnie obalił argument uczestnika dyskusji, 
który postulował możliwość głosowania osób tylko od 18 roku życia. Stwierdził, że 
zgłaszane inicjatywy mogą służyć także dzieciom i młodzieży. Zaznaczył przy tym, iż 
w Poznaniu głosy niemowlaków stanowiły tylko promil wszystkich oddanych głosów 
i nie wpłynęły znacząco na wybór konkretnych inicjatyw. 

Do końca lipca 2019 roku ukonstytuuje się Zespół ds. powołania BO, w skład któ-
rego wejdą urzędnicy, przedstawiciele klubów radnych oraz szefowie rad osiedlowych. 
Zespół przedstawi rozwiązania regulaminowe, które ponownie zostaną poddane kon-
sultacjom społecznym. O powołaniu BO zadecyduje Rada Miejska, podejmując sto-
sowną uchwałę. Ma to nastąpić najpóźniej jesienią 2019 roku. 

Fot. Irmina Szyca
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Olgierd Turek –
człowiek wielu zawodów i pasji

JAN MALICKI

WSPOMNIENIE

S tałym bywalcom Charzyków z nazwiskiem Olgierda Turka kojarzy się niewysoki 
mężczyzna siedzący za sztalugą z pędzlem w dłoni, krzątający się przy jachcie żaglo-

wym czy też tylko patrzący wokoło i podziwiający, co darują nam Charzykowy swoim 

Kupiony przeze mnie obraz Olgierda Turka z widokiem na Swornegacie,  
wykonany mieszaną techniką – pędzlem i szpatułką
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niepowtarzalnym pięknem natury. 
Nieprzypadkowo „Gazeta Pomorska” 
w artykule, który ukazał się kilkanaście 
lat temu przywołała jego przydomek 
z dzieciństwa „Olo piękny widok” i naj-
ważniejsze trzy pasje: historię, żeglar-
stwo i malarstwo, które fascynowały 
tego częstego gościa Charzyków. Nie-
wątpliwie jest to barwna postać, która 
odcisnęła swoje piętno na Charzyko-
wach, Chojnicach i Toruniu.

Nie pamiętam dokładnie, kiedy po 
raz pierwszy się z nim zetknąłem. Ale 
było to na brzegu Jeziora Charzykow-
skiego, przez nas, żeglarzy, nazywanego 
Waldszpice. Ten fragment brzegu, ze 
znajdującą się tam słoneczną osłoniętą 

Widok na pomost w Charzykowach

Otton Weiland na swoim jachcie Róża (imię 
żony) z drewna mahoniowego, z widocznymi 
pomostami jego przystani i „Hafenknajpą” – tak 
przez nas nazywanym domkiem dziennego 
przebywania jej właściciela. Całkowicie w głębi 
stary pomost „Kolejarza” z wieżą widokowo-
-obserwacyjną
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lasem polaną o tej nazwie, wybieraliśmy 
dlatego, iż było to piękne i bezpieczne 
miejsce do kąpieli z wolno obniżającą się 
płycizną, sięgającą daleko w głąb jeziora. 
Tam też, w czasie naszego poznania, był 
rozbity obóz, w którym Olgierd przeby-
wał ze swoimi harcerzami. Uderzył mnie 
wzorowy porządek i wykonane przez 
harcerzy prace przy organizacji infra-
struktury obozowej, jak wygrodzone 
kamieniami ognisko z ławeczkami, zie-
mianka do przechowywania żywności, 
śmietnik z zasypywanymi odpadami i, 
co najważniejsze, ujęcie wody w ramach 
tzw. infiltracji brzegowej. Zatrzymałem 
się tam na krótko, ale w tej niedługiej 
rozmowie, jaką z Olgierdem przepro-
wadziłem, odniosłem wrażenie, iż jest 
to człowiek sympatyczny, otwarty, o nie-
wątpliwej inteligencji i erudycji. Dalsze 
moje kontakty z nim potwierdzały tę 
pierwszą opinię wyniesioną ze spotka-
nia na tym leśnym przyczółku.

