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W siedmiu 
kolorach

FOLKLOR

H aft kaszubski poza językiem regionalnym i tradycją zażywania tabaki jest chyba 
tym, co najczęściej kojarzy się z Kaszubami. Mimo że nie jest oryginalnie haftem 

ludowym, lecz rodzajem artystycznego rzemiosła zapoczątkowanym przez współ
założycielkę wdzydzkiego muzeum Teodorę Gulgowską, przez Kaszubów został zaak
ceptowany jako własny i dziś traktowany jest jako wizytówka regionu.

Ludowym motywom i kolorom występującym w hafcie, wzorowanym na kaszub
skich złotnicach (kobiecych nakryciach głowy) i malaturze mebli, przypisuje się dziś 
dodatkową symbolikę. Współcześni Kaszubi widzą w siedmiu kolorach: granatowym, 
niebieskim, chabrowym, zielonym, żółtym, czerwonym i czarnym barwy tego, co na 
Kaszubach najpiękniejsze – morza, jezior, nieba, lasów, łanów zbóż oraz tego, co dla 
nich tak ważne  – kolory ziemi gotowej do zasiewu i krwi, którą są gotowi przelać 
w obronie ojczyzny. Rośliny i owady będące elementami kompozycji mają być odwzo
rowaniem pięknej kaszubskiej przyrody.

Najstarszą z odmian haftu kaszubskiego jest szkoła wdzydzka, zapoczątkowana 
przez wspomnianą już Teodorę Gulgowską. Wzorując się na niej, powstawały kolejne 
szkoły i ośrodki hafciarskie. Do tych najbardziej znanych, haftujących w siedmiu bar
wach, należą szkoły: żukowska, pucka czy wejherowska, poza nimi również słupska 
i chojnicka. Jednak wyodrębniły się też szkoły regionów bliskich Kaszubom, bazujące 
na tych samych motywach – haft kociewski oraz wyszywane w kolorach złotych brą
zów i żółci hafty borowiacki i tucholski.

Początki kaszubskiego haftu w Chojnicach
Wzory nowego haftu kaszubskiego zaczęły pojawiać się wśród hafciarek już w okresie 
międzywojennym. Również w powiecie chojnickim używano w tym czasie domowych 
wzorników, z których czerpano wzory i motywy. Młode dziewczyny z bogatych rodzin 
poznawały haft kaszubski na kursie robót kaszubskich prowadzonym w Brusach 
przez siostry zmartwychwstanki, zaś chojniczanki uczące się w szkole wydziałowej 

MARIA CZAPLEWSKA
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i gimnazjum żeńskim odbywały lekcje haftu w ramach nauki. Sama Teodora Gulgow
ska kilkukrotnie prowadziła w Chojnicach kursy szkolące młode hafciarki.

Początki większej popularności haftu kaszubskiego w Chojnicach przypadają na 
okres po 1957  roku. W latach 1958 i 1959 Wydział Kultury PWRN w Bydgoszczy 
zorganizował w Chojnicach oraz Bydgoszczy pierwsze dwa kursy hafciarskie prowa
dzone przez Helenę Kintopfową – artystkę plastyczkę z Poznania. Pod jej okiem grupy 
liczące 33 osoby, pochodzące z 10 różnych miejscowości, uczyły się przede wszystkim 
sztuki kompozycji i dostosowywania haftu do nowych form, stosując przy tym sied
miobarwną kolorystykę haftu kaszubskiego. Mimo przeprowadzonych szkoleń, jesz
cze przez 10 lat z powodu braku sprzyjających warunków w mieście nie powstał żaden 
ośrodek haftu. Hafciarki wciąż haftowały w domach, ponadto dzieliły się swoi mi 
umiejętnościami, uczyły rzemiosła w szkołach i świetlicach.

Pod okiem kolekcjonera i w kaszubskiej chacie
Za przełom w historii hafciarstwa kaszubskiego w Chojnicach można chyba uznać 
moment, kiedy miejscowymi twórcami ludowymi zainteresował się Albin Makowski, 
zaprzyjaźniony z Muzeum Regionalnym chojnicki kolekcjoner, prawnik, działacz spo
łeczny i kulturalny. To z jego inicjatywy w 1969 roku powstało pierwsze koło hafciar
skie, które swoją siedzibę miało w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach 

Fragment obrusu chojnickiej hafciarki Eweliny Leszczyńskiej biorącego udział w Konkursie 
 Twórczości Ludowej Kaszub w 2009 roku
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przy ulicy Łanowej. Początkowo panie zbierały się tam, żeby wspólnie haftować oraz 
czasem korzystać ze wsparcia uznanych hafciarek Pelagii Wieczorkowskiej i Anny 
Kantrzonkowej. To one po śmierci założyciela, w 15lecie istnienia koła, przyjęły jego 
patronat, zmieniając nazwę na Koło hafciarskie im. Albina Makowskiego.

Pierwszą instruktorką koła była Elżbieta ChrapkowskaPociej  – uznana haf
ciarka oraz wieloletnia i pierwsza spośród chojnickich hafciarek stypendystka 
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, współpracująca 
wcześniej z domem kultury w Chojnicach. Opiekę nad hafciarkami Albina Makow
skiego przejęła na prośbę ówczesnej dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnicach 
Wandy Tyborskiej, która otaczała swoją opieką miejscowych twórców, pomagając im 
w karierze dzięki swojemu zmysłowi organizacyjnemu i kontaktom z instytucjami 
kultury, niejednokrotnie też wspierając na duchu i motywując twórców do działania.

Po Elżbiecie Chrapkowskiej, która w 1983  roku zrezygnowała z pełnionej funk
cji, rolę instruktora przejęła Aleksandra Lubińska. Prowadziła ona nie tylko koło 
w spółdzielczej świetlicy, lecz trzy lata później zaczęła nauczać też w Chacie Kaszub
skiej w Silnie, będącej wówczas oddziałem Muzeum Regionalnego. Lubińska jeździła 
także po prawie wszystkich miejscowościach gminy i prowadziła tam kursy hafciar
skie. Wycofała się jednocześnie z udziału w konkursach sztuki ludowej, dając szansę 
młodszym. Organizatorzy wykorzystali to i zapraszali ją do udziału w obradach 

Fragment haftu makaty autorstwa Elżbiety Chrapkowskiej‑Pociej ze zbiorów Muzeum 
 Historyczno‑Etnograficznego w Chojnicach
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jury, których była cennym członkiem. Najprawdopodobniej to właśnie Aleksandrze 
Lubińskiej chojnicka szkoła haftu zawdzięcza swoje cechy charakterystyczne, takie jak 
drobne motywy ułożone w bogate ornamenty.

Grunt to sprawne ręce
W pewnym momencie działalności koła przy Spółdzielni Mieszkaniowej spośród 
hafciarek wyodrębniła się osobna grupa twórczyń. Jej założycielką była Zofia Theil, 
która w 1977 roku utworzyła koło „Sprawne Ręce”. Pierwsze hafciarskie kroki stawiała 
ona jeszcze w czasach przedwojennych, prowadziła też kursy w kole, z którego się 
wywodziła. Kiedy Zofia Theil zmarła w 1993 roku, jej podopieczne szukały godnego 
zastępstwa. Za odpowiednią dla siebie kierowniczkę i instruktorkę uznały zrzeszoną 
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych Helenę Różek, która do dzisiaj prowadzi koło. 
Jest to ostatnie działające koło haftu kaszubskiego w mieście.

Tablo wydane z okazji 20‑lecia Koła Hafciarskiego im. Albina Makowskiego
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Pod egidą PSS „Społem”
Kolejną hafciarką, która zapragnęła założyć własne koło hafciarskie była Teodo
zja Narloch, obdarzona wyjątkowym talentem organizacyjnym, z serca Kaszubka, 
udzielająca się między innymi również w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej 
Kaszuby. Odłączyła się ona od koła prowadzonego przez Aleksandrę Lubińską i roz
poczęła działalność pod patronatem PSS „Społem”, z którą już wcześniej była zwią
zana. Przedsięwzięcie udało się dzięki kierowniczce spółdzielni Irenie Gostomczyk, 
która z radością zgodziła się na działalność hafciarską oraz mgr Krystynie Bober

Modrzejewskiej, która została opiekunką hafciarek i odpowiadała za kwestie orga
nizacyjne.

Hafciarska działalność w należącej do PSS „Społem” świetlicy Hermes rozpoczęła 
się już w 1978 roku, kursem prowadzonym przez Zofię Theil. Umożliwił on kursant
kom podjęcie pracy w spółdzielni hafciarskiej. Siedem lat później zżyte ze sobą panie 
postanowiły stworzyć formalną grupę hafciarską. Pomimo zawirowań oraz groźby 
rozwiązania koła już pięć lat po jego założeniu, działały wspólnie jeszcze przez wiele 
lat, a starania przebojowej instruktorki Teodozji Narloch owocowały udziałem w jar
markach i wydarzeniach w całym kraju.

