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Irmina Mrózek Gliszczynska –
mistrzyni świata w klasie 470

Skąd u Pani zainteresowanie żeglarstwem?

Szczerze, to były ambicje mojego taty, które 
później zakiełkowały we mnie. Tata jako dzie-
cko trochę żeglował, a jak miałam 9 lat, to zapi-
sał mnie i starszą siostrę do klubu żeglarskiego. 
Powoli wchodziłam w to żeglarskie życie, a póź-
niej już zawładnęło ono moim życiem.

Brała Pani udział w wielu prestiżowych zawo-
dach. Które utkwiły w Pani pamięci najbardziej?

Są dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierw-
sza oficjalna: Sportowcy, którzy trenują 
sporty olimpijskie marzą o starcie na Igrzy-
skach Olimpijskich i to są zawody, o których 
także i ja nigdy nie zapomnę, ale po drodze 
były regaty, które mnie zbliżały do tego celu. 
Z pewnością pamiętać będę także Mistrzostwa 
Świata w Izraelu, gdzie zdobyłyśmy kwalifikację 
olimpijską (wraz z Agnieszką Skrzypulec w kla-
sie 470 – przyp. red.), pierwszy wygrany Puchar 
Świata oraz Puchar Świata w Miami, po którym 
wskoczyłyśmy na drugie miejsce w rankingu 
światowym. Jednak najwięcej emocji wiąże 
się z Mistrzostwami Świata w Grecji, które 
wygrałyśmy. Druga ta nieoficjalna odpowiedź 
jest taka, że pamięta się i wygrane regaty, i te 

Irmina Mrózek Gliszczynska – chojni-
czanka, wychowanka Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego w Charzykowach. Ukończyła 
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. Należała do Kadry Narodowej 
Polskiego Związku Żeglarstwa. Jest mistrzy-
nią świata z 2017 roku, sześciokrotną meda-
listką mistrzostw Polski seniorów. Sukcesy 
odnosiła także jako juniorka, kiedy to zajęła 
czwarte miejsce na mistrzostwach Europy 
juniorów. Dwa razy została uznana za naj-
lepszego młodzieżowca wśród kobiet pod-
czas Gali Żeglarstwa. W 2018 roku zakoń-
czyła karierę sportową jako zawodniczka, 
jednak nadal jest związana z żeglarstwem.

OLIMPIJKA

(fot. z arch. Irminy Mrózek  
Gliszczynskiej)
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przegrane, duże i małe, bo każde mają wpływ na to, do jakiego etapu kariery sportowej 
się dochodzi. W głowie mam przebiegi wyścigów i przeciwników, z którymi walczyłam. 
Mam też przyjaciół na całe życie, zwiedzone kraje i poznane inne kultury.

(fot. Jacek Kwiatkowski)

(fot. Jacek Kwiatkowski)
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Jak wyglądają przygotowania do tego typu imprez sportowych?

Zaczyna się od logistyki, np. transportu. Trzeba zdecydować, kontener czy przy-
czepa, jeśli przyczepa, to kto ma jechać i kiedy. Ważne są też bilety samolotowe i noc-
legi. Należy także podjąć decyzję, jaki sprzęt spakować. Najważniejsze imprezy są 
jak matura, jeśli nie przygotowywałeś się cały rok, to na dwa tygodnie przed nic nie 
dasz rady zrobić. Przed samymi regatami ważne jest poznanie akwenu, dopracowanie 
szczegółów na łódce, wplatanie lekkich treningów fizycznych (te ciężkie już zostały 
zrobione wcześniej) i najistotniejsze – odpoczynek. Przed regatami łódka musi 
przejść kontrole u mierniczego, czyli ważenie sprzętu, pomiary żagli itp. My też prze-
chodziłyśmy kontrole dokumentów, takich jak paszport czy ubezpieczenie. Wcześniej 
Związek musiał przesłać zgodę dla nas na reprezentowanie Polski.

Jakie ma Pani plany na przyszłość? Czy są one związane z żeglarstwem?

Aktualnie jestem zaangażowana w projekt sportowiec.pro, którego jestem współ-
założycielem. Są to głównie wykłady dla firm, podczas których sportowcy dzielą się 
doświadczeniem ze świata sportu, które można wykorzystać np. w korporacjach. 
Nasz team to ludzie, którzy mówią o drodze do sukcesu i motywacji, ale także poru-
szają tematy, jak radzić sobie z porażką czy presją, co to jest góra lodowa w sporcie 
oraz że droga może być ważniejsza od celu. Pozostaję jednak jedną nogą w żeglarstwie, 
ponieważ działam również jako konsultant/trener na zgrupowaniach.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Rozmawiała: Weronika Sadowska

(fot. Richard Langdon)



Magdalena Kwaśna –
multimedalistka w Laser 4.7 i Radial

Może na początek kilka słów o sobie.

Mam 21 lat. Pochodzę z Chojnic, ale od kilku lat jestem również bardzo mocno 
związana z Gdańskiem, w którym kończyłam liceum, a obecnie również studiuję. 
Aktualnie przede wszystkim jestem żeglarką.

MISTRZYNI

Magdalena Kwaśna jest zawodniczką Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i reprezentantką Polski w klasie 
Laser Radial. Jej trenerem klubowym jest Mirosław Laskowski, a reprezentacyjnym Bartłomiej Szotyński. 
Multimedalistka mistrzostw świata w klasie Laser 4.7 i Radial. 9 sierpnia 2018 roku na Mistrzostwach 
Świata w Aarhus zajęła 12 miejsce i zdobyła kwalifikację dla Polski na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
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Jak zaczęła się Pani żeglarska pasja?

Żeglować zaczęłam w wieku siedmiu lat. Zbliżały się wakacje po pierwszej klasie 
szkoły podstawowej i mama spytała, czy nie chciałabym, żeby zapisała mnie na obóz 
żeglarski. Zgodziłam się. Potem rodzice zaczęli zawozić mnie na kolejne treningi i już 
tak zostałam w tym sporcie.

A jak wyglądały pierwsze treningi, ile wyrzeczeń kosztowały?

Szczerze mówiąc to, co teraz najbardziej pamiętam z początków mojej żeglarskiej 
przygody, to zabawa połączona z rywalizacją. Pamiętam treningi, skoki do wody, 
innych zawodników, lokalne regaty na Jeziorze Charzykowskim. Tamten okres na 
pewno nie łączył się dla mnie z wielkimi wyrzeczeniami. Przynajmniej tak tego nie 
odbierałam. Fakt, żeglarstwo zajmowało dużo czasu, ale w zamian oferowało mi inne 
środowisko, perspektywę, ale też, co jest ważne dla dziecka, aktywność fizyczną.

Czy trudno łączyć żeglarstwo, obowiązki domowe i szkołę?

Z wiekiem na pewno coraz trudniej. Dużo zależy też od oczekiwań i wymagań, 
jakie ma się od siebie i kierunku edukacji. Sześć lat temu jeszcze bym nie pomyślała, 
że znajdę się życiowo w sytuacji, w jakiej jestem teraz – że to sport jest ważniejszy 
niż studia. Ale bardzo doceniam to, że do końca edukacji szkolnej byłam w stanie 
uprawiać sport na wysokim, zadowalającym poziomie, a jednocześnie niewiele tracić 
z normalnego szkolnego życia. Wiązało się to z dużą ilością pracy, organizacją czasu 
i wsparciem ze strony nauczycieli oraz przyjaciół, ale dzięki temu wiem, że wyciągnę-
łam z tamtego okresu jak najwięcej i nie czuję, że coś mnie ominęło.

Kiedy przyszły pierwsze sukcesy?

Myślę, że pierwszym prawdziwym sukcesem było zdobycie brązowego medalu 
Mistrzostw Polski do lat 11. Było to w 2007 roku, miałam wtedy dziewięć lat. Przez 
dwa kolejne lata stawałam na najwyższym stopniu podium tych regat i wciąż wspomi-
nam je z ogromnym sentymentem.

W każdym sukcesie zawodnika swój udział ma też trener. Wielu ich było?

Przez te 14 lat w żeglarstwie współpracowałam z wieloma trenerami i raczej wolę 
myśleć o tym, czego każdy z nich mnie nauczył i to nie tylko w zakresie umiejętności 
żeglarskich. To jest bardzo ciekawy temat, bo każdy z nich trafił na mnie w innym 
okresie mojego życia – zaczynając od kilkuletniego dziecka, przez nastolatkę do bycia 
młodym dorosłym, co wiązało się z tym, że każdy z nich miał inne trenerskie wyzwa-
nie. To, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że naprawdę wiele zależy od tego, na 
jakiego trenera trafi się podczas swojej sportowej przygody. Śmiało mogę powiedzieć, 
że gdyby nie wsparcie zewnętrzne, trenerskie, na pewno nie uprawiałabym sportu tak 
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długo i nie doszłabym tak daleko. Nie 
każda historia i współpraca kończyła się 
happy endem, ale to wolę zostawić dla 
siebie.

Na jakim sprzęcie Pani pływa? Klubo-
wym czy prywatnym?

Zależy od etapu. Początkowo głów-
nie był to sprzęt prywatny ze względu 
na to, że sprzętu klubowego nie było 
wystarczająco dużo. Później klub zaczął 
otrzymywać dotacje z Unii Europejskiej, 
dzięki czemu dostałam swojego pierw-
szego, nowego lasera. Obecnie żegluję 
głównie na sprzęcie, który dostaję z Pol-
skiego Związku Żeglarskiego.

Jakie są więc koszty wyczynowego żeglar-
stwa?

Odpowiedź chyba nikogo nie 
zdziwi  – duże. Największym zjada-
czem pieniędzy jest logistyka, transport 
sprzętu po świecie, czasami obowiąz-

kowy charter, paliwo do samochodu, motorówki… Są to spore koszty. Na szczęście 
wsparcie otrzymywane z PZŻ-u jest spore, co bardzo ułatwia uprawianie tego sportu. 
Niestety, ze względu na to, że jest to dyscyplina niszowa, trudna do obserwowania, 
pozyskiwanie sponsorów nie jest łatwe.

Może kilka słów o dotychczasowych sukcesach krajowych i zagranicznych?

Sukcesy krajowe to liczne, coroczne medale mistrzostw Polski. Z zagranicznych: 
medale mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców, a także młodzieżowe mistrzostwo 
Europy wywalczone w 2018 roku. Warto też wspomnieć o wywalczeniu kwalifikacji olim-
pijskiej (na razie) dla kraju podczas mistrzostw świata seniorów w 2018 roku w Aarhus. 

Zdarzają się niebezpieczne sytuacje na wodzie?

Nie przeżyłam żadnej sytuacji takiej naprawdę mrożącej krew w żyłach. Dość 
dokładnie pamiętam Puchar Europy na Gardzie z 2013 roku. Było bardzo zimno, tem-
peratura odczuwalna wynosiła może kilka stopni. Silny wiatr. Nie było z nami na wodzie 
trenera. Dopłynęłam na trasę, bardzo długo czekałam na start. Było potwornie zimno. 
Dopóki nie musiałam nigdzie podpłynąć, to po prostu dryfowałam w okolicach trasy. 
Pamiętam jedną sytuację, że obserwowałam chłopaka płynącego półwiatrem i byłam 
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pod wrażeniem, że daje radę, że się nie 
boi. Po czym dosłownie kilka sekund 
później widziałam, jak na pełnej pręd-
kości wpływa w inną łódkę, robiąc w niej 
dziurę na wylot wielkości pięści. W tam-
tym momencie pamiętam, że pomyśla-
łam, że sama sobie poradzę, ale że tak 
naprawdę większym zagrożeniem dla 
mnie niż wiatr są inni, niedoświadczeni 
zawodnicy. A na nich nie mam żadnego 
wpływu… 

Zdradzi Pani swoje żeglarskie plany na 
przyszłość?

Nie wybiegam myślami dalej niż 
do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. To 
jest najważniejszy cel, któremu chcę 
poświęcić całą swoją uwagę. Co będzie 
potem, zobaczymy. Może trochę żeglar-
stwa morskiego? Czas pokaże. 

A plany życiowe, szkolne, zawodowe, 
wypoczynek?

Na ten moment sport to priorytet. Na pewno będę chciała mieć okres w życiu, 
w którym edukacja wróci na pierwszy plan i będę miała czas na to, żeby pożyć jak 
prawdziwy student. Przy całym natężeniu wyjazdów i ciągłym pakowaniu walizki, 
najprzyjemniejszy odpoczynek dla mnie to po prostu czas spędzony w Polsce. 

Żeglarstwo na pierwszym miejscu, a co poza tym?

Bardzo interesuje mnie człowiek, zarówno od strony fizycznej, jak i tej mentalnej. 
Lubię zgłębiać wiedzę i lepiej rozumieć, jak funkcjonuje ludzki organizm. Jestem też 
wielką fanką podróży, książek i zdrowego stylu życia. 

Co chciałaby Pani powiedzieć adeptom żeglarstwa?

Żeby nigdy się nie poddawali. Każdy natrafia na jakiś kryzys na którymś z etapów 
swojej przygody. Kluczem do sukcesu jest przetrwanie tych momentów i dalsze podą-
żanie do wyznaczonego sobie celu.

Rozmawiał: Jacek Klajna
Fot. W. Aryniew



Łukasz Łysak jest chojniczaninem, nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Chojnicach. Od najmłodszych lat pasjonuje się sportem, w tym od ponad dekady sportami 
wodnymi. Uprawia różne rodzaje surfingu. Pływa zarówno w naszych okolicach – na Jeziorze Cha-
rzykowskim, jak i na Morzu Bałtyckim. 

Łukasz Łysak –
pasjonat surfingu

HOBBYSTA
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Na co dzień jest Pan nauczycielem wf. Gdy tylko ma Pan chwilę wolnego i pozwala na to 
pogoda, rusza Pan na wodę... Skąd zainteresowanie sportami wodnymi? 