Pobyt Olgierda w Charzykowach wiązał się nie tylko z żeglarstwem, ale wynikał 
też z atrakcyjności widoków, których piękno go zniewalało i zmuszało do odtwarza-
nia w akwarelach i na płótnach obrazów. Przebywał tu przez wiele sezonów. Długo 
był posiadaczem jachtu typu Venus, tego największego budowanego w stoczni choj-
nickiej po Rai i Orionie. Jeszcze wspominają go koledzy żeglarze, którzy podobnie 
jak on uczestniczyli w Regatach Sielawowych, organizowanych z pomocą Jednostki 
Wojskowej w Nieżychowicach. Barwne są wspomnienia orzeźwiających kąpieli po 
libacjach poregatowych w Małych Swornegaciach.  Olgierd aktywnie w nich uczestni-
czył, demonstrując jeszcze jeden swój talent – jodłowanie, charakterystyczny sposób 
śpiewania rodzimych mieszkańców Szwajcarii. 

Wspomniałem, że był człowiekiem wielu pasji. Myślę, że przeważała u niego pasja 
malarska, wynikająca z przenikającego go piękna natury, które dostrzegał i które wchła-
niał może już wtedy, gdy był porucznikiem Marynarki Wojennej lub kiedy z harcerzami 
wędrował po naszych kaszubskich kniejach oraz wtedy, gdy jako kapitan swego jachtu 
żeglował po naszym Jeziorze Charzykowskim, jak i połączonych Brdą jeziorach Długim 
i Karsińskim. W wywiadzie dla „Gazety Pomorskiej” mówił, że początkowo intere-
sowało go malowanie akwarel, że ma ich około 100 i tak naprawdę nie wie, co z nimi 
zrobić! Nie miałem wcześniej okazji się z nimi zapoznać, gdyż moje zainteresowanie 

Olgierd Turek – człowiek wielu zawodów i pasji

Moja karykatura wykonana przez Olgierda
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twórczością artystyczną Olgierda Turka 
dotyczy okresu, kiedy pochłonęło go 
malowanie farbą olejną na płótnie. Był 
wrażliwy na to, co widział podczas spa-
cerów wzdłuż brzegów toruńskiej Wisły 
czy tu w Charzykowach i Swornegaciach, 
z których to miejsc pochodzi tyle jego 
pejzaży. Farbą nanoszoną pędzlem, szpa-
tułką lub patyczkiem na tkaninę napiętą 
na blejtramie uwieczniał formy i barwy 
otaczającego go świata. Na wystawie 
w Muzeum Historyczno-Etnograficz-
nym im. Juliana Rydzkowskiego w Bra-
mie Człuchowskiej w 2002 roku urzekł 
mnie koloryt jego obrazów. Od razu 
z Olgierdem uzgodniłem cenę i zakupi-
łem jedno z tam wystawionych płócien, 
które zabrać mogłem dopiero po zakoń-
czeniu wystawy. Wtedy też umówiłem się 
z Olgierdem na odwiedzenie go w Toru-
niu i obejrzenie jego pozostałych obra-
zów. W czasie swobodnej rozmowy przy 
lampce wina i serwowanych tam owocach 
i ciasteczkach, Olgierd wykonywał ad hoc 
karykatury osobom, chcącym taki rysu-
nek posiadać.

W obrazach Olgierda podobały mi 
się pogodne kolory, a dopiero potem to, 
co przedstawiały. W tym wspomnieniu 
pokażę niektóre, aby można było wyro-
bić sobie pogląd na jego twórczość.

Obrazy prezentujące widok na 
pomost w Charzykowach i Ottona Wei-
landa są fotokopiami prac wiszących 
w świetlicy klubu ChKŻ, w którego 
pokojach hotelowych Olgierd Turek 
wielokrotnie mieszkał. Cztery obrazy 
Olgierda można zobaczyć w Barze Ryb-
nym „As” w Charzykowach. Oglądałem 
je nieraz podczas jedzenia smacznego 

Obraz zatytułowany „Chmura radioaktywna”

Widok z wysokości dworca miejskiego  
w Toruniu na prawy brzeg Wisły z mostem 
drogowym w głębi

Kozi Mostek na Brdzie w Swornegaciach
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pstrąga czy sielawy. Zachęcam do obej-
rzenia tam tych oryginalnych płócien.