Lata świetności hafciarstwa
Lata 70. i 80. były dla chojnickiego haftu istnym złotym okresem. Etnografka Wanda 
Szkulmowska, autorka wielu artykułów i katalogów poświęconych sztuce ludowej, 

Spotkanie koła hafciarskiego w Chacie Kaszubskiej w Silnie
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nazywała chojnickie i tucholskie hafciarki fenomenem w skali kraju. Aż ponad 
70 twórczyń z obu miast i ich okolicy tworzyło, jak mówiła, istne zagłębie hafciarskie 
i to bardzo cenne ze względu na wysoki poziom artystyczny przez nie reprezentowany. 
Hafciarki działały przede wszystkim w trzech wspomnianych wcześniej kołach, jed
nak niektóre z twórczyń wolały pracować indywidualnie – odłączając się od kół haf
ciarskich bądź nawet nigdy do nich nie należąc. Taką pracę wybrały między innymi: 
Klara Szwedowska, Irena Mładanowicz, Krystyna Wróblewska czy Melania Teszka.

Wanda Szkulmowska zauważyła, że po 1975 roku wykształciły się wśród chojnic
kich hafciarek pewne wspólne cechy haftu – bogactwo ornamentu, drobne motywy, 
harmonijne kompozycje, wykorzystanie siedmiu kolorów z przewagą trzech odcieni 
niebieskiego, czasem haftowanie jedynie w kolorze białym lub tylko złotym. Pozwala 
to stwierdzić, że mimo iż nigdy nie została wydana teczka haftu określonego jako 
szkoła haftu chojnickiego, to chojnickie twórczynie stworzyły odrębny ośrodek haf
ciarski.

Prezentacja podczas konkursów i wystaw
Staraniem opiekunek kół, instruktorek oraz przy wsparciu Muzeum Historyczno

Etnograficznego w Chojnicach z dyrektor Wandą Tyborską, hafciarki brały czynny 
udział w życiu artystycznym miasta i kraju, lecz nie tylko, bo ich sława sięgnęła również 
poza granice Polski. Od czasów obchodów 700lecia miasta, co roku organizowane 
były w Chojnicach wystawy i kiermasze sztuki ludowej poprzedzone konkursami, 

Koło hafciarskie Teodozji Narloch przy PSS „Społem” w Chojnicach (instruktorka siedzi trzecia 
od prawej strony)
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w których brały udział hafciarki. Częste były też wyjazdy poszczególnych twórczyń 
bądź całych grup hafciarskich na jarmarki sztuki ludowej. Podobnie jak w Chojni
cach, co roku organizowany był również Zjazd Twórców Ludowych w Żninie, z okazji 
którego odbywał się olbrzymi jarmark sztuki ludowej. Twórcy ludowi z regionu choj
nickiego, w dużym stopniu właśnie hafciarki, rokrocznie udawali się do Żnina, dzięki 
pomocy muzeum, które wynajmowało autokar. Poza Chojnicami i Żninem hafciarki 
wystawiały swoje prace na kiermaszach w: Kazimierzu, Lublinie, Bukowinie Tatrzań
skiej, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy i w wielu innych miejscach.

Częstym sposobem na dzielenie się osiągnięciami i pięknem swoich prac były dla 
hafciarek wystawy haftu. Swoje indywidualne ekspozycje urządzały z okazji jubileuszów 
twórczości, a częściej organizowano zbiorowe wystawy. Popularną praktyką były też 
wystawy pokonkursowe, na które twórczynie bardzo chętnie nadsyłały swoje prace. Rywa
lizowały głównie w Konkursie Twórczości Ludowej Kaszub, odbywającym się w Choj
nicach, lecz także zdobywały nagrody i wyróżnienia w konkursach w Żninie, Tucholi, 
Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Słupsku, Włocławku czy Poznaniu. Na uwagę zasługują 
również międzynarodowe osiągnięcia hafciarek, które swoje prace wystawiały w: Korsu
niu Szewczenkowskim (ZSRR, Ukraina), Bayeux (Francja), Harrogate (Anglia). Ponadto 
prowadziły korespondencję z hafciarkami z Anglii, a nawet gościły je w swoich domach.

Obchody wojewódzkie Dnia Działacza Kultury w Chojnicach oraz otwarcie wystawy sztuki 
 ludowej – drugiego międzywojewódzkiego konkursu w 1988 roku. Na pierwszym planie  

Irena  Mładanowicz i Aleksandra Lubińska
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Twórczynie ludowe i zawodowe hafciarki
W 1968  roku z inicjatywy samych twórców, którzy chcieli zrzeszać się, wspierać 
i szeroko propagować twórczość ludową swoich regionów, powstało Stowarzysze
nie Twórców Ludowych w Lublinie. Do jego działań chętnie dołączyli także twórcy 
z regionu Kaszub, w tym Chojnic. Hafciarki z naszego miasta odegrały ważną rolę, 
kiedy w 1988  roku powstał BydgoskoToruński Oddział Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Bydgoszczy. Już na pierwszym zjeździe Teodozja Narloch i Aleksandra 
Lubińska weszły w skład zarządu, zaś Melania Teszka i Grażyna Lipska do komisji 
rewizyjnej. Twórcy należący do stowarzyszenia musieli wykazać się wykonanymi 
własnoręcznie pracami zgodnymi z tradycją regionu, z którego pochodzą, dorobkiem 
twórczym w postaci odbytych wystaw i udziału w konkursach sztuki ludowej, zaan
gażowaniem w imprezy kulturalne, a wszystko to przy braku wykształcenia artystycz
nego i twórczości związanej ze środowiskiem wiejskim. Przynależność do STL dawała 
jednak możliwość uzyskania większego zysku z rękodzieła, stypendium artystycznego, 
a nawet emerytury, co przy wydatkach na materiały potrzebne do tworzenia, było 
dużym udogodnieniem.

Wystawa twórczości hafciarek kaszubskich ze zbiorów Muzeum Historyczno‑Etnograficznego 
w Chojnicach wystawiana w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie
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Umiejętność haftowania dawała jednak paniom nie tylko możliwość zaistnienia 
jako twórczyni ludowa, ale dla niektórych była szansą na pracę i utrzymanie. Dla 
hafciarek z Chojnic i okolicy taka możliwość pojawiła się po wspomnianym wcześ
niej kursie przeprowadzonym przez Zofię Theil w PSS „Społem”. Przeszkolone panie 
mogły podpisać umowę z powstałą już przed wojną, a wznowioną po wojnie, znaną 
w czasach PRL Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Rzut” z Torunia. 
Spółdzielnia ta skupowała wytwory rzemiosła artystycznego do sklepów, w tym Cepe
lii, pośrednicząc pomiędzy twórcami a placówkami handlowymi.

Kaszubska sztuka hafciarska obecnie
Spośród chojnickich kół hafciarskich, działających w latach największej popularności 
twórczości ludowej, do dzisiaj przetrwało, w mocno okrojonym składzie, koło haf
ciarskie „Sprawne Ręce”. Jest ono nadal prowadzone przez wytrwałą hafciarkę i twór
czynię ludową Helenę Różek. Panie spotykały się w świetlicy Spółdzielni Mieszkanio
wej przy ul. Łanowej aż do marca bieżącego roku. Z powodu epidemii koronawirusa 
były zmuszone zawiesić spotkania, jednak gdy tylko będzie to możliwe, mają zamiar 
wrócić do kontynuowania działalności koła.

Teodozja Narloch przy swoim stoisku w czasie Jarmarku Świętojańskiego w Chojnicach 
w 2013 roku
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Fragment obrusu autorstwa Melanii Teszki ze zbiorów Muzeum Historyczno‑Etnograficznego 
w Chojnicach
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Hafciarką, która nie zaprzestała działalności, jest Elżbieta ChrapkowskaPociej, 
obchodząca w tym roku pięćdziesięciolecie twórczości. W 2020 roku po raz kolejny 
otrzymała ona Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, jest też laureatką 
organizowanego w tym roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach konkursu 

„Etno  – Design”. Inną laureatką tego konkursu jest Lidia Czaplewska z Ogorzelin  – 
samodzielna hafciarka wywodząca się z koła Teodozji Narloch, która wciąż aktywnie 
haftuje i pojawia się na jarmarkach sztuki ludowej.

Wskrzeszeniem żywej tradycji haftu zajmuje się też Gminny Ośrodek Kultury 
w Chojnicach, organizując spotkania koła hafciarskiego „Modrak”, które odbywają się 
co tydzień w Chacie Kaszubskiej w Silnie, należącej do GOK. Instruktorkami koła są 
Aleksandra Lubińska i jej uczennica, również znakomita hafciarka, Helena Pawłow
ska. W GOK realizowane są też projekty dotyczące zanikającego rzemiosła, w tym 
haftu oraz aktywizujące mieszkańców. Przykładem jest projekt z 2016 roku, którego 
owocem było wydanie teczki haftu Aleksandry Lubińskiej oraz zorganizowanie war
sztatów hafciarskich przez nią prowadzonych.