Już gdy byłem dzieckiem, spodobały mi się sporty wodne, jednak wtedy nie udało 
mi się zacząć ich uprawiać. Dopiero gdy zacząłem pracować, poświęciłem się tej pasji. 
I tak mi już zostało. 

Czy wcześniej uprawiał Pan jakieś inne dyscypliny?

Od zawsze byłem aktywny sportowo. Uprawiałem lekką atletykę i grałem w tenisa 
stołowego. Jednak cały czas czegoś brakowało mi w tych dyscyplinach. Dopiero kiedy 
spróbowałem sportów wodnych, poczułem, że to jest to i już tak sobie surfuję od 
12 lat.

Jakie rodzaje surfingu Pan uprawia?

Uprawiam windsurfing i kitesurfing, a zimą snowkiting. Windsurfing to deska 
z żaglem. Kitesurfing to deska z latawcem. Natomiast snowkiting to zimowa odmiana 
kitesurfingu, w której używamy latawca i snowboardu lub nart. Panujące w naszych 
okolicach warunki atmosferyczne sprzyjają windsurfingowi, jednak na Jeziorze Cha-
rzykowskim również zdarza mi się popływać na kitesurfingu. Zimą z kolei uprawiam 
wcześniej wspomniany snowkiting. Od tego sezonu zacząłem pływać na desce z hydro-
skrzydłem. Jest to słabo wiatrowa odmiana windsurfingu, w której zmniejszamy opory 

Łukasz Łysak – pasjonat surfingu
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przy pomocy specjalnego statecznika i możemy czerpać przyjemność z windsurfingu, 
unosząc się nad wodą w słabym wietrze.

Jakie warunki są potrzebne do surfowania? W jaki sprzęt trzeba się zaopatrzyć?

Jeżeli chodzi o warunki, to wystarczy wiatr i woda. Sprzęt dobieramy w zależności 
od tego, jak chcemy pływać i na jakim poziomie jesteśmy. Kiedy się uczymy, uży-
wamy dużych desek i małych żagli. Natomiast kiedy już coś potrafimy, to wybieramy 
między szybkim pływaniem na małej desce, wykonywaniem skoków i ewolucji na 
płaskiej wodzie, pływaniem na falach w czasie sztormu czy unoszeniem się nad wodą 
na hydroskrzydle. Bardzo ważna jest też pianka, ponieważ zwykle kiedy wieje w Pol-
sce, to nie jest zbyt ciepło. Poza tym dobra pianka potrafi bardzo wydłużyć sezon, 
a nawet sprawić, żeby się nie kończył, no chyba że jest mróz i woda zamarza. Mi oso-
biście najbardziej przypadło do gustu pływanie na morzu podczas sztormów, jednak 
nie łatwo trafić na takie warunki, więc pływam również na jeziorze. Mamy to szczęś-
cie, że blisko nas jest sporo akwenów i przy odrobinie szczęścia można się poślizgać 
w wolne popołudnie czy weekend. Jeśli natomiast ktoś z okolicy chciałby zacząć przy-
godę z windsurfingiem, są szkółki zarówno w Charzykowach, jak i Swornegaciach na 
Jeziorze Karsińskim.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. ze zbiorów Łukasza Łysaka



Początki klubu
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy powstał jako zrzeszenie LZS w 1954 roku. 
Ówczesne Państwowe Gospodarstwa Rybackie w Charzykowach przekazały swój 
teren pod budowę siedziby klubu (wówczas były to tylko hangary i niewielki warsztat 
szkutniczy). Pierwszymi zawodnikami, członkami klubu byli rybacy z charzykow-
skiego PGR-u, młodzież z Charzyków i Chojnic. Dla młodzieży, często dzieci wojny 
i urodzonych krótko przed wojną, była to jedyna szansa na zorganizowane zajęcia. 

WOJCIECH ROLBIECKI

Ludowy Klub Sportowy 
Charzykowy

ŻEGLARSTWO



16 Chojnickie żagle

Władza ludowa bardzo chętne wspierała LZS-y. Pierwszymi prezesami klubu byli pra-
cownicy, dyrektorzy PGR-u Antoni Rubisz i Czesław Hajduk.

W LZS-ie Charzykowy oprócz wiodącej sekcji żeglarskiej istniała również sekcja 
lekkoatletyczna (m.in. rzut dyskiem, pchnięcie kulą) oraz tenisa stołowego. Sprzęt, 
jakim dysponowały sekcje żeglarska i bojerowa, to były najczęściej samodzielnie 
wykonane w szkutni klubowej drewniane: hetki, omegi, piraty, słonki, hornety, póź-
niej cadety, ok’dinghy czy finny. Bojery to na początku monotypy XV (część została 
zakupiona z Krakowa), później L8 (konstrukcja Ottona Weilanda, przez bojerow-
ców nazywana „Weilandem”), bojery dwunastki, dopiero pod koniec lat 60. pojawiły 
się pierwsze bojery klasy DN. Dzisiaj żeglarze oraz bojerowcy i ich sprzęt wyglą-
dają zupełnie inaczej niż 50, 60 lat temu. Ciężkie drewniane łódki, wymagające 
konserwacji, ciągle cieknące. Bawełniane żagle (szyte przez pracownię kuśnierską 
i żaglomistrzowską Ottona Weilanda), które pleśniały i nie były tak wytrzymałe 
jak dakronowe. Wszystko to wymagało od żeglarzy i bojerowców bardzo dużego 
zaangażowania w pracę przy sprzęcie. Bojerowcy nie mieli maszyn do ostrzenia płóz. 
Długie, półtorametrowe, ciężkie płozy od monotypów XV wymagały wielogodzin-
nego ręcznego ostrzenia pilnikami. 

Żeglarze nie mieli pianek (dopiero w latach 70., gdy mocno rozwinęła się sek-
cja płetwonurków w charzykowskim LOK-u, bardziej operatywni „załatwiali” sobie 
pianki) i sztormiaków, pływali w dresach. Rolę kamizelek asekuracyjnych pełniły 
napompowane dętki rowerowe (!) przełożone wokół ramion. Bojerowcy korzystali 
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z wojskowych kożuchów 
i hełmofonów czołgistów. 
To wszystko hartowało 
ówczesnych żeglarzy, byli 
oni doskonałymi ślusa-
rzami, szkutnikami, żaglo-
mistrzami. Wiele okuć do 
jachtów i bojerów wyko-
nywali własnoręcznie, pod 
okiem starszych kolegów. 
Szkutnicy klubowi mieli 
wielkie wsparcie od zawod-
ników, którzy uczestniczyli 
w budowie kadłubów boje-
rów, żaglówek, klejeniu 
masztów i bomów, ucząc 
się zdolności manualnych 
i poznając gatunki drewna 
czy techniki obróbki. 

Wielkim dobrodziej-
stwem dla żeglarzy była 
Stocznia Jachtowa Polsport 
w Chojnicach. Nieograni-
czone źródło materiałów 
i fachowej wiedzy bardzo 
dobrych szkutników oraz 
inżynierów z działu roz-
woju, pozwalały w warunkach klubowych wykonywać kadłuby i maszty na naj-
lepszym światowym poziomie (szczególnie jeśli chodzi o sprzęt bojerowy). Wielką 
sztuką opanowaną do perfekcji przez bojerowców z Charzyków była budowa płóz 
bojerowych. Kadra szkoleniowa, instruktorzy to była młodzież, która zdobywała 
instruktorskie szlify m.in. w Trzebieży oraz na kursach organizowanych przez Byd-
goski Okręgowy Związek Żeglarski czy w sąsiedniej Funce w ośrodku ZHP.

W latach Polski Ludowej
W latach 50. i 60. zawodnicy z Charzyków żeglowali z różnym powodzeniem. Braki 
sprzętowe, niewystarczająca liczba instruktorów i trenerów nie zrażały najambitniej-
szych i najwytrwalszych. Wręcz przeciwnie, zawodnicy LZS Charzykowy byli czo-
łowymi bojerowcami w Polsce. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Łucjan Gier-
szewski – niezwykle utalentowany zawodnik i instruktor, tragicznie zmarły, mistrz 
Polski w klasie Monotyp XV; Stanisław Tryba – trener wielu wspaniałych żeglarzy 
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oraz Alfons Pilacki – bardzo dobry 
trener, tragicznie zmarły w 2006 roku. 
W latach 70. LKS był czołowym klu-
bem w Polsce, zawodnicy rokrocznie 
zdobywali medale mistrzostw Pol-
ski, zarówno latem, jak i zimą. Wiel-
kie sukcesy latem odnosili Krzysz-
tof Zawalski i Roman Stanisławski, 
czołowa załoga klasy Cadet w Pol-
sce. Zawalski i Stanisławski otarli się 

o srebrny medal Mistrzostw Świata w klasie Cadet w 1973 roku w Holandii. Awa-
ria w ostatnim wyścigu regat zepchnęła ich z pewnego drugiego miejsca na czwarte. 
W ścisłej czołówce w Polsce w klasie 470 żeglował Zbigniew Stanisławski z załogan-
tem Henrykiem Kobierowskim. Lata 70. to wielkie sukcesy bojerowców z LKS-u. Zbi-
gniew Stanisławski w 1976 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w klasie 
DN w Szwecji, a rok później obronił tytuł na mistrzostwach w USA. Zbigniew Stani-
sławski, Janusz Januszewski, Andrzej Dalecki należeli do ścisłej czołówki bojerowców 
w Polsce, byli członkami kadry narodowej i wielokrotnymi reprezentantami Polski na 
mistrzostwach świata i Europy. Trenerem kadry narodowej bojerowców w latach 80. 
był bardzo doświadczony i zasłużony trener LKS Stanisław Tryba.

Lata 80. to niestety coraz gorsze czasy dla sportu i żeglarstwa w Charzykowach. 
Fatalna sytuacja gospodarcza kraju przekładała się na kondycję klubów sportowych 
w całej Polsce. Braki sprzętowe dawały się coraz bardziej we znaki. Stocznia jach-
towa w Chojnicach chyliła się ku upadkowi, nie była w stanie wspierać żeglarzy tak 
jak w poprzednich latach. Zawodnicy na świecie dysponowali doskonałym sprzętem 
zachodnich producentów, LKS-u nie było stać na zakup za dewizy drogich żagli, masz-
tów. Tylko najlepsi zawodnicy, członkowie kadry narodowej – Andrzej Dalecki i Janusz 
Januszewski – mieli szansę rywalizować z najlepszymi. Dalecki zdobył w 1988 roku 
w Leningradzie srebro Mistrzostw Europy w klasie DN, a tragicznie i przedwcześnie 
zmarły Piotr Czupa (syn znanego chojnickiego fotografa) wygrał niespodziewanie 
Ogólnopolską Spartakiadę Młodzieży w Żywcu w 1989 roku w klasie OK’Dinghy.

W trudnych latach transformacji
Lata 80. i 90. były bardzo trudne dla LKS-u. Transformacja ustrojowa spod znaku 
Balcerowicza zmiotła z mapy Polski wiele ośrodków sportowych. Brak środków 
finansowych na działalność klubów sportowych, które przez wiele lat były wspierane 
centralnie, spowodował, że nie było ich stać na zakup sprzętu, remont i utrzymanie 
bazy, wyjazdy, zatrudnianie trenerów. Samorządy robiły co w ich mocy, aby utrzymać 
LKS. Dzięki wsparciu byłych żeglarzy, pracowników chojnickich zakładów (przede 
wszystkim mleczarni) udało się przetrwać trudne czasy. Jednak o dawnej świetności 
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można było tylko pomarzyć. Ciężko było zaistnieć w czołówce mistrzostw Polski czy 
zakwalifikować się do kadry narodowej.

Czasy współczesne
Sytuacja powoli zmieniła się dopiero na początku XXI wieku. Młodzież z LKS-u zaczęła 
zdobywać medale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i mistrzostw Polski. Magda-
lena Rolbiecka i Piotr Pestka zdobyli złoty medal w klasie L’Equipe OOM w Pucku 
(2000 rok), a Maciej Bocian z Miłoszem Pestką rozpoczęli bardzo dobry czas dla cha-
rzykowskiej klasy 420, zdobywając tytuł wicemistrzów Polski (w 2000 roku w Pucku). 
Do głosu doszedł również syn Zbigniewa Stanisławskiego – Jakub i zdobył złoty 
medal mistrzostw Polski juniorów młodszych, a Tomasz Macugowski w tej samej 
kategorii srebro. Przez kilkanaście lat charzykowscy bojerowcy (juniorzy i juniorzy 
młodsi) zdominowali polską scenę lodową, zdobywając rokrocznie po kilka medali 
mistrzostw Polski, świata i Europy. Jakub Stanisławski, Tomasz Klunder, Piotr 
Günther, Jacek Stanisławski to młodzi reprezentanci LKS-u, którzy zapisali się na 
trwałe w historii polskich bojerów. 

Podkreślić tutaj należy rolę trenera Dariusza Koseckiego (aktywnego bojerowca), 
który potrafił stworzyć bardzo ambitną grupę bojerowców, wspieranych przez wete-
ranów Janusza Januszewskiego, Stanisława Trybę i Andrzeja Daleckiego, którzy 
dzielili się swoim wielkim doświadczeniem z młodzieżą. Andrzej Dalecki wspierał 
zawodników sprzętowo, jego zakład szkutniczy w Krojantach produkuje najlepsze 
na świecie płozownice i kadłuby bojerów klasy DN. To był bardzo dobry czas dla 
bojerowców w LKS. Niestety ostatnie zimy bez lodu zniechęciły dzieci i młodzież 
do żeglarstwa lodowego.