Jeden z obrazów, jakie udało mi się 
nabyć od Olgierda Turka, nawiązuje do 
tragedii czarnobylskiej. Na ramie na przy-
klejonym pasku papieru widnieje jego 
nazwa: Chmura radioaktywna. Olgierd 
ten pejzaż nadwiślańskiej Winnicy  – jak 
nam opowiadał  – malował z nieświado-
mością, że nad Toruniem w tym dniu 
przemieszczała się ta szczątkowa chmura radioaktywna! Mówił, że czuł się jakoś 

Widok na dawny most drogowy w Małych 
Swornegaciach z przystani rybackiej po drugiej 
stronie tego fragmentu Brdy płynącej do Jeziora 

Długiego i dalej Jeziora Karsińskiego

Dawny widok na okolice bazyliki i kościoła 
 gimnazjalnego, gdzie obecnie jest plac Emsdetten

Ulica 31 Stycznia w Chojnicach, widziana 
z Bramy Człuchowskiej

Obraz Olgierda Turka, który wisi w Barze 
Rybnym „As” w Charzykowach
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nieswojo, piekły go trochę oczy, to dziwne samopoczucie przełożyło się na te jakby 
trochę szare barwy, mimo że był to dzień częściowo słoneczny.

Do tych dwóch obrazów i uprzednio wymienionego, a przedstawiającego Sworne-
gacie, czuję szczególną atencję, gdyż towarzyszą mi w moim życiu, swoimi barwami 
rozjaśniają szarzyznę dni i przywołują obrazy z przeszłości, jakich zobaczyć dziś często 
już nie można! Pozyskałem te obrazy, odwiedzając Olgierda w jego toruńskim mieszka-

niu. Miał ich u siebie znacznie więcej, ale 
te dwa szczególnie przypadły mi do gustu 
i od tej wizyty radują oczy. W piwnicy, do 
której mnie zaprowadził, stały jego płótna 
ustawione jak żołnierze w ordynku, jeden 
koło drugiego. Było ich mnóstwo, wiele 
z nich było równie pięknych, ale szczup-
łość środków, jakimi dysponowałem, nie 
pozwoliła na ich nabycie.

Z Olgierdem żeglarzem związane jest 
następujące wydarzenie. W klubie po 
uroczystościach weselnych i trwających 

Zimowa panorama Torunia na zaproszeniu  
na jedną z wystaw Olgierda Turka

Przy tym obrazie, który nie posiada opisu, mam wątpliwość co do prezentowanego miejsca. Sądzę, 
że znajduje się ono nad Wisłą, już za toruńską dzielnicą Kaszczorek w kierunku Złotorii



79

rano poprawinach, jedna z pań odświeża-
jąca się na nabrzeżu portu nagle zawołała: 

„Z tego jachtu stojącego na boi wydo-
staje się dym!”. Olgierd, uczestniczący 
w imprezie weselnej, z paroma kolegami 
wskoczyli na jego jacht, stojący przy kei, 
i podpłynęli do dymiącej jednostki. Gaś-
nicą, którą jedynie Olgierd miał na jach-
cie, rozpoczęli akcję tłumienia ognia. 
W nocy nad Charzykowami przetoczyła 
się burza, a jeden z piorunów uderzył 
w jacht Pawła  J., dopiero co zwodowany 
i czekający na pierwszy rejs. Okazało się, 
że był całkowicie wypalony w środku i nie 
nadawał się już do remontu. Opisując 
poznanie Olgierda, wspomniałem o wzor-
cowym obozie harcerskim. Ta akcja gaś-
nicza potwierdza, że Olgierd na pewno 
należał do ludzi zorganizowanych –  tylko 
na jego jachcie znajdowała się gaśnica!

Olgierd Turek – człowiek wielu zawodów i pasji

Widok na Ratusz w Toruniu

Fotografia Olgierda Turka wykonana 
w Charzykowach w 1981 roku, zamieszczona 

w książce „Brama Żeglarska”
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Gdy pisałem ten tekst, spotkała mnie duża przyjemność ze strony Muzeum 
Historyczno -Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego, gdyż przekazano mi elek-
tronicznie 10 kopii akwarel Olgierda Turka. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Bar-
bary Zagórskiej, której w tym miejscu serdecznie dziękuję, mogę w tych wspomnie-
niach również pokazać kilka z tej co najmniej setki namalowanych przez Olgierda 
akwarel. Te otrzymane z muzeum kopie nie mają nazwy ani opisu, ale są tak charak-
terystyczne dla naszych charzykowskich widoków, że bez trudu je rozpoznaję i mogę 
opisać. 