Haftowanie to czasochłonne hobby
Można pokusić się o stwierdzenie, że haft jest sposobem na życie. Jak często podkreś
lają hafciarki, musi on – a zwłaszcza ten kaszubski – wychodzić prosto z serca. Proces 
tworzenia haftu jest bardzo czasochłonny. Po rozrysowaniu wzoru należy nanieść go 

Pierwszy kurs hafciarski z Zofią Theil w świetlicy Hermes  
(instruktorka siedzi druga od prawej strony)
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na płótno i zaprasować, a w przypadku obrusa czy serwetki, która jest chyba najczęściej 
występującą formą spotykaną w hafcie kaszubskim, obrobienia wymagają też brzegi 
robótki. Samo wykończenie tych brzegów już jest sztuką. Można to zrobić za pomocą 
mereżki, dzierganych ząbków bądź koronki dorabianej szydełkiem bezpośrednio do 
brzegów materiału. Właściwy proces haftowania wzoru również trwa. Wyhaftowanie 
dużego obrusa nawet mistrzowi Leonardowi Brzezińskiemu zajmowało 600 godzin. 
Nie mniej czasochłonne, lecz nie tak przyjemne jak samo przygotowanie haftu, jest 
pranie i konserwacja wykonanego płótna. Najlepsze dla haftów jest ręczne pranie lub 
w tradycyjnej Franii, należy je też nakrochmalić. Niektóre panie robią to na lewej stro
nie wyhaftowanej pracy bezpośrednio przed prasowa niem, a inne używają do tego 
gotowego krochmalu do koszul w sprayu. Kto prasował haftowane płótno, wie rów
nież, że dokładne wyprasowanie go, tak by było gładkie i dobrze wyglądało, potrafi 
sfrustrować i zmęczyć. Jednak, jak podkreślają hafciarki, wszystkie trudy wynagradza 
przyjemność wypełniania wzoru muliną. Kolejne fragmenty samodzielnie wykona
nego haftu przynoszą satysfakcję, sam proces tworzenia wciąga, a radość z ukończo
nej pracy jest olbrzymia.

Patrząc na lata 80. ubiegłego wieku i porównując hafciarstwo z tamtego czasu 
z tym, które funkcjonuje dzisiaj, ma się przykre wrażenie, że sztuka ta zaczyna wymie
rać. Przy obecnym szerokim wyborze form spędzania czasu wolnego, w dobie inter
netu, który staje się często istnym pożeraczem czasu, niewiele osób wybiera twórczość, 
a szczególnie twórczość ludową, jako sposób wypełnienia wolnych chwil. Pozostaje 
jednak zachęcać do spróbowania. Hafciarki poproszone o wdrożenie w tajniki swojej 
pasji na pewno z radością podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Fot. z arch. Muzeum Historyczno‑Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach



W kółko 
krzyżyk

RĘKODZIEŁO

EMILIA KALITTA

C hwila, gdy uczeń przerasta mistrza, jest dla nauczyciela dowodem na świetnie 
wykonaną pracę. Katarzyna Dalecka w hafcie krzyżykowym czuje się jak ryba 

w wodzie. Haftowanie krzyżykami sprawia jej nie tylko ogromną przyjemność, ale 
daje przede wszystkim uznanie rodziny, nauczycieli i znajomych. A zaczęło się od 
pierwszej lekcji haftowania kilka lat temu, prowadzonej przez jej nauczycielkę Annę 
Wróblewską.

Uczennica i mistrzyni, czyli Katarzyna Dalecka i Anna Wróblewska, prezentują jedną z prac  
pani Kasi (fot. Emilia Kalitta)
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Kasia Dalecka z nagrodzoną pracą w Konkursie Rękodzieła Artystycznego  
(fot. z arch. Katarzyny Daleckiej)
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– „W 2013  roku rozpoczęłam pracę 
w Szkole Przysposabiającej do Pracy 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Choj
nicach. Naszych uczniów uczymy radze
nia sobie w życiu dorosłym, kiedy 
zabraknie ich najbliższych. Prowadzimy 
zajęcia m.in. z gotowania i stolarstwa. 
Jako umiejętność wprowadziłam naukę 
haftu krzyżykowego. Kasia była jedną 
z moich pierwszych uczennic. Już od 
pierwszej lekcji tak bardzo zaintereso
wała się tą techniką, że często inicjowała 
nowe rzeczy, prosiła o zlecanie jej prac 
do domu” – wspomina pani Ania.

Pani Kasia jest absolwentką tej 
szkoły, a obecnie uczęszcza na Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Chojnicach. Już 
po pierwszych sekundach rozmowy na 
temat haftu krzyżykowego widać, że to 
jej pasja.  – „Pamiętam pierwszą lekcję 
haftu. Pani Ania zasady pokazywała 
nam na kartce papieru w kratkę. Kiedy już poznałam wszystkie, np. liczenie krzy
żyków, to wyhaftowałam mój pierwszy obrazek. To był krecik z bajki” – wspomina 
z uśmiechem pani Kasia, pokazując swoje pierwsze dzieło. Dzisiaj, rok po ukończe
niu szkoły, haftuje piękne, kolorowe obrazki. Na jej talent z podziwem patrzy dawna 
nauczycielka. – „Przerosła mnie. Dzisiaj to ja mogłabym się uczyć od Kasi. Ale cały 
czas jej pomagam, znajduję dodatkowe wzory, oprawiam obrazki w ramkę. Mimo 
że Kasia skończyła już szkołę, dalej mamy serdeczny kontakt i się widujemy” – opo
wiada Anna Wróblewska.

Nie trudno ukryć podziw dla takiego talentu. Wielokolorowe haftowane obrazki 
przyciągają uwagę. Są wśród nich krajobrazy, motywy religijne, bożonarodzeniowe, 
wielkanocne oraz bajkowe. Najbliżsi przyzwyczaili się już do tego, że każda rodzinna 
uroczystość udekorowana będzie krzyżykowym dziełem. – „Kasia na narodziny każ
dego dziecka w rodzinie haftuje pamiątkowy obrazek. Krewni już nawet bez prosze
nia o taką pamiątkę wiedzą, że mogą liczyć, że ją otrzymają”  – uśmiecha się pani 
Ania. – „Nauczyciele też ode mnie kupują obrazki” – dodaje hafciarka.

Zdolność zarobienia pieniędzy płynąca z własnych umiejętności jest celem Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. – „O to właśnie nam w szkole chodzi. Chcemy naszych 
uczniów nauczyć takich umiejętności, aby mieli z nich jakikolwiek zysk. Kasia swoje 
obrazki sprzedaje nawet po 50 zł. Przyjmuje zlecenia na najróżniejsze motywy. Jest 
bardzo solidna. Każde zlecenie przygotowuje na czas i z ogromną dbałością. Jeden 

Pani Kasia prezentuje swój pierwszy 
 wyhaftowany obrazek (fot. Emilia Kalitta)
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jej obraz podarowaliśmy również na aukcję charytatywną na leczenie chorego dzie
cka. Został sprzedany za 80 zł. Kasia przygotowuje także hafty na coroczny kiermasz 
bożonarodzeniowy w naszej szkole. Robi m.in. piękne bieżniki” – zachwala pani Ania.

Katarzyna Dalecka jeszcze jako uczennica szkoły zaproponowała swojej nauczy
cielce, aby uczeń, który kończy Szkołę Przysposabiającą do Pracy, otrzymywał hafto
waną pamiątkę wykonaną osobiście przez nią. – „Kiedy Kasia kończyła szkołę, to ja 
wyhaftowałam pamiątkę dla niej. Ale nawet teraz, rok po ukończeniu szkoły, dzwoni 
do mnie i pyta, kto będzie kończył szkołę, aby przygotować dla ucznia obrazek”  – 
uśmiecha się nauczycielka. Pani Kasia przyznaje, że najbardziej lubi haftować kolo
rową muliną. Obecnie wykonuje jesienny krajobraz. W jej dorobku znajdują się nawet 
trudne obrazki o jednolitych barwach, jak na przykład wizerunek cierpiącego Jezusa 
Chrystusa. – „Zdobyłam za niego trzecie miejsce i puchar w Konkursie Rękodzieła 
Artystycznego w Chojnicach w 2018 roku. Później jedna pani kupiła ode mnie ten 
obraz” – opowiada. – „Wyhaftowanie twarzy, w dodatku w jednolitych kolorach jest 
bardzo trudne” – wyjaśnia Anna Wróblewska.

Haft krzyżykowy to rodzaj haftu tworzony na materiale w formie siatki o jednako
wej na całej powierzchni gęstości oczek (kanwie). Krzyżyki powstają w wyniku prze
plecenia kolorowej nici przez oczko kanwy, a następnie zrobienia tego samego w taki 
sposób, aby kolejna część nitki pokryła poprzednią, przecinając ją pod kątem prostym, 
tworząc krzyżyk. – „Kasia najlepiej czuje się w haftowaniu na kanwie czystej, czyli 
bez nadrukowanego obrazka. To dużo trudniejsze niż kanwa z nadrukiem, ponieważ 
trzeba dokładnie liczyć krzyżyki i zrobić połączenia między nimi o różnych kolorach. 
Kasi wychodzi to bezbłędnie” – chwali swoją dawną uczennicę pani Ania. – „Mały 
obrazek haftuję dwa, trzy dni. Większy dwa lub trzy tygodnie. Każdą osobę nauczyła
bym haftować. Trzeba tylko mieć chęci” – przekonuje zdolna hafciarka.
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Artyści kontra 
COVID-19!