Po 2000 roku w LKS-ie rozpoczęły się sukcesy w klasach dwuosobowych – L’Equipe, 
420 i 470. Zawodnicy rokrocznie zdobywali medale mistrzostw Polski oraz uczest-
niczyli w zagranicznych regatach, zdobywali kwalifikacje na mistrzostwa Europy 
i świata. Natalia Szpera z Martyną Głomską otrzymały tytuł wicemistrzyń świata 
w regatach w Sopocie w 2004 roku. Tomasz Klunder z Piotrem Pestką przez kilka lat 
dominowali w Polsce w klasie 420. Załoga Luiza Sząszor i Monika Sząszor w pięknym 
stylu wygrały Mistrzostwa Polski w klasie 420 w Charzykowach zorganizowane przez 
LKS w 2005 roku. W klasie 470 nasza załogantka Martyna Dalecka wraz z Anną Cha-
mier Cieminską z ChKŻ Chojnice stworzyły czołową załogę w Polsce.

Żeglarstwo to cudowny sport, kształtujący charakter, uczący walczyć z żywiołem, 
zimnem, mrozem, palącym słońcem. Żeglarze to ludzie pogodni, potrafiący odnaleźć 
się w każdej sytuacji. Żeglarstwo uczy cierpliwości i wytrwałości. Treningi rozpoczy-
nają się w marcu, kiedy schodzi pierwszy lód, a kończą się w listopadzie. Kąpiel w cza-
sie wywrotki w kilkustopniowej wodzie nie należy do przyjemnych. To bardzo wyma-
gające od dzieci i młodzieży. Zimą zmarznięte palce dłoni nie pozwalają odkręcić płóz 
czy wciągnąć żagla. Wielu żeglarzy zaraża pasją do wody i wiatru swoje dzieci i wnuki. 
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Bardzo często widzi się w porcie całe rodziny – dziadka, który żeglował w latach 60., 
syna, czołowego zawodnika z lat 90., i trzecie pokolenie żeglujące na optimiście.

Fot. Sławomir Januszewski

Prezesi LKS Charzykowy: Antoni Rubisz, Alfons Lahn, Czesław Hajduk, Henryk Januszewski, Fran-
ciszek Schulz, Stanisław Lipiński, Tadeusz Meszka, Ireneusz Klunder i Błażej Mikołajewski. 
Szkutnicy LKS Charzykowy: Konrad Kloskowski, Zenon Błażejczak (również żeglował jako zawod-
nik), Franciszek Schmidt, Henryk Szczęsny, Paweł Klunder i Józef Bogusz.



JAN MALICKI

T en lejtmotyw legł u podnóża naszej inspiracji, możliwości utrwalenia na taśmie 
śpiewanych przez nas piosenek żeglarskich. Mówiąc naszej, mam na myśli 

grono nas, żeglarzy, spotykających się w ramach nieformalnego i niezarejestrowa-
nego klubu żeglarskiego, noszącego nazwę „Kotwica”. Odbywało się to na posesji 
Czesława Gierszewskiego, przylegającej bezpośrednio od strony jeziora do naszego 

Kotwicą i śpiewem
zbratani

Od lewej: Czesław Gierszewski, Zdzisław Sieradzki, Michał Włodarczak i Kazimierz 
 Drążkowski. Zdjęcie wykonane w ogrodzie Czesława w maju 1998 roku  

(fot. z arch. Jana Malickiego)

WSPOMNIENIA
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kościoła w Charzykowach. Członkami 
„Kotwicy”, w dzisiejszym rozumieniu 
obecnie żeglujących, byli oldboye 
tamtych czasów. Założycielem był 
Zdzisław Sieradzki, a miejscem dzia-
łania wyżej wspomniany ogród Cze-
sława. Zażyła znajomość tych ostat-
nich zaowocowała myślą utworzenia 
tego nieformalnego klubu, do którego 
chętnie my pozostali dołączyliśmy.

Nasze spotkania przebiegały na 
rozmowach o aktualnych, interesują-
cych nas wydarzeniach, na wracaniu 
wspomnieniami do lat wojennych 
i perypetii żeglarskich zaraz po woj-
nie. Przypominaliśmy sobie czasy 
 PRL-u, kiedy rządzącym przeno-
szenie tradycji przedwojennych do 
charzykowskiego żeglarstwa sprzeci-
wiało się z prowadzoną indoktrynacją 
komunistyczną społeczeństwa, w tym 
i młodzieży żeglarskiej. Władze naj-
pierw utrudniały, później działa-
niami destrukcyjnymi zniechęcały, 
a na końcu zakazywały tej wspania-
łej budującej charaktery działalności 
wychowawczej klubów żeglarskich. 
Musiało sporo lat upłynąć, aby wolno 
było tę działalność klubową wznowić.

Nasze działania w ramach „Kotwicy” dotyczą czasu, kiedy już ponownie kwitło 
życie klubowe w Charzykowach. Niezależnie od przynależności do istniejących klu-
bów i uczestniczenia w ich działalności, brakowało nam bardziej pogłębionych więzi 
koleżeńskich, możliwości wzajemnego otwierania się, przekazywania swoich trosk 
i kłopotów, jak i dzielenia się radościami i sukcesami dnia powszedniego. Myślę, że 
potrzeba tych bliższych więzi spowodowała, że chętnie wyraziliśmy akces przynależ-
ności do „Kotwicy”. Nasze spotkania to ciąg opowiadań o przeżytych ważnych chwi-
lach naszego życia na lądzie i na wodzie. Tematyka naszych rozmów, tak jak mi pamięć 
podpowiada, jakoś nigdy nie zahaczała o sprawy intymne damsko-męskie, a przecież 
jako już żonaci, w domach naszych prowadziliśmy rodzinny tryb życia i w tej materii 
niejedno mielibyśmy do powiedzenia.

Stoją od lewej: Czesław Gierszewski, Jan Malicki, 
Kazimierz Drążkowski†, Michał Włodarczak†, 
siedzą: Leon Nieżórawski†, Piotr Domozych 
i  Waldemar Pepliński. Zdjęcie wykonane w sali 
domu kultury w listopadzie 2000 roku. Krzyżyk 
przy nazwisku ze smutkiem podaje, iż tej osoby 
brakuje już wśród nas  
(fot. z arch. Jana Malickiego)



23

Śpiew zrodził się samorzutnie, stanowił sedno naszych spotkań, jednoczył i bratał. 
Sądzę, że Czesław rzucił pomysł: spróbujmy nagrać parę naszych piosenek żeglarskich. 
Myśl chwyciła! Zaczęły się próby, to w sali Szkoły Muzycznej, to już w Chojnickim Domu 
Kultury. Nauczycielem, akompaniatorem, dyrygentem i reżyserem naszych pierwszych 
prób była nauczycielka pani Sabina Lubińska, czasami z nami żeglująca. Jej cierpliwość 
i wytrwałość spowodowały, że nasz amatorski śpiew stał się możliwy do słuchania, współ-
nucenia, jak i nagrania pierwszych piosenek. Techniczną stronę nagrania, akompania-
mentu na akordeonie wraz z końcowymi po piosenkach frazami melodyjnymi wziął na 
siebie Piotr Domozych. Był on najmłodszym członkiem naszego zespołu. 

Zdjęcie podobne do tego zamieszczonego na poprzedniej stronie stanowi kolo-
rową ilustrację nagranej przez nas kasety oraz informuje o zawartych w niej piosen-
kach. Z zamieszczonego tam spisu piosenek tylko „Morskie opowieści” mają częś-
ciową partię solową Waldka Włodarczaka, reszta to śpiew wspólny. Produkcją kaset 
i ich dystrybucją zajął się Czesław, mający w genach po ojcu handlowe predyspozycje.

Czesław Gierszewski nagrał jeszcze krążek DVD, uzupełniając część naszych 
piosenek nowymi, między innym ze słowami Bernadety Korzeniewskiej. Ten nowy 
repertuar wzbogacał dotychczasowy o piosenki promujące działalność ojca Cze-
sława w historii rodzenia się żeglarstwa w latach dwudziestych ubiegłego wieku. 
Tematu sporu między środowiskiem żeglarskim a Czesławem Gierszewskim co do 
daty i zasług osób w utworzeniu pierwszego w Polsce klubu żeglarskiego nie będę 
pogłębiał, gdyż i tak stał się on przyczyną wyizolowania się Czesława z żeglarskiej 
społeczności. Turystom odwiedzającym Charzykowy i płynącym na stylizowanym na 
kogę stateczku spacerowym, armator tej jednostki, pan Gańcza, umila czas zwiedza-
nia jeziora puszczaniem pieśni żeglarskich odtwarzanych z naszej kasety. Osobom 
będącym na wodzie na jakimś sprzęcie pływającym i szukającym intymnej osobności, 
rozlegający się po całym jeziorze śpiew sygnalizuje zbliżający się stateczek z bacznie 
rozglądającymi się pasażerami!

Nagrane na kasecie piosenki żeglarskie, znane i mniej popularne oraz całkowi-
cie nowe, opiewające nasze Charzykowy i Chojnice, nie pretendują do jakiegokol-
wiek miana twórczości artystycznej, a jedynie uzupełniają lukę repertuarową tych 
śpiewanych przy ognisku i innych spotkaniach towarzyskich pieśni, kiedyś tak bar-
dzo krytykowanego gatunku turystycznego! Jedną z kaset zabrałem do Kowalskich 
Błot, wioski w Borach Tucholskich, leżącej w Nadleśnictwie Tuchola (Gołąbek) 
i podarowałem kuzynce, chętnie śpiewającej w towarzystwie swoich córek i czę-
stych u niej gości. Od tego czasu w letnie spokojne wieczory z jej posiadłości po wsi 
i „tryfcie”(określenie byłego pastwiska, przejęte po kolonistach) obniżającej się do 
Jeziora Okierskiego, niosą się dźwięki nagranych przez nas piosenek. Jeżeli jestem 
na swojej posesji przy drewnianym domku i je słyszę, to chętnie do śpiewających 
dołączam, mimo że moje możliwości wokalne po wyciętej strunie głosowej są już 
prawie zerowe.

Kotwicą i śpiewem zbratani
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Mając kilka kaset postanowiłem obdarować nimi moich przyjaciół ze studiów. 
Przyjechali jak jeden: Mietek z Marią z Wrzeszcza, Rysiek i Ela z Białegostoku, Heniek 
z Ewą z Gdyni, żona Ewa z synem Piotrem z Torunia. Przez otwarte na oścież drzwi 
werandowe odtwarzane z taśmy magnetofonowej piosenki, zgłośnione radmorow-
skim wzmacniaczem i kolumnami 100 W, pobudzały nas do śpiewu, który niósł się 
daleko. Było to niezapomniane spotkanie. Kasety, zabrane przez wracających do swo-
ich pieleszy gości, sławią piękno Charzyków i Chojnic w tych odległych częściach 
Polski!

Wspomniałem o potrzebie bliższych kontaktów towarzyskich. Ten brak wzajem-
nego częstszego przebywania ze sobą, w klubie „Kotwica” próbowaliśmy nadrobić. 
Nie stroniliśmy od organizowania spotkań towarzyskich w ramach klubu, nawet 
z błahych często przyczyn. Chcieliśmy być razem, cieszyć się radością życia i wspól-
nym śpiewaniem. 

W tym okresie bardzo aktywnym organizatorem regat i propagatorem jachtów 
klasy Pirat był Zdzichu Sieradzki. Ze swoich środków zarabianych w RFN fundował 
nagrody dla uczestników regat. Był to ewenement na tamte czasy! Prezentuję obok 

Na tym zdjęciu wykonanym w Charzykowach 30 maja 2000 roku są członkowie klubu 
„Kotwica”, jak i zwabieni naszym śpiewem przechodzący i doproszeni goście  
(fot. ze zbiorów Czesława Gierszewskiego) 
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zdjęcie Czesława i Zdzicha, które 
pokazuje także meritum naszej nazwy – 
kotwicę leżącą u stóp masztu flago-
wego. Przy tym maszcie, stojąc wokoło, 
złączeni podanymi sobie dłońmi, 
każde nasze spotkanie kończyliśmy 
odśpiewaniem hymnu harcerskiego: 
O Panie Boże Ojcze nasz w opiece swej 
nas miej... oraz ostatnią pożegnalną 
piosenką z naszej kasety: Kto raz 
przyjaźni poznał los, nie będzie trwo-
nił słów… Te wyniesione z harcerstwa 
przyzwyczajenia i zapisane głęboko 
w sercach słowa tych pieśni, wzruszały 
nas, bratały i napawały optymizmem 
na najbliższe dni.

Członkowie klubu „Kotwica” dwu-
krotnie odwiedzili mnie w Kowalskich 
Błotach i tam przy moim maszcie fla-
gowym podobnie śpiewem kończy-
liśmy nasze spotkania, a słowa pieśni 
niosły się po wiosce, spływały do jeziora 
i odbite od ściany lasów wracały do uszu słuchaczy.

Ktoś z czytających pomyśli i zapyta: „Czy jest sens opisywania tego rodzaju ama-
torskiej działalności?”. Sam mam czasem wątpliwości. Przecież jesteś z wykształcenia 
inżynierem i z okresu swojej pracy zawodowej na pewno utkwiły ci w pamięci cie-
kawsze zdarzenia, może o większej dramaturgii i na pewno bardziej odległe w czasie, 
gdyż pracę zaczynałeś w głębokim PRL-u końca lat 50... Ostatnio, będąc w swoim 
charzykowskim klubie, świadomie dokonałem próby pamięci u kolegów o jedną 
generację młodszych. Zapytałem: „Kto wie, co to był za klub o nazwie »Kotwica«?”. 
Odpowiedzią najpierw było milczenie, a po chwili jeden z pytanych stwierdził: „Klub 
o takiej nazwie był kiedyś w Gdyni!”. Nawet nie minęło jeszcze 20 lat, a w pamięci 
charzykowian nie utrwalił się ten epizod naszej działalności, choć piosenki przez nas 
nagrane rozbrzmiewają nad jeziorem i w niektórych odtwarzaczach. Ten test poka-
zuje, że słowo pisane ma ciągle swoją rację bytu, większą szansę przetrwania i utrwa-
lenia w świadomości ludzi.