Olgierd był mieszkańcem Torunia i radnym samorządowym. Jako absolwent 
I Liceum im. Mikołaja Kopernika związany był z tą szkołą również w okresie póź-
niejszym. Uczestniczył w zjazdach absolwentów i przy pomocy szkoły wydał swoją 
książkę Brama Żeglarska. Dzięki nawiązanemu kontaktowi z panią dyrektor Elżbietą 
Glurą udało mi się pozyskać kilka fotokopii jego obrazów oraz piękne zdjęcie Olgierda 
podpisującego swoje książki. 

Rozmawiając o Olgierdzie z zaprzy-
jaźnioną panią, zasugerowałem, że 
był on niewątpliwie dobrym patriotą 
i człowiekiem. Reakcją był gest powąt-
piewania i odpowiedź: – „Próbował 
mnie poderwać!”. A ja: – „Pasuje to do 
mojego wyobrażenia o nim, jako ener-
gicznego pełnego inwencji mężczyzny 
z krwi i kości”. Potwierdza to on sam 
w napisanej przez siebie książce Brama 
Żeglarska. W rozdziale „Od pierwszego 
wejrzenia” ujawnia swoje bardzo osobiste 
relacje z płcią piękną. W książce odnaleźć 
można pełne samokrytycyzmu historie 
jego młodości, czasów szkolnych oraz 
wspomnienia poszczególnych okresów 
jego życia  – tego przedwojennego, cza-
sów okupacji niemieckiej, NKWD i lat 
PRL. Książka ciekawa, bo obrazująca jak 
w potrzebach chwili i konieczności pora-
dzenia sobie z wyzwaniami następowały 
awanse i przekwalifikowania zawodowe, 
a także pojawiała się konieczność opano-
wania nowych umiejętności.

Mieszkając w Chojnicach przez 
pewien czas Olgierd pełnił funkcję kie-
rownika przychodni weterynaryjnej. 

Okładka książki Olgierda Turka „Brama 
Żeglarska” wydana z okazji zjazdu absolwentów 
I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Widoczne są historyczna Brama Żeglarska, dom 
w którym mieszkał i karykatura autora
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Ciekawe szczegóły z tego okresu zawarte 
są w jego książce. Nie udało mi się jednak 
znaleźć żadnych prac obrazujących tema-
tykę tego zawodu. Działał też na niwie 
kultury. Tak jak napisał, założył Chojni-
ckie Towarzystwo Kulturalne, należał do 
grona założycieli Kujawsko-Pomorskiego 
Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy. 
Był współzałożycielem Muzeum Kaszub-
skiego w Wielu. Działał w Toruniu jako 
członek zarządu ToMiTo, czyli Towarzy-
stwa Miłośników Torunia. Przez 17 lat 
pełnił funkcję biegłego ds. weterynarii 
w sądzie wojewódzkim. Czyli człowiek 
wielu zawodów, pasji i talentów.

Do ostatnich dni Olgierda nie 
opuszczało zainteresowanie żeglar-
stwem. Widoczna na zdjęciu na stronie 
82 postać, nieróżniąca się od innych 
w podeszłym wieku przechodniów, 
niczym nie zdradza człowieka wielu 
pasji  – malarza, żeglarza i pasjonata 
życia, człowieka widzącego więcej 
piękna rozpościerającego się wokół nas, 
niż dostrzegamy. Ostatnie moje spotka-
nie z Olgierdem Turkiem było na dep-
taku w Charzykowach. Sądzę, że był to 
wrzesień 2013 roku. Siedział na ławce 
plecami zwrócony do jeziora i przyglą-
dał się przechodniom. Przysiadłem się. 
Jedno oko miał przesłonięte powieką. 
Nie czuł się już najlepiej. Ciężar przeży-
tych lat i chorób dawał mu się we znaki. 
Nie rozmawialiśmy zbyt długo. Olgierd 
myślami był gdzieś daleko, może błądził 
po plenerach, których tyle uwiecznił 
w swoich obrazach.