#MÓJDOMKULTURY

R zeczywistość pandemiczna zmusiła nas do przeniesienia wielu aktywności do 
świata online. Branża kulturalna, którą jako pierwszą odcięto od osobistego kon

taktu z odbiorcą – widzem, słuchaczem, uczestnikiem, chcąc przetrwać, musiała zor
ganizować się na nowo. Od marca począwszy aż do teraz w internecie pojawia się 
mnóstwo ciekawych projektów, do sporej części z nich mamy darmowy dostęp. Zatarły 
się ograniczenia terytorialne, teraz wystarczy kliknąć „wezmę udział” w wydarzeniu 

Obrazy Filipa Tomca (fot. Anna Zajkowska)
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DJ Te (fot. Anna Zajkowska)

Anna Pupka Lipińska (fot. Anna Zajkowska)



Artyści kontra COVID-19! 25

i czekać na premierę bądź transmisję live. To prawda, że do tej pory nie mieliśmy 
w zasięgu ręki aż tylu przeróżnych projektów, webinarów, podcastów, relacji, szkoleń 
i warsztatów czy wreszcie koncertów, wirtualnych wystaw i spektakli teatralnych.

Część wydarzeń z czasem na restrykcyjnych warunkach zaczęła wkraczać do świata 
fizycznego. Powstały projekty hybrydowe, czyli prowadzone dwutorowo – w realu oraz 
online. To w specyfikę takich przedsięwzięć wpisała się lokalna akcja zainicjowana przez 
Chojnickie Centrum Kultury oraz Fundację Rozwoju Ziemi Chojnic kiej i Człuchow
skiej, prowadzona pod hashtagiem #mójdomkultury. Akcja ruszyła pod koniec marca, 
w momencie, kiedy większość z nas przebywała w domach, izolując się w trosce o zdro
wie swoje i bliskich. Dla ludzi sztuki, kultury, eventów odcięcie od dotychczasowych 
warunków pracy, jak i bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, były druzgocące. Organi
zatorzy akcji #mójdomkultury, związani ze środowiskiem artystycznym i wrażliwi na 
jego bolączki, postanowili przygotować projekt, który zaktywizuje lokalnych twórców. 
Głównym celem było zainspirowanie tematem, wreszcie stworzenie przestrzeni do 
dzielenia się swoimi umiejętnościami z szerszą grupą odbiorców.

Etap przyjmowania zgłoszeń trwał do końca maja. Pod hasztagiem #mójdom
kultury internauci udostępniali swoje prace: od malowideł, szkiców po rękodzieła, 
nagrania muzyczne i krótkie filmy. W akcji mógł wziąć udział każdy posiadacz konta 
na Facebooku lub Instagramie – bez względu na poziom posiadanych umiejętności 
artystycznych. W efekcie udało się zebrać około 150 prac, utworów, wykonań. Z racji 
dużej liczby wyróżnionych osób, finał akcji został podzielony na trzy części i zreali
zowany w formie interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych z obecnością publicz
ności. Odbywały się one w sierpniu w ChCK. W trakcie każdego była okazja poznać 
twórczość, jak i twarze wyróżnionych artystów. Sylwetki finalistów były również pre
zentowane na profilach ChCK na Facebooku oraz Instagramie.

Podczas pierwszej finałowej odsłony pojawiło się siedmiu twórców z różnych 
dziedzin kultury i sztuki. W sobotę 1 sierpnia, z samego rana przed budynkiem 
ChCK pracę rozpoczął kolektyw Bassgrow Studio, który wykonał graffiti. Reprezen
tant kolektywu i zarazem finalista akcji #mójdomkultury Olgierd Szopiński w ramach 
wystawy przedstawił swoje malunki na szmatach oraz customowane obuwie. Prezen
towane były również obrazy i rzeźby Marleny Pawlak, prace Sary Kasperskiej oraz 
projekty i zdjęcia wykonanych tatuaży Arkadiusza Skiby. W części muzycznej wystą
pili: Jakub Słubik z zespołem, formacja Sketch oraz Krzysztof Gurdak z zaproszonymi 
muzykami.

Kolejni twórcy otrzymali szansę zaprezentowania się 13 sierpnia. Na scenie poja
wiła się wokalistka Marta Wieczorkiewicz, miała też miejsce projekcja teledysku Livii 
Walczak – stworzonego w domowych warunkach. Koncert gitarowy wykonał instru
mentalista Mateusz Wedmann. Była okazja poznać twórczość i posłuchać recytacji 
wierszy Filipa Schulza, Radka Gintera, Kamili Berlińskiej oraz Zuzanny Przygodzkiej. 
Odbyła się również wystawa zdjęć autorstwa Joachima Dąbrowskiego, Anny Zajkow
skiej oraz Michała Szyszki.
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Anna Wysocka (fot. Anna Zajkowska)

Ola Fryca (autorka artykułu – przyp. red.) i Olgierd Szopiński (fot. Sławomir Bocian)
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Karol Jelonkiewicz z zespołem Sketch (fot. Sławomir Bocian)

Jakub Słubik z zespołem (fot. Sławomir Bocian)
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Ostatnie finałowe wydarzenie zrealizowano 29 sierpnia. Sala ChCK wypełniła 
się tym razem dźwiękami elektronicznymi  – zagrali Mattiah oraz DJ Te. Usłyszeli
śmy kompozycje muzyki filmowej napisane przez Michała Ratkowskiego. Na scenie 
odbyła się projekcja filmów krótkometrażowych autorstwa Michała Nity. W części 
wystawowej można było obejrzeć grafiki oraz obrazy Marty Aszyk, Filipa Tomca, 
Martyny Jażdżejewskiej, Anny Pupka Lipińskiej i Anny Wysockiej.

Organizatorzy wyczuli artystyczny potencjał drzemiący w lokalnej społeczności 
i zapowiedzieli kontynuację akcji, pozostając świadomymi i wrażliwymi na trudności, 
z jakimi branża aktualnie się boryka.

Autorka jest członkinią Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej 

Prace Martyny Jażdżejewskiej (fot. Anna Zajkowska)



PIOTR EICHLER

Powieść nawiązująca 
do historii ułanów

KSIĄŻKA

3 września odbyła się w Chojnickim Centrum Kultury promocja książki Marceliny 
Baczyńskiej Błękitny. W pandemicznym czasie wyjście do ludzi było jakąś miłą 

odmianą, a że sala ChCK duża, to i bezpieczeństwo uczestników było zachowane. 
Radość podwójna, a promowana książka spowodowała, że potrójna.

Tytuł książki jest nieprzypadkowy. Taki był kolor otoku na czapkach garnizono
wych 18. Pułku Ułanów Pomorskich, więc już po przeczytaniu pierwszych stron nie 
powinno być wątpliwości, dlaczego tytuł jest taki, a nie inny. Dla kogoś, kto zna wyda
rzenia 1 września 1939 roku pod Chojnicami, kolejne wersy są wręcz przewidywalne. 
Nawet dialogi są dla takiego czytelnika do tego stopnia oczywiste, że wie, jakie słowa 
padną dalej. Ale tylko tam, gdzie mamy opis zdarzeń opartych na historycznych fak
tach. Jednocześnie ta przewidywalność nie nuży, nie powoduje grymasu zniechęcenia. 
Autorka pisze ze swadą, językiem wartkim. Czytelnik – zarówno ten przewidujący, co 
będzie dalej, jak i ten bez przygotowania historycznego – nie pomyśli: Kiedy to się 
skończy? Gdy po 400 stronach pojawi się ostatnia kropka, raczej nasunie się myśl: 
To już? Tak szybko koniec…

Wizję wydarzeń z 1 września 1939 roku i roli, jaką odegrał w nich 18. Pułk Uła
nów Pomorskich, wszyscy mieli ugruntowaną. Co najmniej od roku 1966, gdy został 
odsłonięty przy drodze nr 22, przy skrzyżowaniu dróg do Krojant i Nowej Cerkwi, 
pomnik ułanów poległych w szarży pod Krojantami. Żyli jeszcze uczestnicy tamtych 
wydarzeń, swymi opowieściami utrwalali lokalną wiedzę o  wydarzeniu, przypomi
nali padające wtedy między żołnierzami kwestie. Ile było w tym rzeczywistych opisów 
tamtych dni, nikt się za bardzo nie zastanawiał. Bohaterów, w tym co mówili, nikt nie 
śmiał sprawdzać. Na plan pierwszy wybijały się cztery rzeczy – niemiecka przewaga 
militarna, wszędzie obecne niemieckie czołgi (których notabene nie było), 26 poleg
łych w szarży ułanów, wśród nich dowódca 18. pułku płk Kazimierz Mastalerz i usie
czeni polskimi szablami Niemcy.
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O swojej książce mówiła Marcelina Baczyńska. Na zdjęciu także: Andrzej Lorbiecki, Piotr Eichler 
(autor artykułu – przyp. red.) i Przemysław Zientkowski

Po promocji była możliwość otrzymania pamiątkowego wpisu autorki
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Czas jednak nieubłaganie płynął, co dla sprawy miało niebagatelne znaczenie. 
Po  pierwsze  – Polska i świat się zmieniały, stosunki polskoniemieckie też. Co do 
tej pory było niemożliwe, stawało się realne. Powoli, a potem coraz łatwiej, zaczął 
otwierać się dostęp do archiwów Instytutu Sikorskiego w Londynie i co zdecydowanie 
ważniejsze – do archiwów niemieckich. Można było nawiązać kontakt z uczestnikami 
tamtych wydarzeń z przeciwnej strony. Horyzont patrzenia na tamte sprawy znacznie 
się poszerzył. To, co znaliśmy do tej pory z jednej strony, zaczęło się jawić momen
tami w innym świetle z drugiej strony.