Jestem świadomy niedoskonałości naszych nagrań, ale podczas samotnych 
podróży samochodem, czasami i w domu, kiedy wiatr hulający za oknem, szarość 
zaciągniętego chmurami nieba, niski słupek rtęci na futrynie za oknem, doskwiera-
jąca chandra przemijania, a i trochę poczucie samotności, wymuszają włączenie mag-
netofonu! Z głośnika zaczynają rozbrzmiewać słowa śpiewanych przez nas utworów, 

Czesław Gierszewski i Zdzichu Sieradzki przy 
maszcie flagowym (fot. z arch. Jana Malickiego)

Kotwicą i śpiewem zbratani
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kojące i przywracające radość życia, przywołujące obrazy nas, uczestników tego 
minionego, a jednak ciekawego okresu życia.

Navigare necesse est, ale ze śpiewem łagodzącym obyczaje i wyzwalającym to, co 
piękne w ludzkiej naturze. Żeglarstwo i śpiew idą w parze, uzupełniają się, integrują 
i rozwijają, stać się mogą radością i cząstką filozofii życia.

Nasze spotkanie w Kowalskich Błotach, na werandzie mojego „Drewnika”, kiedy w czasie 
szarugi jesiennej potrafiliśmy się odwiedzać i wspólnym śpiewaniem przywoływaliśmy koloryt 
minionych dni letnich. Od lewej: Michał Włodarczak, Waldemar Pepliński, Kazik Drążkowski, 
Jan Malicki i Czesław Gierszewski (fot. z arch. Jana Malickiego)
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Wydarzenia lata
w kadrze

XXVII Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” im. Eugeniusza Mikołajczyka; IX Chojnickie Noce 
Operetkowe; Święto Powiatu Chojnickiego z V Rajdem Rowerowym Kaszubskiej Marszruty i koncer-
tem zespołu Brathanki; XIII Turniej Rycerski; koncert „A to Polska właśnie” Zespołu Pieśni i Tańca 
Śląsk – to niektóre z wydarzeń kulturalnych minionego lata. Poniżej zdjęcia dokumentujące te imprezy, 
wykonane przez chojnickiego fotoreportera Aleksandra Knittera.

FOTOREPORTAŻ
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IRMINA SZYCA

XXI Światowy Zjazd Kaszubów 
w Chojnicach

6 lipca 2019 roku odbył się po raz drugi w historii Chojnic organizowany przez Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie i miasto Chojnice Światowy Zjazd Kaszubów. Jest to 

największa plenerowa impreza na Kaszubach.
Do Chojnic przybyli goście z różnych stron świata. Niektórzy tradycyjnie przyje-

chali świętować specjalnie uruchomionym przez pomorski oddział Przewozów Regio-
nalnych pociągiem Transcassubia. O godz. 10.00 na dworcu kolejowym gości powitał 
burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. Następnie barwny korowód prowadzony przez 

(fot. D. Łokaj)
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(fot. D. Łokaj)

(fot. D. Łokaj)
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motocyklistów i orkiestrę dętą 
przeszedł ulicami miasta do 
kościoła pw.  Ścięcia św.  Jana 
Chrzciciela, gdzie została 
odprawiona msza święta pod 
przewodnictwem  księdza 
Arkadiusza Okroja, biskupa 
pomocniczego diecezji pel-
plińskiej.

Otwarcie XXI Światowego 
Zjazdu Kaszubów nastąpiło 
po mszy świętej w parku 
Tysiąclecia, gdzie na wszyst-
kich czekało mnóstwo atrak-
cji. Między innymi: jarmark 
kaszubski, kuchnia regio-
nalna, stoiska kół gospodyń wiejskich, rzemieślników, twórców ludowych, a także strefa 
dla dzieci, namiot edukacyjny oraz okolicznościowa gazetka zjazdowa „Pomerania”. 
Ponadto nie zabrakło części artystycznej i licznych występów zespołów kaszubskich, 

(fot. D. Łokaj)

(fot. D. Łokaj)
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(fot. D. Łokaj)

(fot. D. Łokaj)



39

takich jak: Zespół Pieśni i Tańca Bławatki z Chojnic, Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby 
z Karsina, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej Kaszuby, Zespół Pieśni i Tańca 
Krëbane z Brus, Zespół Wädzëbôczi z Brus. Podczas imprezy wystąpił również zespół 
szantowy Ciągle Na Fali i zespół Mitra, natomiast gwiazdą wieczoru były Bubliczki. 
Odbył się także tradycyjny turniej kaszubskiej baśki.

Z okazji Światowego Zjazdu Kaszubów można było również obejrzeć ekspozycje 
Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego i Muzeum Historyczno-Etnograficznego 
im. Juliana Rydzkowskiego. Czynne były specjalnie przygotowane wystawy poświę-
cone poecie, pieśniarzowi i nauczycielowi Janowi Trepczykowi oraz zapomnianemu 
bohaterowi kaszubskiej drogi do Niepodległości Franciszkowi Kręckiemu, a także 
zobaczyć wystawę fotografii przedstawiającej Zjazdy Kaszubów w obiektywie.

Zjazdy Kaszubów organizowane są od 1999 roku na pamiątkę zjednoczenia Kaszub 
w granicach jednego województwa pomorskiego. Pokazują, jak społeczność potrafi się 
zintegrować, jak ważne jest poczucie przynależności i tożsamości kulturowej. Dotych-
czas Zjazdy Kaszubów odbyły się w miejscowościach takich jak: Hel, Wejherowo, Kar-
tuzy, Słupsk, Kościerzyna, Łeba, Gdynia, Brusy, Gdańsk, Bytów, Puck, Lębork, Sopot, 
Władysławowo, Pruszcz Gdański, Reda, Wdzydze, Rumia oraz Luzino. 

XXI Światowy Zjazd Kaszubów w Chojnicach

(fot. D. Łokaj)
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(fot. D. Łokaj)

(fot. D. Łokaj)
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(fot. W. Wójcik)

(fot. W. Wójcik)



ANNA MARIA ZDRENKA

Poetycka 
pierwsza sobota sierpnia

C hojnicka Noc Poetów odbyła się już po raz 25. W pierwszą sobotę sierpnia, jak co 
roku, w Fosie Miejskiej królowała poezja, która przeplatała się z piosenką poety-

cką. Było nastrojowo i lirycznie.

Wyjątkowa atmosfera
Jak podkreśliła prowadząca Magdalena Kosobucka, chojniczanie już od ćwierć wieku biorą 
udział w tym niecodziennym wydarzeniu artystycznym. – „Ja spotykam się z państwem już 

– „Każda piosenka, którą zespół śpiewa, ma swoją historię” – mówił Jarosław Kąkol (drugi 
z prawej), który wystąpił podczas Chojnickiej Nocy Poetów z zespołem Małe Kino

WYDARZENIE
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po raz 20” – przyznała. Jako pierwszy wystąpił Jarosław Kąkol z zespołem Małe Kino, który 
w swoim repertuarze ma poezję m.in. Leśmiana, Jastruna czy Oskara Wilde’a w aranżacji 
rockowo-poetyckiej. W dalszej części imprezy publiczność mogła obejrzeć występ aktorki 
młodego pokolenia Olgi Sarzyńskiej, który był połączeniem śpiewu, recytacji i kabaretu. 
Zaśpiewała ona m.in. piosenki Osieckiej i Młynarskiego. Wystąpiła także Hanka Wój-
cik, która wraz ze swoim zespołem zaprezentowała utwory zawierające akcenty góralskie 
z dwóch autorskich płyt. – „Tu jest wyjątkowa atmosfera” – chwaliła wokalistka. 

Kameralny koncert
Aktor Jerzy Schejbal zaprezentował fragmenty Antologii ze Spoon River Edgara Lee 
Mastersa. Jak podkreślił, są to epitafia przedstawiające historie życia osób, których 
nagrobki znajdują się na wymyślonym przez Mastersa cmentarzu. Gościem tej edycji 
była także znana aktorka filmowa i teatralna Joanna Szczepkowska, która wystąpiła 
na Nocy Poetów już w 1998 roku. Teraz zaprezentowała pełen ekspresji i znakomitej 
gry aktorskiej program, na który złożyły się ballady Adama Mickiewicza. Gwiazdą 
muzyczną był Teatr Piosenki. Grupa wykonała spektakl Wędrowny blask poświę-
cony pamięci zmarłego w styczniu tego roku twórcy Teatru Romana Kołakowskiego. 

Werdykt jury XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza odczytał poeta 
Krzysztof Kuczkowski. Na zdjęciu także: prowadząca Noc Magdalena Kosobucka, dyrek-

tor  Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Lipińska, dyrektor Chojnickiego Centrum Kultury 
 Radosław Krajewicz oraz wiceburmistrz Chojnic Adam Kopczyński
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Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza (od lewej): Jerzy Fryckowski, 
Weronika Jaśmin i Marcin Konrad Lewiński

Publiczność jak co roku dopisała
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Poeta, krytyk literacki i historyk literatury Przemysław Dakowicz  
przeczytał utwory ze swojego tomiku „Boże klauny”

– „Strasznie się cieszę, że jestem tutaj, że zostałam zaproszona na to piękne święto poezji” – 
mówiła do publiczności aktorka Olga Sarzyńska
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– „Zaśpiewane utwory prezentować będą szeroki wachlarz i szeroką amplitudę twór-
czości Romana Kołakowskiego” – podkreślała wokalistka Agata Klimczak-Kołakow-
ska, zapraszając do wysłuchania tego kameralnego koncertu. 

Konkurs poetycki wciąż trwa
Swoją poezję podczas tej edycji Nocy prezentowali poeci Przemysław Dakowicz, Krzysz-
tof Kuczkowski i Jarosław Jakubowski. Byli oni zarazem członkami jury XXV Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza, organizowanego przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Przewodniczący Krzysztof Kuczkowski poinformował w czasie 
podsumowania, że na konkurs napłynęło 258 wierszy. Jury przyznało trzy nagrody 
i trzy wyróżnienia. I nagrodę otrzymała Ela Galoch, II – Marcin Konrad Lewiński, 
a III – Janusz Pyziński, równorzędne wyróżnienia otrzymali: Wanda Łomnicka-Dulak, 
Jerzy Fryckowski oraz Weronika Jaśmin. – „W Chojnicach ludzie są przyjaźni, życzliwi. 
A konkurs trwa. Ciągle przyjeżdżają nowi poeci, ciągle zdobywają laury i ciągle są okla-
skiwani, bo piszą piękne wiersze” – podsumował przewodniczący jury. 

Wiersze nagrodzone, wyróżnione i dostrzeżone opublikowane zostały w tomiku 
Odblaski nocy, bezpłatnie rozdawanym podczas imprezy. Nagrodzone utwory odczy-
tali laureaci, którzy dotarli na rozstrzygnięcie: Marcin Konrad Lewiński, Jerzy Fry-
ckowski i Weronika Jaśmin. Z kolei utwory nieobecnych laureatów przeczytały poetki 
Alina Rzepecka i Ada Jarosz, uczestniczki Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich, które 
trwały w tym czasie w Chojnicach.

Bydgoski poeta Jarosław Jakubowski prezentował swoją twórczość na Chojnickiej Nocy Poetów 
już po raz drugi, wcześniej w 2016 roku
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Artystyczna uczta
Ponieważ była to 25. edycja, 
nie zabrakło podsumowań. 
Magdalena Kosobucka pod-
kreśliła, że podczas tej ple-
nerowej imprezy wystąpiło 
170 wykonawców. Chwilą 
ciszy uczczono pamięć 
tych, którzy już odeszli, 
a także pamięć zmarłego 
fotografa Mariana Nowaka, 
wykonującego zdjęcia pod-
czas Nocy Poetów. –  „Nie 
byłoby tej wyjątkowej arty-
stycznej uczty, gdyby nie 
ludzie, którzy przez te lata 
pracowali nad formułą i przebiegiem Nocy Poetów. Nie sposób wymienić wszystkich 
z imienia i nazwiska” – mówiła prowadząca. – „Inspiratorem i szefem programowym 
imprezy jest nieprzerwanie pan Zbigniew Buława, reprezentujący chojnicki Urząd Miej-
ski, a współinicjatorem i wieloletnim scenarzystą, a także konferansjerem, był pan Kazi-
mierz Rink. Medialnie od lat towarzyszy nam pani redaktor Maria Eichler” – wymieniała. 

Poetycka pierwsza sobota sierpnia

Aktor Jerzy Schejbal zaprezentował w Fosie Miejskiej utwór 
swojego ulubionego amerykańskiego poety i powieściopisarza 

Edgara Lee Mastersa

Hanka Wójcik jest rodowitą góralką i w zaśpiewanych przez nią utworach  
było sporo motywów góralskich
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Organizatorami wydarzenia są od początku Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie 
Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Aktorka Joanna Szczepkowska recytowała m.in. fragment „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza

Teatr Piosenki gościł na Nocy Poetów już przed dwoma laty. Teraz zaprezentował utwory założyciela 
grupy Romana Kołakowskiego



AKCJA

WERONIKA SADOWSKA

Polskie nowele
w trakcie Narodowego Czytania

N arodowe Czytanie już od ośmiu lat jest wpisane w kalendarzach wielu bibliotek, 
stowarzyszeń, szkół czy innych placówek kultury. Tak było i w tym roku. 7 wrześ-

nia aż w 31 państwach rozbrzmiały lektury tegorocznej odsłony akcji. W Chojnicach 
Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie LekTURa zaprosiły mieszkańców do 

Tegoroczna akcja zorganizowana została przed siedzibą MBP, gdzie specjalnie na ten dzień 
utworzono plenerową czytelnię
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Każdy uczestnik, który pojawił się ze swoim egzemplarzem lektur  
otrzymał pamiątkową pieczęć i zakładkę

Wśród czytających były między innymi uczennice II Liceum Ogólnokształcącego  
im. gen.  Władysława Andersa – Patrycja Olszuk i Izabela Wasiliew
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wspólnego słuchania przed siedzibę biblioteki, 
gdzie zorganizowana została plenerowa czytelnia.