Celowo ograniczam się do nieujaw-
niania treści książki, chociaż jest bardzo 
ciekawa i czyta się ją jednym tchem. Zapoznałem się z nią, korzystając z wymiany 
międzybibliotecznej. W sprawozdaniu z działalności ToMiTo za okres 2 lipca 

Olgierd Turek – człowiek wielu zawodów i pasji

Welke, który znany był w Charzykowach 
z racji częstych popisów wokalnych na 

 wszelkiego rodzaju uroczystościach na obrazie 
 przedstawiony jako rybak

Olgierd Turek podczas promocji swojej książki 
„Brama Żeglarska”
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2013 do 29 maja 2014 roku przeczy-
tałem: „Z grona członków i działaczy 
Towarzystwa między innymi odszedł 
11 października 2013 roku Olgierd 
Turek, 98 lat, marynarz, malarz amator, 
były członek Zarządu ToMiTo”. Pocho-
wany jest na małym cmentarzu w Kasz-
czorku, wschodniej dzielnicy Torunia 
z widokiem na niedaleką Wisłę. Na 
płycie nagrobkowej znalazł się napis: 
Lekarz weterynarii, artysta plastyk, 
żeglarz, piewca życia. Od siebie dodam: 
artysta malarz, którego obrazy są częścią 
moich radości życia.

Zdjęcie Olgierda Turka wykonane przeze mnie 
na początku czerwca 2011 lub 2012 roku nad 
Wisłą w Toruniu, koło basenu portowego 
przystani AZS. Był to dzień startu tradycyjnych 
regat żeglarskich Toruń – Bydgoszcz. Te regaty 
przyciągnęły na nadbrzeże Olgierda, jak i mnie

Sylwetka Burłaka ciągnącego łódź
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Przed nadejściem
Krzyżaków

REGION

W skład sołectwa Wieszczyce w gminie Kęsowo (powiat tucholski) wchodzą obec-
nie trzy wsie: Wieszczyce, Brzuchowo oraz najmniejsza z nich pod względem 

liczby mieszkańców Bralewnica, w której mieszka 70 osób.

Bralewnica leży niecałe 30 km od Chojnic, w gminie Kęsowo 
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Parafialna przynależność
Wieś należy według administracji kościelnej do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromierzu, obok sześciu innych miej-
scowości i osad. Co ciekawe, do parafii tej 91 lat temu, w okresie międzywojennym, 
należało 1681 wiernych, w tym 104 Niemców. Na tym terenie mieszkało ponadto 
28 Niemców ewangelików. W samej Bralewnicy mieszkało wówczas 98 osób (Diecezja 
chełmińska. Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928). Parafia z siedzibą w Wiel-
kim Mędromierzu przed wojną i obecnie wchodzi w skład dekanatu tucholskiego.

Pierwsze wzmianki
Najstarsze dokumenty osadnicze i nadaniowe dotyczące współczesnych terenów 
gminy Kęsowo pochodzą z przełomu XIII i XIV w. Zarejestrowano w nich m.in. miej-
scowości: Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo czy też Bralewnica. Osady te należały do 
kasztelanii raciąskiej. W 1300 roku nazwa folwarku odnotowana została w dwóch 
dokumentach jako Bralewnitza tudzież Bralewnicza (przypominamy Czytelnikom 
„Kwartalnika Chojnickiego”, iż dwuznak „cz” w dawnych zapisach często oddawał 
spółgłoskę „c”). Miejscowość stanowiła wówczas posiadłość książęcą podległą cyster-
som z Byszewa. Jak podaje mediewista prof. Maksymilian Grzegorz, Bralewnica 
była od 1346 roku własnością rycerską na prawie chełmińskim. W XVI stuleciu wieś 
stanowiła natomiast dobra królewskie. Później, już w drugiej połowie XVIII wieku, 

Malowniczy widok na fragment miejscowości
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majątek dzierżawili małżonkowie Eva i Peter Rhode, zaś w 1772 roku wraz z I roz-
biorem Polski folwark przejął Andrzej Aubracht Prądzyński z żabieńskiej linii tego 
zasłużonego rodu szlachty kaszubskiej (z Żabna koło Brus). Kaszubscy Prądzyńscy 
pieczętowali się herbem Księżyc, zwanym też Trzy Gwiazdy, natomiast Prądzyńscy 
z Wielkopolski chlubili się herbem Grzymała. Z czasem Prądzyńscy nabyli też sąsied-
nie dobra: Adamkowo, Małą Klonię, Przyrowę i Wałdowo.