Po drugie, nieuniknione, choć smutne, uczestnikom wydarzeń przybywało lat 
i zaczynali nas najpierw pojedynczo, później zdecydowanie szybciej opuszczać. Mimo 
to wiele z tego, co dotyczyło ułanów, zachowało się w utworzonej przez Kazimierę 
Szark w szkole w Nowej Cerkwi Izbie Pamięci. Sporo udało się uratować w spisa
nych relacjach, np. przez Marka Pasturczaka czy Andrzeja Lorbieckiego. Pojawiały się 
opracowania związane z 1 września 1939 roku na chojnickiej ziemi. I jak to w historii 
bywa, im więcej było materiałów, w tym źródłowych, i bardziej wiedza nasza pęcz
niała, tym więcej zaczynało się pojawiać pytań o wydarzenia, których przebieg do 
tej pory był oczywisty. W 2019  roku ukazało się opracowanie Marka Pasturczaka 
i Jerzego Lelwica, które gruntownie analizuje działania 18. Pułku Ułanów Pomorskich 

W prezentacji powieści „Błękitny” uczestniczyli też autorzy naukowego opracowania  
o szarży pod Krojantami Jerzy Lelwic i Marek Pasturczak
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pod Chojnicami i wiele z tego, co dotychczas wiedzieliśmy, uszczegóła wia, na wiele 
spraw rzuca nowe światło.

Dla naszej lokalnej tradycji najśmielszą tezą autorów opracowania jest stwierdze
nie, że szarża przebiegła inaczej, niż mamy to zakodowane w świadomości historycz
nej. Jedno jest pewne, że zanim powiemy – autorzy się mylą, nie mają racji, tezy przez 
nich postawione są w sposób na tyle przekonywający, że wymagają podjęcia badań 
przynajmniej je weryfikujących. Jednak dla wielu osób są zbyt rewolucyjne i można 
odnieść wrażenie – trudne do przyjęcia, a co dopiero mówić o zaakceptowaniu ich 
i poddaniu ponownej naukowej analizie i weryfikacji.

Do pewnego stopnia książka Marceliny Baczyńskiej to historical semifiction. 
Oparta na faktach  – bez rzetelnie poznanej literatury tematu nie da się tak oddać 
wydarzeń historycznych, jak to robi autorka. Ale dalej jest to dzieło literackie, napi
sane przez osobę z niezłym warsztatem, co w „sekwencjach powojennych” widać bar
dzo dokładnie. Ponieważ to literacki debiut autorki, warte jest podkreślenia.

Marcelina Baczyńska w swojej prozie, gdy chodzi o przebieg szarży, wybrała wer
sję, która pojawiła się niedawno i budzi kontrowersje. Ale pamiętajmy, że jej książka 
to jednak literacka, a nie naukowa wizja walk ułanów 18. pułku pod Chojnicami 
1 września 1939  roku. Literatura rządzi się swoimi prawami i autorowi beletryście 
wolno więcej niż autorowi historykowi. Kto wie? Może swoją powieścią Błękitny 
autorka spowoduje, że ci, którzy po książkę naukową czy nawet popularnonaukową 
nigdy nie sięgną, po raz pierwszy przeczytają, jak to pod Krojantami było.

Fot. Maria Eichler



JACEK KLAJNA

Esencją kuchni regionalnej 
jest produkt

PRZEPISY

W siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” w Charzykowach 20 sierpnia 
odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego. Organi

zatorami byli Centrum Organizacji Pozarządowych i Lokalna Grupa Działania San
dry Brdy. Jednocześnie 
promowana była książka 
z przepisami kulinarnymi 
regionu Tygiel smaków.

Publikacja zawiera 
około 150 przepisów kuchni 
kaszubskiej, borowiackiej, 
zaborskiej, kosznajderskiej 
i chojnickiej.  – „Jesteśmy 
na styku różnych, podob
nych do siebie kultur. To 
sąsiedztwo powoduje, że 
nasza kuchnia jest róż
norodna, smaczna, ory
ginalna i ma wiele, wiele 
wymiarów”  – powiedziała 
podczas promocji prezes 
LGR „Mòrénka” Grażyna 
WeraMalatyńska.

Zamieszczone prze
pisy pochodzą ze zbiorów 
okolicznych Kół Gospo
dyń Wiejskich. Swoimi 
kultowymi recepturami 
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na potrawy mięsne, rybne, 
zupy, ciasta, a nawet 
nalewki, podzieliły się: 
KGW w ŁęguKolonii, 
KGW w Lubni, Stowa
rzyszenie Aktywnych 
Emerytów i Rencistów 
z Zapcenia, KGW w Cie
cholewach, KGW w Loty
niu, KGW w Klaskawie 
oraz KGW „Łężanki” 
w Łęgu.

Każda potrawa zawarta 
w wydawnictwie została 
sfotografowana i opatrzona 
m.in. tabelą kaloryczności 
oraz notką informującą, ile 
czasu trzeba spacerować 
lub jeździć na rowerze, by 
konkretny posiłek spalić. 
Bardzo wiele dań uczest
nicy promocji mieli okazję 
posmakować, gdyż autorki 
przepisów przygotowały 
swoje potrawy do degusta

cji dla uczestników promocji. Był żuchel – potrawa tradycyjna kuchni bo ro wiac kiej, 
były pyzy borowiackie, a więc zestaw ziemniaków i twarogu, ciasto leśny mech oraz 
śledzik z ziołami i cytrynką, były ryby w zalewie, gołąbki z kaszą i sporo różnego rodzaju 
słodkości.

Książka wydana została bardzo starannie. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to 
na lokalnym rynku wydawniczym najlepiej wydana pozycja od wielu, wielu lat. Już 
sama okładka będąca imitacją skóry, współgrająca kolorystycznie z otaczającymi nas 
borami, z niekonwencjonalną czcionką i złoconym tytułem   powoduje, że mamy wra
żenie ekskluzywności. W środku jest równie nienagannie. Layout książki jest spójny 
i atrakcyjny graficznie. Fotografie produktów są na najwyższym poziomie. Zdjęcia te 
pobudzają po prostu kubki smakowe czytelników. Książka podzielona jest na cztery 
rozdziały. W pierwszym „Z borów i lasów” znajdziemy między innymi przepisy 
na: salceson z grzybów, jajecznicę z kurkami, zupę borowikową, klopsy grzybowe, 
sznycle z dziczyzny na kapuście, pieczeń z dzika czy stek z polędwicy jeleniej. Rozdział 
drugi „Z pola i zagrody” to 32 różne przepisy na np. chleb na serwatce, galantynę 
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z kaczki, brukwiankę, już 
nieco zapomnianą czar
ninę czy żuchel chłopski. 
Rozdział trzeci „Z głębi 
i toni” dotyczy ryb. Mamy 
więc przepisy na: rosół 
z węgorza, lina w śmieta
nie, zapiekanego sandacza 
czy śledzie po kaszubsku. 
Ostatnia część nosi tytuł: 

„Na słodko z pieca i platy”. 
Tu znalazły się między 
innymi przepisy na: keksy 
owsiane, placki z jabłkami, 
kuch drożdżowy, pier
nik z powidłami czy tort 
fasolowy. Nazwy czasami 
zaskakują i dyletantom 
nic nie mówią. Ale i sta
rzy mieszkańcy Chojnic 
będą zaskoczeni nazwami 
niektórych przepisów. 
Jakimi? Proszę bardzo: 
òbòna, bałabunka, zagraj, 
frékasë, prażnica, szpajza, 
fefernuski, bónbóny z dekla, leśny mech czy kora dębu. Czysty folklor… Jest to pozy
cja wartościowa i starannie wydana. Książkę rozprowadza LGD Sandry Brdy.



ANNA MARIA ZDRENKA

Konkurs Jednego Wiersza 
w innej odsłonie

POEZJA

W pierwszą sobotę sierpnia w Fosie Miejskiej nie prezentowali się poeci, aktorzy 
i zespoły muzyczne oraz laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jed

nego Wiersza, tak jak to było podczas poprzednich edycji Chojnickiej Nocy Poetów. 
Epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia sanitarne wpłynęły na kalendarz 

Przewodnicząca jury XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza Maria 
Duszka (z lewej) podsumowuje konkurs, obok koordynatorka Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich 
Adriana Połom
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stałych imprez w naszym mieście. 1 sierpnia odbyły się tylko Ogólnopolskie Spotka
nia Poetyckie, które Nocy od lat towarzyszą, w podziemiach kościoła gimnazjalnego 
i w małym zamkniętym gronie. A w trakcie tej biesiady literackiej podane zostały 
wyniki konkursu poetyckiego.

Wyłącznie elektronicznie
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach jak co roku ogłosiła Ogólnopolski Kon
kurs Poetycki Jednego Wiersza, organizowany zawsze w ramach Chojnickiej Nocy 
Poetów. Tegoroczna XXVI edycja konkursu miała jednak inną formę. Utwory poetyc
kie można było dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną, a rozstrzygnięcie nastąpiło 
podczas biesiady literackiej. Dotarł na nią tylko jeden laureat.