Lekturami tegorocznego czytania było osiem 
polskich nowel: Dobra pani Elizy Orzeszkowej, 
Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława 
Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru 
Sanatorium pod Klepsydrą) Brunona Schulza, Orka 
Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas 
kruki, wrony… Stefana Żeromskiego, Sachem Hen-
ryka Sienkiewicza i Sawa (z cyklu Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego. Nowele 
czytali kolejno: Natalia Grabowska, członek Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP 
i Stowarzyszenia LekTURa; Zuzanna Maciejewska i Zuzanna Krysa, uczennice 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, które przygotowała nauczy-
cielka Anna Buchwald; Izabela Wasiliew i Patrycja Olszuk, uczennice II Liceum Ogól-
nokształcącego im. gen. Władysława Andersa, które przygotował nauczyciel Marcin 
Szopiński; Anna Buchwald, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich; kapitan Anna Kruk i kapitan Grzegorz Szmyt, przedstawiciele służby 
więziennej; Sandra Kerszk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Włady-
sława Andersa i Kacper Szypryt, absolwent II LO. Niestety podczas tegorocznej edycji 
pogoda nie była zbyt łaskawa, w związku z czym nie udało się przypomnieć dwóch 
zaplanowanych nowel – Dobrej pani Elizy Orzeszkowej i Katarynki Bolesława Prusa, 

Kapitan Anna Kruk i kapitan Grzegorz Szmyt, przedstawiciele służby więziennej  
czytali „Dym” Marii Konopnickiej
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które czytać miały: Anna Lipińska, dyrektor MBP, a także Mirosława Łuszczak, pra-
cownik MBP i członek Stowarzyszenia LekTURa; Lidia Polasik i Malwina Miszewska, 
bibliotekarki z MBP oraz członkinie LekTURy.

Akcję rozpoczęła dyrektor Anna Lipińska, która odczytała list od Prezydenta RP 
i zachęciła do wysłuchania tegorocznych lektur. Czytanie prowadziły bibliotekarki: 
Anna Maria Zdrenka i Weronika Sadowska (autorka artykułu). Pomiędzy przedsta-
wianymi fragmentami przypominały treść nowel, okoliczności ich powstania i prze-
słanie. Zebrani mogli także wziąć udział we wspólnej zabawie i odgadywać tytuły 
utworów. Każdy, kto zgadł, otrzymał pamiątkowy gadżet. W czasie Narodowego Czy-
tania uczestnicy mogli obejrzeć wystawę, na której znalazły się różne wydania czyta-
nych utworów. Osoby, które pojawiły się ze swoim własnym egzemplarzem, otrzymały 
także okolicznościową pieczątkę na stronie tytułowej. Pieczęć przekazana została do 
biblioteki przez ogólnopolskiego organizatora akcji. A ci, którzy nie zdążyli, mogli do 
końca września przyjść ze swoją książką do Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popu-
larnej dla Dorosłych, aby dostać ten pamiątkowy stempel.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Ostatnią przeczytaną lekturą był fragment „Sanatorium pod Klepsydrą”. Na zdjęciu Kacper 
 Szypryt, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa i Sandra 
Kerszk, uczennica II LO



Wzruszająca podróż
po krainie wspomień

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Z achęcamy czytelników „Kwartalnika Chojni-
ckiego” do lektury książki, która w Niemczech, 

w krótkim czasie, doczekała się pięciu wydań. Autorka 
(pisząca pod pseudonimem literackim Modeste 
Weidendahl) opowiada o doskonale znanych nam 
okolicach. O Kaszubach i Kosznajderii. Modeste Mön-
nich (1919–2003) była córką właściciela ziemskiego 
w Będominie, miejscowości kojarzonej nie tylko przez 
chojniczan z Muzeum Hymnu Narodowego. Swój 
pseudonim utworzyła od nazwiska panieńskiego: Dah-
lweid. Zmarła tragicznie w wieku 84 lat. 14 stycznia br. 
przypadała 100. rocznica jej urodzin.

Autorka snuje opowieść o będomińskim, codzien-
nym życiu niemieckich ziemian na terenie Prus 
Zachodnich, a później w II Rzeczypospolitej. Pozna-
jemy też losy Modesty i jej rodziny w Zamartem koło 
Chojnic podczas okupacji hitlerowskiej. Wraz z retro-
spekcjami opisywane wydarzenia obejmują okres od 
1815 roku (urodziny prababki Marie Alexandrine 
von Zitzewitz) aż po ewakuację do Niemiec w lutym 
i marcu 1945 roku. Szczególnie, co zrozumiałe, 

U góry okładka książki Modeste Weidendahl, „Podaruję 
wam Będomin. Wspomnienia z Prus Zachodnich”, tłum. 

Irena Elsner, Będomin 2007, ss. 112 (wydanie polskie drugie, 
zmienione – 2010 rok, ss. 180).

Na dole okładka wydania z 2010 roku

KSIĄŻKA
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Modeste Mönnich koncentruje się na tym, 
czego sama doświadczyła.

W książce znajdziemy liczne szczegóły 
i refleksje pisarki dotyczące dnia codziennego 
niemieckiej familii, która przyjęła w 1920 roku 
polskie obywatelstwo. Interesująco nakreślony 
został też obraz niemiecko-polskich relacji 
w okresie międzywojennym i podczas II wojny 
światowej na Kaszubach, w Wolnym Mieście 
Gdańsku, w tzw. Korytarzu oraz w Kosznajderii. 
Ukazane postacie i wydarzenia są autentyczne. 
Publikacja zawiera wiele unikatowych zdjęć 
i rysunków; zamieszczono też mapy (w roz-
dziale „Zapiski z ucieczki”, s. 95–107). 

Trafnie odnotowała we wstępie tłumaczka 
wspomnień Irena Elsner: „Język narracji doj-
rzewa wraz z wiekiem Autorki – obrazy te prze-
trwały w Jej pamięci i są (…) subiektywnym 
dokumentem pełnej idylli, która – niestety  – 
została zakłócona zmianami społecznymi 
i konfliktami politycznymi pierwszej połowy 
XX wieku” (s. 5). Z kilkudziesięcioletniej per-
spektywy ze wzruszeniem opisuje świąteczne 
zwyczaje i powszednią, ciężką pracę w będo-
mińskim majątku, spacery po gdańskiej sta-
rówce czy codzienne zajęcia młodej mężatki 
w Zamartem. Nie są to obrazy wypolerowane; 
urzekają swoją szczerością i bardzo osobistym 
spojrzeniem.

Dla czytelników zainteresowanych historią 
Pomorza Gdańskiego w minionym stuleciu to 
bardzo pożyteczne wydawnictwo.

Zdjęcia autorki Modeste Mönnich 
zamieszczone w książce



CZYTELNICTWO

ANNA MARIA ZDRENKA

Dyskusyjny Klub Książki
ma już 10 lat

We wrześniu minęła dziesiąta rocznica utworzenia Dyskusyjnego Klubu Książki przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach. Jak się okazało, propozycja regularnego 
spotykania się miłośników książek, żeby w miłej atmosferze, przy kawie lub herbacie, 
porozmawiać o literaturze, była trafiona.

Grupowe zdjęcie członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP w Chojnicach wraz z dyrektor 
biblioteki Anną Lipińską oraz moderatorką bibliotekarką Małgorzatą Guzelak
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Dla tych co lubią czytać
Dyskusyjne Kluby Książki to 
grupy osób w różnym wieku, 
które spotykają się, żeby rozmawiać o książkach. Przyciągają osoby, które lubią czy-
tać i mówić o książkach, chcą poznawać nowych autorów i nowe gatunki literackie. 
W Polsce pierwsze grupy rozpoczęły działalność w 2005 roku w ramach ogólnopol-
skiego programu Instytutu Książki „Tu czytamy”. W 2014 roku projekt został wpisany 
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. 

„Spotkania klubów nie mają ściśle określonej formy, są otwarte dla wszystkich 
i każdy jest tu mile widziany. Moderator nie musi się znać na literaturze, a klubowicze 
nie muszą prowadzić poważnych dyskusji. Mogą się świetnie bawić, bo spotkania mają 
być okazją do zabawy i poznania nowych ludzi, sposobem spędzania czasu wolnego, 
a także poznania nowych autorów i książek. Kluby DKK to także okazja do rozmowy 
z ulubionym pisarzem podczas spotkań autorskich” – taką informację znajdziemy na 
profilu DKK Pomorskie na Facebooku. Na terenie województwa pomorskiego istnieje 
już ponad 100 Dyskusyjnych Klubów Książki i ich liczba wciąż się powiększa.

Ponad 90 klubowych spotkań
Pierwsze spotkanie chojnickiego DKK odbyło się 17 września 2009 roku w MBP. 
Uczestniczyło w nim siedem osób. Co warto podkreślić, panie przystępujące wtedy 

Jedno z klubowych spotkań, które odbyło się w siedzibie biblioteki



57

do nowo tworzonego klubu w większości są w nim 
do tej pory. Z czasem dochodziły nowe czytel-
niczki i obecnie klub liczy 14 stałych członków. 
Spotkania odbywają się z reguły raz w miesiącu, 
oprócz wakacji letnich. Członkinie rozmawiają 
o książkach nie tylko w bibliotecznych działach, 
ale także w kawiarniach i restauracjach. Pojechały 
na spotkanie do Charzyków i do Dziemian, goś-
ciły w domach klubowiczek. Do tej pory było już 
91 spotkań. Omawiane na nich były książki z listy 
DKK, wypożyczone przez Wojewódzką i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, ale także tytuły, 
które dyskutujące same zaproponowały.

W ramach programu DKK w chojnickiej MBP 
w ciągu tych 10 lat odbyło się 10 otwartych spotkań 
z pisarzami. Już w 2009 roku gościł Daniel Odija, 
a w kolejnych latach inni znani autorzy: Jacek Deh-
nel (2010 i 2019), Stefan Chwin (2010), Hanna Kowalewska (2011), Jan 
Grzegorczyk (2012), Małgorzata Gutowska-Adamczyk (2013), Andrzej 
Stasiuk (2014), Magdalena Tulli (2016) i Filip Springer (2017). W spotka-
niach autorskich licznie uczestniczyli wszyscy interesujący się współczesną literaturą. 
Były one dofinansowane, tak jak cały program, przez Instytut Książki.

Ciekawe lektury 
Dziesięciolecie swojego klubu członkinie świętowały na spotkaniu 13 września. Jak 
przystało na urodziny, na klubowiczki czekał tort i w prezencie różyczki. Była także 
okazja do wspomnień. Panie obejrzały prezentację zdjęć przedstawiających przebieg 
spotkań i przypominających książki na nich omawiane. Zapoznały się także z mini-
wystawą zawierającą artykuły z prasy dotyczące DKK i pamiątki klubowe. Obecna na 
jubileuszu dyrektor MBP Anna Lipińska podziękowała członkiniom klubu za to, że 
od tylu lat regularnie się spotykają. Życzyła im dalszych ciekawych lektur, gorących 
dyskusji i nadal czerpania przyjemności ze spotkań. 

Natomiast panie podczas rozmowy stwierdziły, że dzięki przynależności do klubu 
mają nie tylko możliwość cyklicznego rozmawiania o literaturze w gronie osób 
o podobnych zainteresowaniach. Istotne jest dla nich także to, że sięgają po książki, 
których same by nie wybrały, a tymczasem po lekturze przekonują się, że to intere-
sująca pozycja. Dzięki klubowi czytają też tytuły, które polecają im inne klubowiczki. 
Dobra recenzja wystawiona przez koleżankę z DKK jest najlepszą zachętą do prze-
czytania danej książki, nawet jeśli jest z gatunku, w którym samemu się nie gustuje.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Dyskusyjny Klub Książki ma już 10 lat



STOWARZYSZENIE

JOLANTA I ZBIGNIEW ŁOMIŃSCY

Związek Kynologiczny
w Chojnicach

O popularności psa jako zwierzęcia domowego, które towarzyszy człowiekowi od 
stuleci, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wyjść na poobiedni spacer, aby 

zauważyć licznych psich przedstawicieli wyprowadzających swoich opiekunów w celu 
zapewnienia im i sobie codziennej porcji ruchu. Nie każdy jednak posiadacz psa zdaje 
sobie sprawę z tego, że kynologia to obszerna dziedzina wiedzy. To termin, który ozna-
cza naukę o psach, a więc zarówno o ich wyglądzie, jak i o cechach charakteru przy-
należnych danej rasie. W pojęciu kynologia zawarte są wszelkie zagadnienia związane 
z psem rasowym, takie jak hodowla, szkolenie i wychowanie oraz najważniejsze z nich, 
czyli związek człowieka z psem na przestrzeni dziejów i współcześnie.



59Związek Kynologiczny w Chojnicach

Miłośnicy psów zrzeszają się 
w stowarzyszeniach kynologicz-
nych regionalnych i krajowych. 
Część z nich zgrupowana jest 
w federacjach międzynarodo-
wych. Największa to Międzyna-
rodowa Federacja Kynologiczna 
(FCI, Fédération Cynologique 
Internationale) mająca sie-
dzibę w Thuin w Belgii, a zało-
żona w 1911 roku. Organizacja 
ta zrzesza 90 krajów z pięciu 
kontynentów. Związek Kyno-
logiczny w Polsce należy do tej 
międzynarodowej organizacji 
od 29 lipca 1938 roku, zaś po 
II wojnie światowej reaktywo-
wał swoje członkostwo w FCI 
w roku 1957.