W 1865 roku rozbudowano część gospodarczą majątku. Dobra bralewnickie 
pozostały w rękach Prądzyńskich i ich potomków do 1939 roku. Ostatnią właścicielką 
była Wanda Rakowska z domu Ossowska, wnuczka Leona Prądzyńskiego. Niektórzy 
potomkowie Prądzyńskich mieszkają dziś w Szwecji. Po wojnie majątek znalazł się 
w zasobach skarbu państwa. Dwór ulegał postępującej ruinie, a otaczające go trzy-
hektarowe tereny parkowe zostały zdewastowane. Zamiast pięknego parku z końca 
XIX wieku pojawiło się wysypisko śmieci…

Bralewnickie zabytki
W pomnikowym dla polskiej historiografii Słowniku geograficznym Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich (tom 1, 1880 r.) odnotowano wieś: Bralewnica (Bra-
lewicę, niem. Wilhelmsau) w powiecie tucholskim, w parafii Jeleńcz; w miejscowości 

Przed nadejściem Krzyżaków

Odnowiony dwór późnoklasycystyczny
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tej mieszkały wówczas 124 osoby (w tym 117 katolików) w 13 domach. W tym okresie 
wieś należała jeszcze do parafii jelenieckiej, zaś drugą nazwą niemiecką występującą 
w źródłach był, obok Bralewitz, efemeryczny toponim Wilhelmsau. Wśród bralew-
nickich zabytków na uwagę zasługują budynek dworski oraz zabudowania folwar-
czne z XIX wieku. W 2015 roku dwór doczekał się poważnego remontu. Budynek, 
nazywany w miejscowym środowisku pałacem, zamieszkuje kilka rodzin. Obecnie 
zabudowania są własnością gminy Kęsowo. Lokalny samorząd dzięki roztropnym 
działaniom i pozyskanym środkom zewnętrznym uratował fragment kulturowego 
dziedzictwa naszej małej ojczyzny.

Od nazwy osobowej
Nazwa niewielkiej wsi położonej w malowniczych Borach Tucholskich ma genezę 
patronimiczną. Utworzono ją pierwotnie od staropolskiej nazwy osobowej Bral 
z użyciem sufiksu (przyrostka) -ewice (Bralewicę). Zdaniem niektórych językoznaw-
ców nastąpiło z czasem rozszerzenie sufiksu przez dodanie spółgłoski -n- i asymilacja 
toponimu do środowiska nazw topograficznych z produktywnym formantem -nica, 
związanym z systemowymi nazwami miejscowości wywodzącymi się od nazw wod-
nych: rzek i strug. Ma zatem malutka Bralewnica coś wspólnego z Chojnicą i później-
szymi Chojnicami. Oczywiście, pod względem językowym…

Charakterystyczny punkt krajobrazu Bralewnicy
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MALARSTWO

Walcząc o prawdę
w sztuce

JACEK KLAJNA

B ożena Duda to jedna z najbardziej uznanych chojnickich malarek. Prezentowała 
swoje prace na 28 wystawach indywidualnych oraz 74 wystawach zbiorowych. Jej 

dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, muzeach w Toruniu, 
Chojnicach oraz w wielu instytucjach 
Wybrzeża i zbiorach prywatnych 
w kraju i zagranicą, m.in. w Norwe-
gii, Szwecji, Niemczech, USA, Tur-
cji, Szwajcarii, Kanadzie, Czechach, 
Słowacji, Grecji, Bułgarii, Holandii, 
Włoszech, Japonii i Jordanii. Jest lau-
reatką licznych nagród i wyróżnień, 
m.in. uzyskała stypendium Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Od 1980 roku 
współpracuje z galeriami w Japonii. 
Jej prace w galeriach warszawskich 
i trójmiejskich osiągają wysokie ceny. 

Bożena Duda urodziła się 
w Gdańsku-Oliwie. Tam ukończyła 
szkołę podstawową, a Liceum Pla-
styczne w Gdyni-Orłowie. Otoczona 
od najmłodszych lat sztuką, w domu 
artystycznym, pełnym obrazów, 
z bogatymi tradycjami, podjęła studia 
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku na wydziale malarstwa 
i grafiki w pracowni profesora Kazi-
mierza Śramkiewicza. Prapradziadek Bożena Duda (fot. Ariel Berndt)
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artystki był malarzem, znanym portreci-
stą, studiował w akademii monachijskiej 
razem z Arturem Grottgerem i malował 
arystokratów lwowskich. Jego wnuk, 
czyli dziadek pani Bożeny, też był mala-
rzem. Skończył Akademię Sztuk Pięk-
nych w Warszawie.