Na Konkurs Poetycki Jednego Wiersza napłynęło 277 wierszy zarówno z kraju, 
jak i z zagranicy. Utwory oceniało jury w składzie: Maria Duszka – przewodnicząca, 
o. Eligiusz Dymowski i Romuald Mieczkowski. Gremium zgodnie postanowiło przy
znać I nagrodę Marzennie Lewandowskiej z Kowala za wiersz Srebrny warkocz, opa
trzony godłem „Córka”. Dwie równorzędne II nagrody otrzymali: Eugenia Zawidzka 
z Ostrowa Wielkopolskiego za wiersz …jak bumerang, opatrzony godłem „ENI” 
i Michał Przyborowski z Warszawy za wiersz nie będziesz miał Bogów cudzych przede 
mną opatrzony godłem „czekamnalot”.

Mirosław Gabryś z Cieszyna, który otrzymał w konkursie jedno z wyróżnień, jako jedyny 
z laurea tów przyjechał do Chojnic, żeby odebrać osobiście nagrodę
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Bez pokonkursowego tomiku
Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Baczewski z Warszawy za wiersz 
Wniebowzięci opatrzony godłem „Gregorius”, Janusz Pyziński z Dębicy za wiersz 
Matka opatrzony godłem „Nikifor” i Mirosław Gabryś z Cieszyna za wiersz Uchodźcy 
z kraju młodości, opatrzony godłem „Papa Smerf ”.

W trakcie biesiady literackiej werdykt jury przeczytała przewodnicząca Maria 
Duszka, a nagrodę obecnemu na podsumowaniu Mirosławowi Gabrysiowi wręczyła 
zastępca dyrektor MBP Lidia Polasik. Poeta odczytał swój utwór, a pozostałe nagro
dzone w konkursie wiersze zaprezentowali uczestnicy warsztatów. W tym roku nie 
wydano pokonkursowego tomiku Odblaski Nocy, w którym zawsze publikowane były 
utwory nagrodzone oraz dostrzeżone.

Fot. Maria Eichler

Laureaci konkursu O Srebrny Kluczyk, organizowanego podczas Ogólnopolskich Spotkań Poetyc‑
kich, wraz z jurorami



WERONIKA SADOWSKA

Balladyna 
tragedia w pięciu aktach

O d kilku już lat w pierwszą sobotę września odbywa się ogólnopolska akcja Naro
dowe Czytanie. Tym razem Balladynę Juliusza Słowackiego, także w Chojnicach, 

czytano 5 września. W związku z pandemią koronawirusa akcja odbyła się w Czytelni 
MBP bez udziału publiczności. Zainteresowani mogą jednak obejrzeć nagranie na 
YouTube.

Uczestnicy Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego
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Czytali fragmenty tragedii
Organizatorzy – Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojni
cach postanowili przybliżyć wybrane sceny dramatu Juliusza Słowackiego. W poszcze
gólne role wcielili się bibliotekarze, członkowie LekTURy i zaproszeni goście. Czytali: 
Monika GarsteckaNiemczyk (odpowiedzialna za komunikację medialną w Staro
stwie Powiatowym) jako Balladyna, Weronika Sadowska (prezes Stowarzyszenia Lek
TURa, autorka artykułu) – Alina, Maria Eichler (dziennikarka) – Wdowa, Grzegorz 
Szlanga (reżyser i aktor Chojnickiego Studia Rapsodycznego)  – Kirkor, Malwina 
Miszewska (bibliotekarka)  – Skierka, Mirosława Łuszczak (pracownik biblioteki)  – 
Grabiec, Natalia Grabowska (bibliotekarka, członkini Stowarzyszenia LekTURa)  – 
Chochlik, Anna Maria Zdrenka (bibliotekarka) – Goplana, Karol Górnowicz (strażak 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach) – Filon, Krzysztof Dziadczyk – Kanclerz, 
Lidia Polasik (bibliotekarka) – Lekarz, Bożena Wielewska (bibliotekarka) – Strażnik, 
Ewa SzmaglikWysocka (bibliotekarka) – Kostryn, Mariusz Kępka – Żołnierz.

Wystawa i pamiątkowa pieczęć
W ramach akcji, poza obejrzeniem chojnickiej wersji Narodowego Czytania, miłośnicy 
lektury mogli także przez cały wrzesień przyjść do Czytelni i zobaczyć wystawę pre
zentującą kopię rękopisu Balladyny i rysunki Adama Setkowicza, które opublikowane 

Grzegorz Szlanga czytał rolę Kirkora, Maria Eichler – Wdowy, natomiast Monika Garstecka‑
‑Niemczyk – Balladyny



Balladyna tragedia w pięciu aktach 41

są w Polskiej Bibliotece Cyfrowej Polona. Na ekspozycji znalazły się także ciekawostki 
dotyczące wydania dramatu, najstarsze strony tytułowe, plakaty reklamujące najdaw
niejsze przedstawienia teatralne czy kopie zdjęć prezentujących wybrane spektakle. 
Osoby, które w swoich zbiorach posiadają egzemplarz Balladyny, mogły na pamiątkę 
akcji opatrzyć go pieczęcią nadesłaną przez głównego organizatora – Prezydenta Rze
czypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jeśli czytelnicy „Kwartalnika Chojnickiego” 
chcieliby ją otrzymać, to mogą jeszcze przyjść ze swoją Balladyną do Czytelni.

Słowacki grafomanem
Podczas Narodowego Czytania można było się dowiedzieć kilku ciekawostek o pisa
rzu i okolicznościach powstania dramatu. Balladyna to tragedia w pięciu aktach, która 
powstała w Szwajcarii w 1834 roku, a wydana została w Paryżu w 1839. Poeta napisał 
ją w pensjonacie pod Genewą. Zanim oddał dramat wydawcy, jedyny rękopiśmienny 
egzemplarz swojego dzieła woził po świecie – z Genewy do Rzymu, potem do Nea
polu, a następnie do Grecji, Egiptu, Palestyny i Libanu. Nie spieszył się z publikacją 
utworu, ponieważ był świadomy jego nowatorstwa i ironicznego stosunku do tradycji 
literackiej i narodowej. Tak jak przewidywał, Balladyna spotkała się z wyjątkowo złym 
przyjęciem. Jedyna recenzja, jaka się pojawiła po jej wydaniu (zresztą anonimowa), 
przedstawiała Słowackiego jako grafomana, który powinien natychmiast przestać 
pisać. Dramat na deskach teatru po raz pierwszy pojawił się we Lwowie w 1862 roku.

Fot. Arkadiusz Stasiak



MICHAŁ KARPIAK

Festiwal InterTony 
w dobie koronawirusa

MUZYKA

F estiwal InterTony to organizowana od 2016 roku impreza celebrująca współpracę 
muzyków rockowych z miast połączonych oficjalnymi więzami partnerstw. Od 

początku organizują ją wolontariusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu
chowskiej przy pomocy Chojnickiego Centrum Kultury, licznych partnerów i patro
nów. Bezpośrednią inspiracją dla ekipy InterTonów jest festiwal przeciwko rasizmowi 
i dyskryminacji tworzony przez młodzieżowe stowarzyszenie DettenRockt w Emsdet
ten w Niemczech, mieście partnerskim Chojnic. W realizację wydarzenia rokrocznie 
angażują się chojniczanie – muzycy i wolontariusze.

Rok 2020 miał przynieść szereg zmian w formule InterTonów. I przyniósł, jed
nak nie takie, jakich oczekiwali organizatorzy. Epidemia koronawirusa przekreśliła 
bowiem możliwość spotkania fanów muzyki rockowej na Stadionie Miejskim Kole
jarz 1926 w Chojnicach, miejscu, w którym odbywały się poprzednie edycje festi
walu. W maju, gdy swoje europejskie koncerty odwołał amerykański zespół The Black 
Dahlia Murder, planowana gwiazda tegorocznych InterTonów, a granice pozostawały 
zamknięte, uniemożliwiając przyjazd muzyków i wolontariuszy z miast partnerskich, 
jasne się stało, że festiwal nie odbędzie się w tradycyjnej formie, z udziałem publicz
ności. Rozwiązaniem patowej sytuacji była zmiana formuły na wydarzenie online, co 
stało się powszechnie stosowaną praktyką wśród organizatorów imprez kulturalnych 
i rozrywkowych w czasie epidemii. Jednak organizatorzy festiwalu postanowili nie 
tylko przenieść InterTony do internetu, ale korzystając z okazji, przekazać odbiorcom 
znacznie więcej treści niż do tej pory.