Związek Kynologiczny 
w Polsce posiada 47 oddzia-
łów, które integrują hodowców i miłośników psów, a ich podstawowym zadaniem 
jest organizacja imprez kynologicznych. Najważniejszą jest wystawa psów, ale coraz 
częściej organizacje te promują sporty uprawiane z aktywnym udziałem psów. Spośród 
wielu należy wymienić wyścigi chartów, wyścigi psich zaprzęgów i konkursy prób 
pracy psów myśliwskich, ponieważ w tych dyscyplinach członkowie naszego oddziału 
osiągają spektakularne sukcesy. Przykładem mogą być charty polskie, które od kilku 
lat przywożą tytuły mistrzów Europy w coursingu. Związek Kynologiczny w Polsce 
niedawno obchodził 80-lecie swojego istnienia. Była to okazja do świętowania (także 
zasłużeni działacze z Chojnic uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami), ale rów-
nież do spojrzenia wstecz, do wspomnień o ludziach, którzy byli pionierami kynologii 
chojnickiej i dla których kynologiczne hobby było ważną częścią życia.

Taką postacią był z całą pewnością doktor Jan Paweł Łukowicz, człowiek pełen 
energii i zapału na polu łowiectwa i kynologii. Był założycielem i członkiem szeregu 
organizacji i związków łowieckich, a w latach 1924–1939 przeprowadził 13 pokazów 
i konkursów wyżłów na Pomorzu. W latach 1922–1939 podlegało jego fachowemu nad-
zorowi i kontroli siedem hodowli szorstkowłosego i krótkowłosego wyżła niemieckiego. 
W roku 1945 został powołany do Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, 
a w roku 1948 został wiceprezesem Zarządu Głównego ZKwP. W uznaniu jego zasług 
Walny Zjazd Związku Kynologicznego w Polsce nadał mu członkostwo honorowe.
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Po latach przerwy działal-
ność kynologiczną w Chojnicach 
reaktywowali bracia Edmund 
i Zygmunt Dzwonkowscy, orga-
nizując 5 września 1976 roku 
I Kaszubską Wystawę Psów 
Rasowych, która była imprezą 
towarzyszącą IX Ogólnopol-
skiej Spartakiadzie Mostostalow-
ców. Nie istniał jeszcze wówczas 
chojnicki oddział, więc organi-
zatorem wystawy był oddział 
bydgoski. Zapaleni kynolodzy, 
hodowcy i działacze byli już 
jednak zrzeszeni w „Kołach 
entuzjastów sportu kynolo-
gicznego” przy dużych pań-
stwowych przedsiębiorstwach 
Polsport i Mostostal. Pierwsza, 
zakończona sukcesem, wystawa 
spowodowała, że w roku następ-
nym organizatorem II Kaszub-
skiej Wystawy Psów Rasowych 
był utworzony w Chojnicach 
samodzielny oddział Związku 
Kynologicznego, którego pierw-
szym przewodniczącym był 
Edmund Dzwonkowski. Sie-
dziba oddziału mieściła się przy 
placu Jagiellońskim 2 i do dziś 
hodowcy i zainteresowani spor-
tem kynologicznym mają tam 
swoje miejsce spotkań.

Wystawy chojnickie na 
stałe wpisały się do kalendarza 
imprez w mieście, gromadząc 
rzesze zwiedzających i coraz 
liczniejszą grupę wystaw-
ców. W tym roku odbyła 
się XLII  wystawa, na której 
pokazano prawie tysiąc psów 
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z Polski i z 13 innych państw. Zaprezentowano na niej przedstawicieli 150 ras. Pier-
wotnie miejscem wystaw był stadion przy ulicy Lichnowskiej, obok dworca kolejowego, 
potem przenieśliśmy wydarzenie na stadion Chojniczanki, a przez kilka ostatnich lat 
korzystamy z gościnności Parku Wodnego. Przybyło też imprez. Nie ograniczamy się 
bowiem tylko do jednej wystawy krajowej. Jesteśmy organizatorami wystawy 2 grupy 
FCI (pinczery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy pasterskie) oraz Mikołajkowej 
Wystawy Psów grupy 3 (teriery) i grupy 9 FCI (psy ozdobne i do towarzystwa). W miej-
scowości Minikowo pod Bydgoszczą odbywają się co roku dwie wystawy 5 grupy (szpice 
i psy pierwotne). Byliśmy również organizatorami wystaw charta polskiego, posokowca 
i klubowej wystawy 10 grupy (charty). Przeprowadzamy testy i egzaminy dla psów 
obronnych, wyścigi zaprzęgowe i licencje dla psów 5 grupy (husky, malamuty, samoy-
edy oraz psy grenlandzkie). Współuczestniczymy w organizacji prób i szkoleń dla psów 
myśliwskich.

Nasz oddział jest siedzibą Klubu Charta Polskiego, który zrzesza hodowców tej 
rasy z całej Polski. Od 22 lat organizujemy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w terenowych wyścigach chartów – coursing w Swornegaciach. Jest to wizytówka 
naszego oddziału. Zawody te są znane w całej Europie i bierze w nich udział naj-
większa w Polsce liczba chartów. A dodać należy, że początki chojnickich coursin-
gów nie były łatwe. Pierwsze zawody odbyły się w centrum miasta, na stadionie, na 
którym organizowana była wystawa. Zapewniło to udział licznej publiczności, ale 
wymagało dużego wysiłku i inwencji organizatorów, aby chociaż miejscami warunki 
przypominały naturalne. Podjęliśmy się tego zadania, ponieważ mogliśmy liczyć na 
pomoc koleżanek i kolegów z oddziału warszawskiego. Uczyliśmy się i zdobywali-
śmy doświadczenie poprzez udział w imprezach w Polsce i za granicą. Poprawialiśmy 
i usprawnialiśmy każdą następną imprezę, przybywało uczestników i sympatyków. 
W 2001 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy zawody na Psiej Górze w Swornega-
ciach. Drugiego tak wspaniałego terenu coursingowego nie ma w Polsce. Psia Góra 
zapewnia bezpieczne, piaszczyste podłoże, dające możliwość układania ciekawych 
i zróżnicowanych torów dla chartów. Dopełnieniem wszystkiego był malowniczy 
widok na rozciągające się poniżej jezioro. 

Tradycją coursingu w Sworach było uroczyste rozpoczęcie. Paradę otwierała wioząca 
sędziów bryczka, za którą główną ulicą przewijał się barwny korowód ludzi z chartami. 
Uczestnicy z sentymentem wspominają czasy, kiedy nocowali w szkole w Leśnie. Wieczo-
rem na boisku szkolnym odbywało się ognisko i rozmowom, opowieściom, a nawet śpie-
wom, nie było końca. I choć nie ma już noclegów w szkole, wspólne ogniska przetrwały 
do dziś, bo jak twierdzą stali bywalcy chojnickich coursingów, wszystko przygotowane 
jest od A do Z i tak skomponowane, że atmosfera jest jedyna w swoim rodzaju. Bywało, 
że dodatkową atrakcją był pokaz tradycyjnego konnego polowania z chartami. Cóż to 
był za piękny widok! Zza góry na tle zachodzącego słońca ukazywały się najpierw ściga-
jące „zająca” charty, a później wyłaniał się podążający za nimi jeździec w kontuszu. Psia 
Góra nie jest już miejscem naszych zawodów, ale odbywają się one w nie mniej urokliwym 
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miejscu w Sworach, które char-
ciarze nazywają Psią Górą II. 

Działaczy chojnickiego 
oddziału Związku Kynologicz-
nego w Polsce cieszy ciągle 
zwiększająca się liczba człon-
ków chętnych do organizacji 
kynologicznych wydarzeń. 
Z satysfakcją dostrzegamy rów-
nież, że coraz więcej ludzi widzi 
sens posiadania psa rasowego 
i nabywa przedstawiciela takiej 
rasy, która jest odpowiednia 
dla ich usposobienia i tempera-
mentu. Cieszy również fakt, że 
opiekunowie psów dostrzegają 
możliwość aktywnego spędza-
nia czasu ze swoimi pupilami, 
wykorzystując dostępne formy 
aktywności z psem.

Żadna działalność sto-
warzyszeniowa nie byłaby 
możliwa bez zaangażowania 
działaczy. Wspomnieliśmy 
już o braciach Edmundzie 
i Zygmuncie Dzwonkowskich, 
których wkład w powstanie 
naszego oddziału i późniejszy 
jego rozwój jest niezaprze-
czalny. Kolejni przewodni-
czący Jan Sochalski, Andrzej 
Pestka i, pełniący tę funkcję 
od 20 lat, Zbigniew Łomiński 

udoskonalali kynologię chojnicką wspierani przez działaczy, do których należą między 
innymi córka Zygmunta Dzwonkowskiego Zenobia Spichalska wraz z mężem Walde-
marem oraz dziećmi Kamilą i Wojciechem. Kontynuują oni z dużym zaangażowaniem 
zarówno pasję hodowlaną, jak i organizacyjną ojca i dziadka. Jako autorzy powyż-
szego tekstu nieskromnie dodamy, że jesteśmy twórcami i głównymi organizatorami 
mistrzostw Polski w wyścigach terenowych chartów, które odbywają się nieprzerwanie 
od 23 lat w Swornegaciach, w czym wspiera nas córka Aleksandra oraz przyjaciele – 
rodziny Szczepańskich, Ćwiklińskich i Śpiców.



Trzy pytania do…
Danuty Babińskiej

1. Mieszka Pani w Konarzynach. Czy w tej wsi – sto-
licy gminy w powiecie chojnickim – żywe jest przy-
wiązanie do tradycji kaszubskich?

Mieszkam w Konarzynach od ponad 30 lat. 
Zauważyłam, że przywiązanie do tradycji kaszub-
skich nie jest tak duże jak na północy naszego woje-
wództwa, ale wiele osób identyfikuje się z kaszub-
szczyzną. Brakuje języka kaszubskiego w szkole.

2. Co sądzi Pani o pomyśle wprowadzenia dwuję-
zycznych (polskich i kaszubskich) tablic miejscowo-
ści w Chojnicach i gminie Chojnice?

Bardzo dobry pomysł! Jestem za wprowa-
dzeniem takich tablic w Chojnicach i okolicy. 
W innych miejscowościach już od dawna można 
zobaczyć dwujęzyczne znaki.

3. Uczestniczyła Pani w wielu Światowych Zjaz-
dach Kaszubów. Który zjazd szczególnie utkwił Pani 
w pamięci?

Tak, brałam udział w kilku zjazdach i jest co wspominać, ale oczywiście tegoroczny 
zjazd w Chojnicach był wyjątkowy. Miałam to szczęście iść z dumą w poczcie sztanda-
rowym ze sztandarem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Chojnicach.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. z arch. ZKP w Chojnicach

WYWIAD

Danuta Babińska na zdjęciu z lewej



BENON JAN SZMYT

O Bralewnicy z okresu 
okupacji niemieckiej 1939–1945

W „Kwartalniku Chojnickim” nr 28/2019 roku ukazał się ciekawy artykuł p. Kazi-
mierza Jaruszewskiego o malutkiej miejscowości Bralewnica w powiecie 

tucholskim.
Ponieważ miejscowość ta jest związana z historią mojej rodziny, postanowi-

łem podzielić się kilkoma ciekawostkami dotyczącymi okresu niemieckiej okupacji 
1939–45, związanymi właśnie z tą miejscowością. Otóż brat mojego ojca, Paweł, miał 
w Bralewnicy narzeczoną, z którą zamierzał się pobrać. Przeszkodził temu wybuch 
wojny, ale to tylko odroczyło zaślubiny w czasie. Inną przeszkodą było powołanie 
wujka do niemieckiego wojska. Sprawy się skomplikowały. Będąc na krótkotrwałych 
urlopach, odwiedzał jednak swoją narzeczoną w Bralewnicy. O samej miejscowości 
wypowiadał się bardzo kolorowo – był świetnym gawędziarzem, a ponadto wspaniale 
rzeźbił. Twierdził, że ludzie w tym trudnym czasie żyli tam swoim rytmem. Według 
jego opowiadania mieszkańcy Bralewnicy wiedzieli o wojnie, ale było to gdzieś daleko, 
a ich mało dotyczyło.

Trudno było spotkać osoby znające język niemiecki, a to był przecież wymóg for-
malny przy załatwianiu jakichkolwiek spraw urzędowych.

W okolicznych lasach działała partyzantka. Jak się o tym dowiedział wujek Paweł? 
Otóż, gdy pewnego razu, już jako niemiecki żołnierz, szedł późnym wieczorem przez 
las w odwiedziny do narzeczonej, nagle z tyłu i z przodu wyskoczyli uzbrojeni ludzie. 
Padło pytanie: „Kto ty jesteś”? Od powiedział: „Jestem Paweł i idę do Bralwenicy”. Na 
te jego słowa jeden z partyzantów odpowiedział, że oni już wiedzą, do kogo idzie, co 
dla wujka było dużym zaskoczeniem. Partyzant wymienił imię i nazwisko narzeczo-
nej. Wszyscy opuścili broń i padło pytanie: „Czy byś chciał do nas dołączyć?”. Na te 
słowa odpowiedział, iż owszem, tylko czy zapewnicie bezpieczeństwo mojej rodzinie. 
Dowodzący odpowiedział przecząco i kazał wujkowi iść do celu.