Chojniczanką jest od ponad 20 lat. 
W 1998 roku sprowadziła się z mężem 
do naszego miasta, gdzie mieszka i two-
rzy. Zasadniczym obszarem jej zainte-
resowań w sztuce jest malarstwo olejne 
na płycie i płótnie. Małe formaty maluje 
na deskach, duże na płótnie. Tematyka 
jej prac jest różnorodna. Zazwyczaj to 
człowiek, lalki, marionetki, koty i mar-
twa natura. – „Poprzez marionetki i sce-
nerię teatralną artysta może przekazać 
odbiorcy o wiele więcej niż poprzez 
postacie normalnych ludzi”  – mówi. 
Sięga także po pejzaż, który służy jednak 
tylko jako tło, tak jak w cyklu „Magia 
średniowiecznych Chojnic”.

Natchnienia szuka w wyciszeniu. 
–  „To taka swoista kontemplacja i medy-
tacja. Czasami następuje przekaz z góry. 
Najpierw pomysł pojawia się w głowie, 
a następnie trzeba szybko wziąć papier 
i to naszkicować, bo ta myśl już nigdy nie 
wróci. Aby dzieło było naprawdę dzie-
łem, musi spełnić trzy warunki: musi być 
w nim zawarta głębia, światło i tajemnica. 
Bez tych trzech elementów nie mamy 
prawdziwego dzieła sztuki, bo dzieło 
sztuki jest wtedy, kiedy nie można do 
niego nic dodać i nic ująć”  – podkreśla 
malarka.

Jak każdy artysta ma też swoich 
mistrzów.  – „To były takie etapy: Rem-
brandt, Antoon van Dyck, malarstwo 
holenderskie”  – wspomina. Fascynuje 

Arystokrata, 60 × 50 cm, olej płyta

Arystokratki, 70 × 49,5 cm, olej płyta
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Chojnicki trefniś, 33 × 43 cm, olej płyta Duch Chojnic, 38 × 54 cm, olej płyta

Pajacyk, 50 × 40 cm, olej płytaPortret damy, 80 × 68 cm, olej płótno
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ją Ukrzyżowanie Matthiasa Grünewalda. 
Odwiedzając Madryt, zawsze idzie do 
Prado, żeby popatrzeć na Rozstrzelanie 
Francisca Goi. Z twórców polskich lubi 
Zdzisława Beksińskiego, chociaż, jak 
mówi:  – „Jest trochę okrutny, ale jego 
kompozycje są wspaniałe”. Lubi muzykę 
poważną. Dla pani Bożeny najwspa-
nialszym kompozytorem na świecie jest 
Henryk Mikołaj Górecki. Czasami cho-
dzi potańczyć Zumbę. Wypoczywa jed-
nak przy malowaniu.  – „Malowanie to 
jest forma koncentracji i medytacji, czyli 
najlepszy odpoczynek, jaki może być dla 
umysłu”  – zauważa. Tworzy nie więcej 
niż trzy, cztery godziny. Poza tym uwiel-
bia podróże po całym świecie. Chętnie też 
czyta książki i poradniki różnego typu.

Obecnie przygotowuje prace do 
następnej swojej wystawy, która będzie 
miała tytuł „Kobieta i kot”. – „Fascynujący 
to dla mnie temat, bo lubię i koty, i kobiety. 
Te istoty z pewnością mają ze sobą coś 
wspólnego”  – mówi. Przygotowanych 
ma już kilkadziesiąt obrazów. Nama-
luje też kilka specjalnych na tę wystawę. 
Pytana, co uważa za swoje największe 
osiągnięcie w dotychczasowej pracy arty-
stycznej, odpowiada: – „Wie pan, co jest 
najważniejsze w mojej pracy? Żeby być 
w zgodzie ze swoim sumieniem i podążać 
swoją drogą życiową. Wolność i odwaga 
w sztuce to znaczy dla mnie umiejętność 
niepoddawania się obyczajom i odwaga 
bycia nieprzystosowanym do funkcjonu-
jących powszechnie trendów”. 

Piękna z Chojnic, 70 × 52 cm, olej płótno

Pozdrowienie, 69 × 100 cm, olej płótno



95

Zakochani w Chojnicach, 38,5 × 54 cm, olej płyta

Walcząc o prawdę w sztuce
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Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 28 07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.bibliotekachojnice.pl