Przygotowano cztery programy, które były emitowane na platformach społecz
nościowych Facebook i YouTube. Studio festiwalowe zbudowano w pomieszczeniach 
Chojnickiego Centrum Kultury. Wsparcia technicznego udzieliła chojnicka firma 
CT Media, używająca w tym celu sprzętu umożliwiającego rejestrację z kilku kamer 
i telebimów o wysokiej rozdzielczości. Programy poprowadzili wolontariusze Fun
dacji. Do realizacji tego projektu zaproszono muzyków oraz osoby zaangażowane 
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w działalność organizacji pozarządowych w poszczególnych miastach partnerskich. 
W ten sposób zaprezentowały się organizacje muzyków i organizacje młodzieżowe 
z Chojnic (prezentacja działalności Samorządnego Centrum Młodzieżowego), 
Bayeux z Francji (prezentacja siedziby stowarzyszenia Musikoblokos z salami prób 
w dawnym schronie wojennym), Hengelo z Holandii (centrum młodzieżowe Cer
berus), Emsdetten z Niemiec (prezentacja stowarzyszenia muzyków Rockinitiative 
Emsdetten oraz festiwalu DettenRockt).

Pierwszy odcinek „InterTony Studio” wyemitowano na żywo 20 czerwca. Jego 
kluczowym elementem był koncert zespołu Kokon z Chojnic, który odbył się na sce
nie ChCK. Ten program cieszył się największym zainteresowaniem. Był to pierwszy 
występ grupy po wieloletniej przerwie. Dzięki użyciu panoramicznych telebimów 
stworzono wirtualną scenografię, opracowaną graficznie przez basistę zespołu – Kry
stiana Aszyka.

Kolejne programy zostały nagrane z wyprzedzeniem i wyemitowane z cotygo
dniową częstotliwością. Zawierały koncerty zespołów: Sautrus z Trójmiasta (emisja 
3 lipca), Abilene Kid z Hengelo (emisja 9 lipca) i New World Depression z Emsdet
ten (emisja 16 lipca). Koncerty zrealizowano w różnorodnych miejscach, zachowując 

Rejestracja występu zespołu Kokon



44 Kronika chojnicka

indywidualny charakter każdego z nich. Występ zespołu Sautrus zorganizowano 
w gdyńskim klubie Desdemona. Zespół Abilene Kid z Hengelo w Holandii zagrał 
na scenie centrum młodzieżowego Cerberus. Koncert zespołu New World Depres
sion z miasta partnerskiego Emsdetten zarejestrowano podczas jednej z pierwszych 
imprez otwartych dla publiczności, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Organizatorzy poszli dalej i chcąc uczcić jubileuszową, piątą edycję festiwalu, 
zrealizowali specjalny projekt muzyczny. Przy współpracy z lokalnymi muzykami 
oraz wolontariuszami, zaaranżowano i wykonano interpretację piosenki Five Years 
z repertuaru Davida Bowie. Akcentów muzycznych nie brakowało, program na 
pewno uatrakcyjnił występ charyzmatycznego Ivana Lobo z Meksyku, którego choj
niczanie mogli usłyszeć na żywo podczas ubiegłorocznej edycji festiwalu. Przeprowa
dzono również konkursy z nagrodami dla internautów, zaprezentowano informacje 
o lokalnej scenie muzycznej i dorobku współpracy pomiędzy miastami partnerskimi. 
Programy były okazją do interakcji pomiędzy organizatorami i widzami, co pozwoliło 
scementować społeczność festiwalową w tych trudnych czasach.

Ogółem wszystkie odcinki studia festiwalowego zanotowały ponad 8 tysięcy 
wyświetleń u odbiorców. Programy oraz poszczególne koncerty są ogólnodostępne 

Studio festiwalowe w Chojnickim Centrum Kultury
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w serwisie YouTube, więc można w każdej chwili zapoznać się z ich treścią. Organi
zację festiwalu InterTony 2020 w formule online wsparły samorządy Miasta Chojnice, 
Powiatu Chojnickiego oraz Województwa Pomorskiego.

Wobec utrzymującego się zagrożenia epidemicznego na podobną formułę realiza
cji swojego festiwalu zdecydowało się również stowarzyszenie DettenRockt z Emsdet
ten. Wyjątkowo w tym roku fizyczne wsparcie partnerskiej imprezy przez chojnickich 
wolontariuszy było niemożliwe. Nie zabrakło jednak muzycznego reprezentanta 
naszej sceny muzycznej  – w ramach realizacji projektu swój występ zarejestrował 
i udostępnił metalowy zespół Tyran.

Autor jest prezesem Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej
Fot. Wioletta Karpiak

Wspólne nagranie utworu Davida Bowie „Five Years”



MARIA EICHLER

Muzeum Janusza Trzebiatowskiego 
ma już 10 lat

JUBILEUSZ

J ubileusz dziesięciolecia samorządowej jednostki kultury przy ul. Sukienni
ków 16 świętowano 26 września w Szkole Muzycznej. W maseczkach i z zachowa

niem dystansu, z ograniczoną liczbą gości. Takie czasy, że zaraza miesza szyki. Janusz 
Trzebiatowski, wyraźnie wzruszony i przejęty, cieszył się jednak, że w ogóle do świę
towania doszło. I serdecznie witał gości. Miał też dla nich refleksję wartą przemy
ślenia, że to właśnie sztuka czyni z nas człowieka. Dlatego warto podążać jej śladem. 
A obrazy mistrza z Krakowa, urodzonego w Chojnicach, czekały już od progu. Później 
prowadząca uroczystości Magdalena Kosobucka przybliżyła postać samego twórcy 
i jego dzieła oraz działalność, a także istotę chojnickiej Galerii Muzeum Janusza Trze
biatowskiego.

Medale i listy
Był czas na gratulacje i ciepłe słowa pod adresem malarza, plakacisty, medaliera, 
poety, a także autora scenografii i małych form rzeźbiarskich, bo te wszystkie 
rodzaje aktywności są Trzebiatowskiemu bliskie. Burmistrz Arseniusz Finster 
życzył, by artysta tworzył wiecznie, by jego pracowitość owocowała znakomitymi 
dziełami, którymi będzie się można cieszyć. Wspominał, że potrzebował kilku 
minut rozmowy, by powiedzieć „tak” na propozycję powstania muzealnej placówki 
w Chojnicach. I jest dumny, że takie małe miasto może się pochwalić czymś, czego 
nie ma gdzie indziej.

10 lat muzeum było dobrą okazją do wręczenia okolicznościowych medali dla 
tych, którzy wspierali placówkę. Otrzymali je: sam artysta, burmistrz Arseniusz 
Finster, Robert Wajlonis, Zbigniew Buława, Stanisław Skaja, ks. Jacek Dawidow
ski, Radosław Krajewicz, Maria Eichler (autorka tekstu  – przyp. red.), Kazimierz 
Ostrowski, Paweł Trzebiatowski, Tadeusz Skoczek, Ferdynand Nawratil, Leszek Pro
skura, Jolanta Fierek, Bogdan Gerke, Cyryl Szczepański, Mirosław Janowski, Jacek 
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Domozych, Renata Kornowska, Thuy Tran Dinh i Paweł Boczek. Listy gratulacyjne 
przysłali m.in. prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, dyrektor Muzeum Niepodle
głości w Warszawie Tadeusz Skoczek, była burmistrz Czerska Jolanta Fierek i dyrek
tor generalny chojnickiego Urzędu Miejskiego Robert Wajlonis. A do mikrofonu 
(i do artysty) ustawiła się długa kolejka chętnych do zabrania głosu.

O artyście i mecenacie
Poseł Marek Biernacki przypomniał, że Chojnice mają długą tradycję związków ze 
sztuką. To tu m.in. tworzył wybitny malarz Herman Han. Podkreślił, że owszem, 
ważne są drogi i mosty, ale liczy się też duch… Wójt Siennicy Różanej Leszek Pro
skura, gdzie powstanie podobne muzeum jak w Chojnicach, wyznał, że warto było 
jechać te 620 km, żeby się uczyć od chojniczan, jak to zrobić. Przyjaciel artysty Fer
dynand Nawratil wspominał dawne czasy i wspólne działania z Trzebiatowskim 
w Nowej Hucie. Zwracał uwagę na wielość zainteresowań artysty i jego aktywność. 
Jan Wyrowiński, prezes Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego zapamiętał z ubiegło
rocznego Zjazdu Kaszubów w Chojnicach taką scenę, gdy Trzebiatowski stoi przed 
basztą i „odbiera” defiladę Kaszubów. – „On nigdy tak naprawdę z Chojnic nie wyje
chał” – mówił. – „Jesteśmy z niego dumni, a miasto może się szczycić mecenatem 
w najlepszym wydaniu”.

O historii muzeum mówiła Magdalena Kosobucka, która prowadziła uroczystość
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Profesor Wiesław Smużny chwalił i artystę, i miasto

Okolicznościowy medal był też dla artysty. Wręczał burmistrz Arseniusz Finster
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Przyjaciółka z lat młodości Mirosława Pilarska życzyła swojemu koledze, by 
wytrwał w pomysłach co najmniej do stu lat. Paweł Trzebiatowski zastanawiał się, czy 
malarz nie posiadł przypadkiem tajemnicy, jak być wiecznie młodym i wiecznie… 
żywym… Małgorzata Skwarek, dyrektorka GOK w Czersku, charakteryzując mistrza, 
podkreśliła jego wyjątkowość i to, że sztuka jest dla niego przez cały czas najważ
niejsza. Były też życzenia od Janiny Kosiedowskiej i od Marii Renaty Wróblewskiej, 
a także od przedstawicielki Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej 
w Wejherowie.