Gdy już z narzeczoną i jej rodzicami ustalili sprawę ślubu, pojawił się prob-
lem języka niemieckiego. Ciocia Marysia nie znała ani jednego słowa, a należało 
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odpowiadać wyłącznie w języku okupanta. Paweł udał się w tej sprawie do probosz-
cza, Niemca i gdy przedstawił problem, to został kompletnie zaskoczony. Proboszcz 
zdecydowanym głosem odpowiedział: „Ty tu za dużo nie gadaj, tylko ją tu przypro-
wadź”. Ustalili datę ślubu. To, co działo się w trakcie zaślubin, jak mi przekazał, było 
trudne do opisania. Organista w trakcie całej uroczystości wygrywał takie utwory 
i tak głośno, że nic nie było w kościele słychać oprócz organów i ślub się odbył. Wszy-
scy byli zadowoleni.

W trakcie wesela była też muzyka, którą zorganizowali rodzice panny młodej. I tu 
znowu zaskoczenie. Około godz. 24:00 do domu weselnego weszła grupa partyzantów. 
Najpierw złożyli życzenia, następnie usiedli do stołu, najedli się i ruszyli w tany. Kara-
biny ustawili w rogu pokoju. Tak mi wujek sprawę przedstawił. Mówił, iż mieszkańcy 
Bralewnicy przyjmowali zaistniałą sytuację jako coś normalnego. Ok. godz. 4:00 par-
tyzanci opuścili dom weselny. Tak podobno było. 

Nowy problem pojawił się, gdy urodził się mój kuzyn. Wujek postanowił, że musi 
mieć na imię Bronisław. Nadanie takiego imienia w myśl niemieckich rozporządzeń 
nie wchodziło w grę. I znowu poszedł do proboszcza ze sprawą. Ten ponownie zasko-
czył go swoją decyzją, odpowiadając: „Będzie Bronisław”. W trakcie wystawiania 
dokumentu chrztu wpisał imię po łacinie Bronislaus i tak sprawa została załatwiona – 
wszyscy byli zadowoleni.

Wielkość Bralewnicy wujek przedstawiał tak: „Jak się schylałem, ażeby zawiązać 
but, to głowa była w lesie i zadek też był w lesie”.

Autor artykułu o Bralewnicy w „Kwartalniku Chojnickim” nr 28/2019 dużo 
miejsca poświęca samej nazwie wsi. Jestem w posiadaniu mapy z okresu okupacji 

„Reichsgau Danzig Westpreussen”, gdzie nazwa miejscowości brzmi Bralewnitza.
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LIPIEC
 1 Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach obchodził 60lecie istnienia. Wydał broszurę 

Historia komunikacji miejskiej w Chojnicach 1959–2019.

 5 Na Starym Rynku eksponowana była wystawa fotografii Aleksandra Knittera 
dokumentujących przebieg Zjazdów Kaszubów, które odbywały się latach 2007–2011.

 6 Chojnice po 20 latach znowu były gospodarzem Światowego Zjazdu Kaszubów. Główne 
imprezy XXI edycji zjazdu odbywały się w parku Tysiąclecia.

  Janina Kosiedowska, wieloletnia prezes Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego, 
otrzymała tytuł Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice.

 7 VI Letnie Koncerty Organowe w kościele gimnazjalnym zainaugurowali wykładowcy 
Akademii Muzycznej w Gdańsku: prof. Bogusław Grabowski (organy) i Maciej Sikała 
(saksofon). 

  Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach świętowało 130lecie powstania pierwszej 
organizacji zrzeszającej hodowców pszczół w naszym rejonie.

 9 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy wydało zbiór poezji kosznajderskiej 
Marzenia dzieciństwa ks. Jana Behrendta (1850–1925).

 12–13 Na Starym Rynku i w Fosie Miejskiej trwały prezentacje XXVII Festiwalu Sztuki Ulicznej 
„Chojnicka Fiesta” im. Eugeniusza Mikołajczyka.

 14 Promocja książki Święci chojnickiej bazyliki w opracowaniu hagiograficznym Przemysława 
Zientkowskiego odbyła się w podziemiach kościoła gimnazjalnego.

 18 W Chojnickim Centrum Kultury można było oglądać wystawę prac człuchowskiej artystki 
Stanisławy Sierant „Cztery pory roku”.

 22 Burmistrz Arseniusz Finster poinformował, że 13 czerwca urodziło się pierwsze dziecko 
dzięki miejskiemu programowi wspierającemu zabiegi in vitro – dziewczynka Kalina.

  Władze miejskie podpisały umowę na wykonanie projektu „Renowacja elewacji 
budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu 
wokół”.

 22–23 Naukobus Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dotarł do Chojnic. Objazdową 
wystawę dzieci mogły oglądać w pracowni plastycznej ChCK.

 26 Jednym z akcentów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie Spotkania 
z Folklorem Świata” był korowód zespołów przechodzący po ulicach miasta i koncert 
w Fosie Miejskiej.

 27–28 Wystawcy z całego świata jak co roku zaprezentowali swoje psy podczas VI Krajowej 
Wystawy Psów 2. Grupy FCI oraz XLII Kaszubskiej Wystawy Psów Rasowych.
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SIERPIEŃ
 3 Jubileuszowa XXV Chojnicka Noc Poetów odbyła się z udziałem znanych aktorów, 

poetów i wykonawców poezji śpiewanej. Poprzedziły ją XV Spotkania Poetyckie.

 5  Dotychczasowy zarządca Cmentarza Komunalnego przy ul. Kościerskiej Tadeusz 
Porożyński nadal nadzorować będzie miejską nekropolią.

 9–10 Zespoły występujące podczas XXII Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach 
prezentowały się także na Starym Rynku w Chojnicach.

 9–11 W skateparku w parku Tysiąclecia podczas Black Tur Jam 2019 umiejętności 
prezentowali deskorolkarze, rolkarze oraz jeżdżący na hulajnogach i rowerach MTB.

 10–11 W trakcie dwudniowych IX Chojnickich Nocy Operetkowych w Fosie Miejskiej 
zabrzmiały Wesoła Wdówka i Viva Italia. 

 13 Na Jasną Górę dotarły 200osobowa grupa pieszych pielgrzymów, która z bazyliki 
wyruszyła 31 lipca, a także grupa rowerowa pielgrzymująca od 7 sierpnia.

 17 Około 400 zawodników wzięło udział w Ogólnopolskim Mityngu Lekkoatletycznym na 
stadionie Chojniczanki. 

 19 Kino w ChCK pochwaliło się ustanowieniem rekordu frekwencji podczas projekcji filmu 
Król lew wśród kin jednosalowych w Polsce.

 20 Ekspozycję malarstwa gdańskiego artysty Waldemara J. Marszałka „Wariacje na 
temat…” przygotowało Chojnickie Centrum Kultury wraz z Muzeum Galerią Janusza 
Trzebiatowskiego. 

 23–25  W ramach Święta Powiatu Chojnickiego odbył się m.in. Turniej Piłkarski Chojniczanka 
z Powiatem, V Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty, koncert zespołu Brathanki 
w parku Tysiąclecia oraz Pomorski Dzień Aktywnego Seniora.

 24 W Fosie Miejskiej trwał XIII Turniej Rycerski, a wieczorem odbyła się inscenizacja 
oblężenia Chojnic z 1466 roku.

 26 Na nową radną w Radzie Miejskiej zaprzysiężona została Alicja Kreft z KW Stowarzyszenia 
Obywatelskiego Projekt Chojnicka Samorządność.

 30 Na Starym Rynku do 14.09 prezentowana była wystawa IPN „Zapomniani kaci Hitlera. 
Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) 
w Polsce w 1939 roku”.

 31 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprosiło do parku Tysiąclecia na piknik na zakończenie 
wakacji z koncertem dzieci i rowerowym show uczestnika programu „Mam Talent!” 
Jonasza Pakulskiego.

  Na emeryturę przeszła Małgorzata Henszke, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. 
Nowym dyrektorem został Jarosław Gomółka.
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WRZESIEŃ
 2 W Dolinie Śmierci odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych w czasie II wojny 

światowej.

  Na kamienicy przy ul. Mickiewicza 5 odsłonięta została tablica pamięci Leona 
Wagnera – muzyka, nauczyciela i radnego miejskiego zamordowanego w 1939 roku.

 7 W ramach Narodowego Czytania w plenerowej czytelni przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej prezentowane były nowele z klasyki literatury polskiej.

 8 Automobil Klub Chojnicki zorganizował w parku Tysiąclecia już po raz siódmy Zlot 
Pojazdów Zabytkowych wyprodukowanych przed 1987 rokiem.

 13 Z inicjatywy Klubu „Tygodnika Powszechnego” odsłonięta została tablica poświęcona 
pamięci profesora Zbigniewa Radwańskiego na fasadzie kamienicy przy placu 
Jagiellońskim.

  Dyskusyjny Klub Książki przy MBP obchodził 10lecie funkcjonowania.

 14 Z okazji jubileuszu 100lecia powrotu Chojnic do Ojczyzny z koncertem „A to Polska 
właśnie” wystąpił chór, balet i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

 15 Chrześcijańska Fundacja Centrum Dobrej Nowiny, wspierająca młode talenty, zaprosiła 
do ChCK na musical Narnia w wykonaniu uczniów szkół z Trójmiasta i okolic.

 16 Na Starym Rynku trwał IV Miejski Dzień Tańca Ludowego popularyzujący polskie tańce 
narodowe. 

  Wystawę malarstwa Janusza Trzebiatowskiego „Muza”, zaadresowaną do osób 
dorosłych, można było oglądać w ChCK. 

 17 Stowarzyszenie WdzydzkoCharzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” 
zaprezentowało książkę Kręgi Kamienne w Odrach. Goci i porosty Tadeusza 
Grabarczyka i Ludwika Lipnickiego.

 19–22 XXI Chojnickie Filmobranie, organizowane przez Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza” 
i ChCK przebiegało pod hasłem „Słuchanie kina”.

 21–22 Bogaty program miały Chojnice Fantasy Days vol. 2, które odbyły się w hali widowiskowo
sportowej Centrum Parku.

 23–28 Cykl spotkań z okazji Tygodnia z Językiem Migowym oraz Międzynarodowego Dnia 
Głuchych zorganizowało koło terenowe Polskiego Związku Głuchych.

 24 Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina pokazał w ChCK spektakl Aktorzy koszalińscy, 
czyli komedia prowincjonalna w ramach ogólnopolskiego projektu Teatr Polska.

 30 Na Starym Rynku eksponowane były fotografie Anny Zajkowskiej „Ważni dla Chojnic”, 
prezentujące współczesnych modeli ucharakteryzowanych na chojniczan zasłużonych 
dla miasta po 1918 roku. 

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Najpiękniejszy ogród
na osiedlu Małe Osady-Pawłówko

PIOTR STANISŁAWSKI

P iękny ogród to marzenie wielu osób, które wbrew pozorom nie tak trudno speł-
nić. Niezależnie od tego, czy będzie duży, czy mały, najważniejsze jest dobre pla-

nowanie. Wiedział o tym Zarząd Osiedla nr 6 Małe Osady-Pawłówko w Chojnicach, 
który w minione wakacje zorganizował dla mieszkańców konkurs „Piękny Ogród 
2019”. Celem konkursu była promocja aktywności, pomysłowości i ciekawych rozwią-
zań w celu poprawienia krajobrazu na terenie osiedla. Uczestnikami konkursu mogli 
być wszyscy mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane na terenie działania SMO 
nr 6. Zgłoszenia były przyjmowane od 6 do 18 sierpnia 2019 roku. Do rywalizacji 
stanęło sześciu mieszkańców osiedla: Ewelina Ciemińska (ul. Willowa), Małgorzata 

Ogród zwyciężczyni konkursu Eweliny Ciemińskiej (fot. Bartosz Bluma)

KONKURS



72 Chojnickie osiedla

Działka Agnieszki Szady-Borzyszkowskiej, laureatki drugiego miejsca (fot. Bartosz Bluma)

Posesja Doroty Majkowskiej została nagrodzona trzecim miejsce w konkursie „Piękny Ogród 
2019” (fot. Bartosz Bluma)
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Bukowska (ul. Przyjazna), Anna Osowicka (ul. Długa), Agnieszka Szada-Borzysz-
kowska (ul.  Nowoczesna), Dorota Majkowska (ul. Długa) oraz Lidia Porożyńska 
(ul. Tucholska).

W celu wyłonienia laureatów została powołana komisja konkursowa w składzie: 
Justyna Rymon-Lipińska (starszy specjalista ds. ochrony środowiska z Zaborskiego 
Parku Krajobrazowego), Waldemar Spichalski (ogrodnik miejski w Chojnicach) oraz 
Piotr Stanisławski (przewodniczący osiedla nr 6). Wizytacja ogrodów odbyła się 
21 sierpnia. Członkowie komisji przyznawali punkty w skali od 1 do 10 w sześciu 
kategoriach. Były to: różnorodność gatunkowa roślin, pomysłowość, stan techniczny, 
estetyka otoczenia, wykorzystanie roślin polskich lub regionalnych oraz wykorzysta-
nie rozwiązań ekologicznych i wpływających na ochronę środowiska. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 31 sierpnia w czasie osiedlowego 
festynu. Konkurs wygrała Ewelina Ciemińska, która za pierwsze miejsce otrzymała 
zestaw mebli ogrodowych ufundowany przez z firmę Zielone Ogrody. Na drugim 
stopniu podium znalazła się Agnieszka Szada-Borzyszkowska, która zdobyła bon na 
kwotę 500 zł do wykorzystania na akcesoria ogrodowe w firmie Transmar. Trzecią 
lokatę zdobyła Dorota Majkowska, która wygrała grilla ogrodowego ufundowanego 

Wspólne zdjęcie laureatów i organizatorów konkursu (fot. Mateusz Wróblewski)
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przez PSB Mrówka w Chojnicach. Ponadto każdy z laureatów otrzymał pamiątkowy 
puchar od Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Warto również podkreślić, że pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali bony podarunkowe w kwocie 50 zł do jednego z choj-
nickich marketów budowlanych. W tym miejscu chcemy bardzo podziękować uczest-
nikom za udział oraz sponsorom za pomoc w organizacji tego konkursu.

Zwyciężczyni konkursu Ewelina Ciemińska z mężem w ich ogrodzie (fot. Bartosz Bluma)
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Ateneum chojnickie
W 270. rocznicę reorganizacji kolegium 
jezuickiego

W przeszłości naszego miasta znaczną rolę odegrali jezuici. Dwóch pierwszych 
sprowadził ks. Jan Doręgowski w 1620 roku w celu utrwalenia postępów 

kontrreformacji. Dwa lata później zakonnicy założyli szkołę. Ten zakład oświatowy 
w 1630 roku prymas Polski Jan Wężyk podniósł do godności kolegium, czyli szkoły 
średniej. 

Ze szkolnej kroniki…
Liczne donacje, tudzież dochody jezuitów z majątków w Nieżywięciu, Doręgowicach 
i Angowicach, nie wystarczały jednak do utworzenia pełnoprawnego kolegium, czyli, 
używając nomenklatury zakonnej, wyższego kolegium. Takie powstało w Chojnicach 
dopiero po 119 latach – w 1749 roku. I funkcjonowało krótko: do I rozbioru Polski. 
Pruski zaborca zamknął tę szkołę średnią. Jednakże już w kolejnym, 1773 roku, zało-
żono w naszym mieście gimnazjum katolickie, w którym religia stać się miała naj-
ważniejszym przedmiotem nauczania. W gimnazjum, tak jak wcześniej w kolegium, 
wykładano w języku polskim. Władze zaborcze zdecydowały się nie wprowadzać 
języka niemieckiego jako wykładowego ze względu na jego niedostateczną znajomość 
wśród wielu uczniów.

Breve papieskie
W gronie nauczycielskim, jak podaje prof. Jacek Knopek w Poczcie jezuitów chojni-
ckich, do 1780 roku znajdowali się zakonnicy. Później opuścili oni Chojnice. Pamiętać 
bowiem należy, iż w 1773 roku nastąpiło zniesienie zakonu jezuitów na mocy breve 
kasacyjnego Klemensa XIV. Król pruski Fryderyk Wielki początkowo nie podporząd-
kował się zarządzeniu papieskiemu, później zaś postanowił pozostawić w ręku byłych 
jezuitów szkolnictwo katolickie. Tak też stało się w Chojnicach, gdzie zakonnicy 

SZKOŁA
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prowadzili szkołę aż do opusz-
czenia swojej siedziby.

Gimnazjum katolickie 
powoli podupadało i z czasem 
zostało przekształcone w szkołę 
ludową dla dzieci katolików. 
W latach 1809–1815 w szkole tej 
pracował jeden nauczyciel. 

Królewskie Katolickie 
Gimnazjum
Reaktywacja gimnazjum kato-
lickiego, pod patronatem kró-
lewskim, nastąpiła 27 listopada 
1815 roku. Gimnazjum to pro-
wadziło działalność dydak-
tyczną i wychowawczą aż do 
czasu powrotu Chojnic do 
Rzeczypospolitej w 1920 roku. 
W szkole kształciła się mło-
dzież wyznania katolickiego, 
ewangelickiego i mojżeszowego. 
Natomiast jednym z najbardziej 
znanych nauczycieli kolegium 

jezuickiego w Chojnicach był o. Kasper Niesiecki, wybitny osiemnastowieczny gene-
alog i heraldyk. Zainteresowani Czytelnicy będą mogli poczytać o nim w kolejnym 
numerze „Kwartalnika Chojnickiego”.

O historii chojnickich jezuitów pisał m.in. dr Joseph 
Zacharias Müller, dyrektor gimnazjum
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Pielgrzymując
na Świętą Górę Polanowską

REGION

W tej edycji „Kwartalnika Chojnickiego” zapraszamy Czytelników, szczegól-
nie tych zmotoryzowanych, do zaplanowania nieco dalszej wyprawy. Bardzo 

szanowany przez diecezjan koszalińsko-kołobrzeski biskup śp. Ignacy Jeż (kardynał 
nominat) powierzył kilkanaście lat temu o. Januszowi Jędryszkowi z klasztoru fran-
ciszkanów w Darłowie wzniesienie pustelni na Świętej Górze Polanowskiej. Idea trafiła 
na podatny grunt...
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Brama Niebios
Franciszkanie ongiś oddawali cześć 
Bogu w kontemplacyjnych eremach. 
Pustelnie zostały jednak na wiele lat 
wyparte z naszego religijnego krajo-
brazu. W okolicy Polanowa (powiat 
koszaliński) realizowane jest zadanie 
ważne dla kultury duchowej współ-
czesnego Pomorza – tworzenie ustron-
nego miejsca modlitwy z dala od 
zgiełku i wielkomiejskiego ruchu. 

Do pustelni prowadzi śródleśny 
trakt, przy którym postawiono dwa-
dzieścia kapliczek. Ich fundatorami 
byli ludzie dobrej woli, a wykonawcą 
znany na Pomorzu i Kujawach rzeź-
biarz z Więcborka Józef Walczak. Do 
eremu trafiła też ikona Maryi Bramy 
Niebios. Zgodnie z lokalną legendą, 
kiedy z położonego na górze sanktua-
rium wypędzono zakonników (w cza-

sach reformacji), wraz z nimi opuściła to miejsce Maryjna ikona. Twórcą nowego 
wizerunku Matki Bożej jest mieszkający w Sławnie bułgarski ikonopista Todor Dim-
czewski.

Zostawić ślad po sobie
Obiekt kultu religijnego na Świętej Górze Polanowskiej rozbudowuje się dzięki ofiar-
ności i bezinteresowności wielu osób, nie tylko z najbliższej okolicy. Autorem pro-

jektu drewnianej pustelni jest chojni-
cki architekt Jan Sabiniarz, ceniony na 
Pomorzu projektant i utalentowany 
poeta. Do pracy przy budowie obiektu, 
otoczenia źródełka, mostku, miejsc 
odpoczynku dla strudzonych pielgrzy-
mów, karczowania drzew angażowali 
się ludzie z różnych stron, nie oczeku-
jąc zapłaty. Szczególne zasługi położył 
murarz Konrad Daszke, pochodzący 
z Gdańska, budowniczy i strażnik 
pustelni.
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W sakralnym obiekcie znalazło się miejsce dla franciszkanów oraz osób świeckich. 
Postępy prac w tej niezwykłej przestrzeni widoczne są z każdym rokiem. Pojawiły się 
obeliski z inskrypcjami, figury świętych, a nawet krzyże nagrobne ze zdewastowanych 
cmentarzy katolickich i ewangelickich. Krzyże i nagrobki uratowano w ten sposób 
przed zniszczeniem. 

Umocnić więzi
Święta Góra Polanowska powoli, ktoś może powie: „niestety”, zdobywa coraz więk-
szy rozgłos. Docierają na nią pielgrzymi z różnych zakątków kraju (ufundowano np. 
tablicę pamięci śp. wicepremiera Przemysława Gosiewskiego). W tym szczególnym 
miejscu odbywają się uroczyste msze święte, festyny religijne i rodzinne, np. 15 sierp-
nia. Bardzo widoczne są akcenty kaszubskie. Reprezentanci społeczności kaszub-
skiej w znacznej liczbie pielgrzymują tutaj podczas swojego polanowskiego zjazdu 
w czerwcu. 

Warto wspierać inicjatywy służące umacnianiu więzi chrześcijańskich i pogłębia-
niu sfery duchowej nie tylko mieszkańców północnych Ziem Odzyskanych. Budowa 
polanowskiej pustelni, będącej miejscem modlitwy i kontemplacji, służy Bogu 
i ludziom go potrzebującym.
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SZTUKA

Marlena Pawlak:
Rzeźbię i maluję z potrzeby ducha

Której dziedzinie poświęca Pani 
więcej czasu: malarstwu, rzeźbie 
czy konserwacji zabytków?

Każda z tych dziedzin jest bar-
dzo odprężająca i kreatywna, więc 
cokolwiek robię związanego ze 
sztuką, czuję się jakbym odcinała 
się od świata zewnętrznego. Obec-
nie to rzeźbie poświęcam najwię-
cej czasu i uwagi. Mam też dużo 
pomysłów na nowe prace, więc 
planuję pracowity artystyczny 
koniec roku.

W jednym z wywiadów powie-
działa Pani, że w ostatnim czasie 
rzeźba skradła Pani serce… 

Tak, rzeźba skradła moje serce 
i to się nie zmieniło. Rzeźbienie 
wymaga nie tylko umiejętności 
manualnych i artystycznych, ale 
też uczy cierpliwości, wycisze-
nia, precyzji i dużego skupienia. 
Podoba mi się, że efekt końcowy 
jest nie do końca obliczalny, nie można wszystkiego zaplanować. Wypalona szkli-
wiona rzeźba potrafi zaskoczyć fakturą i kolorem.

(fot. Jarosław Urbański)

Marlena Pawlak jest chojniczanką, absolwentką 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, insty-
tutu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. W latach 
2005–2006 odbyła roczne stypendium w Krajo-
wym Urzędzie Konserwacji Zabytków w Schwerinie 
w Niemczech. Od 2009 roku pełni funkcję miejskiego 
konserwatora zabytków Chojnic. Pracę łączy z rozwi-
janiem własnej twórczości malarskiej i rzeźbiarskiej. 
Malarstwa uczyła się w Chojnicach pod okiem Elżbiety 
Połom i Danuty Wolińskiej. Jej pasją jest rzeźba, którą 
tworzy w pracowni Chojnickiego Centrum Kultury.
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(fot. Jarosław Urbański)

(fot. Jarosław Urbański)
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 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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Kiedy zaczęła się Pani przygoda ze sztuką?

Sztuką interesowałam się od dziecka, w wolnym 
czasie zawsze malowałam i rysowałam. W liceum 
dzięki pani Elżbiecie Połom zainteresowałam się 
historią sztuki, a do studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Toruniu przygotowała mnie pani 
Danka Wolińska. W Chojnickim Domu Kultury 
spędzałam każdą wolną chwilę. Po studiach wyje-
chałam na roczne stypendium do Niemiec, gdzie 
uczyłam się w praktyce konserwacji i restauracji 
zabytków, mebli, a także zabytków archeologicz-
nych. Był to rok, który dał mi duży rozwój osobisty. 

Co Panią inspiruje?

Inspiruje mnie natura, sztuka innych artystów, 
ale też miejsca, które odwiedzam. Lubię przetwa-
rzać rzeczywistość na swój sposób. Fascynacja 
światem i człowiekiem jest największą inspira-
cją. Cenne są dla mnie spotkania z ludźmi, którzy 
interesują się sztuką. Zwiedzając miasta, spędzam 
dużo czasu, spacerując po muzeach i galeriach. Tak 
też rodzi się wiele pomysłów w mojej głowie. Od 
kilku lat biorę udział w Chojnickiej Nocy Muzeów, 
w trakcie której prowadzę wraz z architektem 
miejskim warsztaty dla młodzieży. Z wielką przy-
jemnością biorę udział w akcjach plastycznych dla 
dzieci, organizuję również konkursy plastyczne 
promujące historię sztuki. Pomysły do pracy dają 
mi również moje dzieci, często malujemy albo 
rzeźbimy wspólnie. 

Jakie techniki stosuje Pani w malarstwie, a jakie 
w rzeźbiarstwie?

Maluję farbami olejnymi i akrylami. Postaci 
lubię malować w tonacjach biało-szaro-czarnych, 
natomiast w naturze i przestrzeniach miejskich 
lubię stosować silne i czyste gamy kolorystyczne. 
Ostatnio zainteresowała mnie abstrakcja akrylowa, 
chcę spróbować nowych technik w malarstwie. 

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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Lubię malować na dużych płótnach. Te niedawno zamówione ledwo zmieściły się 
w drzwiach mieszkania. Natomiast moje rzeźby powstają głównie w glinie, materiale 
bardzo plastycznym i delikatnym, który w miarę łatwo można kształtować. Swoją 
wizję rzeźby mam w głowie, szukam jej na żywym materiale, poprzez dodawanie tu 
i tam gliny, tworząc idealną dla mnie formę. Rzeźbię i maluję dla siebie i z własnej 
potrzeby ducha, chcę się dalej rozwijać w tym kierunku. Moim marzeniem jest mieć 
własną pracownię.

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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Gdzie można było obejrzeć Pani prace i czy 
planuje Pani kolejną wystawę w najbliż-
szym czasie?

Moje prace można obejrzeć 
w Restauracji Sukiennice w Chojni-
cach oraz na moim profilu na Insta-
gramie marlena.sztuka. Serdecznie 
zapraszam. W przyszłym roku planuję 
wystawę w ChCK.

Czym zajmuje się Pani jako miejski 
konserwator zabytków?

Miejskim konserwatorem zabyt-
ków jestem od 11 lat. Zajmuję się 
zabytkami wpisanymi do Gminnej 
Ewidencji Zabytków i układem urba-
nistycznym Starego Miasta wpisanym 

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)
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do rejestru zabytków. Czuwam nad tym, aby remontowane kamienice odzyskały swój 
dawny blask. Cieszy mnie, iż przestrzeń miasta w czasie sprawowanej przeze mnie 
funkcji zmieniła się na korzyść dla jej mieszkańców. Z prawdziwą przyjemnością 
zauważam u mieszkańców chęć dbania o zabytkową przestrzeń miasta i o dziedzictwo 
zabytków Chojnic.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka

 (fot. z arch. Marleny Pawlak)

Marlena Pawlak: Rzeźbię i maluję z potrzeby ducha
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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