Laudacja
Profesor Wiesław Smużny z UMK w Toruniu, poproszony o refleksję o roli i znacze
niu muzeum Trzebiatowskiego w mieście i regionie, nie ukrywał swojego zaskocze
nia, że taki zamysł ziścił się w tak małym mieście jak Chojnice. Dla niego to ewe
nement na skalę ogólnopolską. Podkreślił wagę daru, jaki dostało miasto w postaci 
dzieł Trzebiatowskiego i jego zbiorów kolekcjonerskich. Ale też samą postawę 
artysty, który zechciał się swoją sztuką podzielić, udostępnić ją widzom. Pochwalił 
oprawę licznych wystaw artysty, którym towarzyszą perfekcyjnie wydawane kata
logi. Wreszcie scharakteryzował samą twórczość malarza  – jako klarowną, pro
mieniującą wewnętrznym światłem, odznaczającą się skończoną formą. Stwierdził, 

Krótki koncert kwartetu pod dyrekcją Marka Czekały
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że chojniczanie są dla niego wzorem miłośników sztuki, skoro mają takie muzeum 
i skoro chcą je nadal mieć.

Uroczystość uświetnił koncert instrumentalny kwartetu pod dyrekcją Marka Cze
kały, po nim wszyscy spotkali się na poczęstunku. Tort kroił sam artysta, a zebrani 
mieli okazję zamienić z nim kilka słów i dostać autograf.

A teraz kroimy tort! Zadania tego podjął się sam mistrz Janusz Trzebiatowski



GRZEGORZ SZLANGA

Wyjść z domu 
i z własnej strefy komfortu!

KULTURA

G dyby czytelnicy niniejszego artykułu zadali sobie w tym momencie pytanie, jakie 
są ich preferencje, kiedy oglądają spektakl teatralny, słuchają muzyki lub zanu

rzają się w inny rodzaj sztuki? Gdyby mieli zdefiniować własny styl odbioru? Co by to 
było? Co się im podoba? Co w ogóle znaczy: „podoba się”? Czy jest to tożsame z kon
statacją: „rozumiem”, czy może: „to ciekawe” albo: „nigdy sam bym na to nie wpadł” 
lub: „oddziałuje to na mnie” czy jeszcze coś innego…

Dla mnie w teatrze „podoba mi się” przekłada się na wszystkie powyżej z naci
skiem na: „sam bym na to nie wpadł”. Dotyczy to szczególnie rozwiązań teatralnych, 
które do treści sztuki, jeśli prawidłowo zastosowane, potrafią dodać kolejną warstwę 
znaczeniową. Wykonajmy takie ćwiczenie: Co się czytelnikowi bardziej podoba – gra
fika nr 1 Kura z kurczakami Pabla Picassa czy grafika nr 2 Kogut tego samego autora? 
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Odpowiedź jedno albo drugie będzie niezadowalająca, jeśli nie zadamy sobie pytania: 
Ale dlaczego ten, a nie ten drugi? Czy swoisty naturalizm kury jest przyjemniejszy dla 
oka? Czy ewidentna emocja koguta jest bardziej pobudzająca? Ale może styl, który 
artysta wybrał (karykatura) odstrasza poprzez przesadę, która jest podstawą stylu 
karykaturalnego? Do jakiegokolwiek wniosku dojdziemy, właśnie przybliżyliśmy się 
do zdefiniowania naszego stylu. – „To mi się podoba bardziej” – mówi widz. I chociaż: 

„podoba się” – to skrót myślowy, a raczej wyrażenie dotyczące estetyki, przyjęło się 
opisywać sztukę właśnie tymi słowami.

Artyści latami wykształcają u siebie styl, a więc zbiór artystycznych preferencji, 
zestaw środków, które im się podobają. W teatrze są tacy, którzy tworzą skuteczne 
konstrukty realistyczne na scenie, odzwierciedlając życie, takim jakim ono jest. Są tacy, 
którzy operują symboliką, prawdopodobnie trudniejszą konwencją do odczytania niż 
realizm, ponieważ zakłada ona, że odbiorca potrafi odczytać znaczenie danego sym
bolu. Konwencji jest wiele. Co odważniejsi potrafią zrezygnować z tego, co już zdążyli 
wypracować (własnego stylu) i zaryzykować, odkrywając dla własnych potrzeb inny 
styl (powyższy przykład Picassa). Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie 
łatwo jest przekraczać własne granice. Obarczone jest to dużą dozą ryzyka, a więc 
możliwa jest sromotna porażka w oczach widza. Taki widz, raz zniechęcony, może już 
nigdy nie wrócić do teatru.

W psychologii twórczości używa się pojęcia transgresji, a więc właśnie świado
mego przekraczania barier, aby uzyskać efekt twórczy. Te bariery, poza które twórcy 
mogą wystąpić, dotyczyć mogą na przykład nowatorskiego podejścia do rozważanego 
tematu, odnalezienia interesującej formy wyrazu, łączenia elementów, które pozor
nie do siebie nie pasują, jak i stworzenia takiej konstrukcji, która u odbiorcy wywoła 
szok poznawczy. Transgresja jest więc w jakimś sensie wychodzeniem z własnej strefy 
komfortu. Frazesem jest stwierdzić, że w historii sztuki nowatorów było wielu. Naj
częściej z początku opinia publiczna wyrażała swoją dezaprobatę, komentując nowe 
pomysły – innowacyjne potrafi zaburzyć obecny porządek, bezpieczniej wydaje się 
trzymać się własnych prekoncepcji. Zachęcałbym do ciągłego sprawdzania swojego 
progu tolerancji, który potrafi doprowadzić do opuszczenia strefy komfortu. Abso
lutnie nie namawiam do akceptowania wszystkich dzieł, dzieła bywają nieudane. 
Rzadko trafia się doskonałość. Jednakże namawiam wszystkich do opuszczania jak 
najczęściej swojej strefy komfortu. To właśnie sztuka daje nam szansę przeżyć coś, co 
jest poza nami.

Przez lata staraliśmy się (Chojnickie Studio Rapsodyczne – przyp. red.) zapraszać 
na najróżniejsze formy teatralne. Czasami na dość trudne spektakle od strony formy. 
Wszystko po to, aby nasz widz zdobył rozeznanie w tym, co się dzieje teatralnie w Pol
sce, ale też jak różne jest podejście twórców, jak wspaniale różnym językiem potra
fią prowadzić dramaturgię lub jak różne jest podejście do aktorstwa. Jeśli jeszcze nie 
byliście w teatrze, zapraszamy do nas. Na pewno będziemy się starali was zaciekawić 
i sprowokować do dyskusji.



JACEK KLAJNA

Obelisk poświęcony 
Ottonowi Weilandowi

PAMIĘĆ

27 czerwca w parku Tysiąclecia odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy na obe
lisku poświęconym Ottonowi Weilandowi. Wydarzenie związane było z setną 

rocznicą powrotu Chojnic do macierzy oraz pierwszym ślizgiem żeglarza po zamar
zniętym Jeziorze Zakonnym na bojerze własnej konstrukcji. Upamiętniający nestora 
polskiego żeglarstwa głaz z tablicą znajduje się przy jednym ze stawów w alei zasłu
żonych. Obecnie to miejski zieleniec, ale należy pamiętać, iż dawniej było to Jezioro 
Zakonne, na którym, dokładnie 100 lat temu, w 1920 roku odbył się pierwszy ślizg 
lodowy w II RP.

Trudno o lepsze miejsce na upamiętnienie postaci tak bardzo zasłużonej w żeglar
skim świecie. W pewnym sensie Otton Weiland stał się także nowym sąsiadem Juliana 
Rydzkowskiego, którego ławeczka znajduje się w sąsiedztwie. Inicjatorem powstania 
obelisku był prezes Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Kazimierz Jaruszew
ski. Dokonujący odsłonięcia wiceburmistrz Adam Kopczyński powiedział: – „Poza 
tym, że upamiętniamy pierwszy ślizg lodowy, który miał miejsce w II Rzeczypospoli
tej Polskiej właśnie w tym miejscu, to upamiętniamy także znamienitą postać, nestora 
chojnickiego i polskiego żeglarstwa”. Kazimierz Jaruszewski w swoim wystąpieniu 
podkreślał, że Otton Weiland jest dla Chojnic i regionu nie tylko symbolem i pionie
rem żeglugi, ale także był bardzo dobrym człowiekiem. Kimś, do kogo wszyscy przy
chodzili po radę. – „Z pochodzenia był Niemcem, który się spolonizował. Był takim 
duchowym przewodnikiem zarówno dla Polaków, jak i Niemców mieszkających na 
tych terenach. Był rzecznikiem jedności. Szczególnie w tym okresie, kiedy miasto 
znajdowało się jeszcze pod zaborem pruskim. To postać, która może być wzorem dla 
młodych ludzi, szczególnie dla sportowców”.

Otton Weiland urodził się 2 października 1887 w Chojnicach. Był synem Fran
ciszka i Anny Weiland z domu Kleman, pochodzącej z polskiej rodziny rybaków 
spod Wiela. Bardzo wcześnie zainteresował się żeglarstwem, uczestniczył w zajęciach 
klubu gimnastycznego w Chojnicach i często pomagał przy taklowaniu żaglowego 
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kutra prezesa tego klubu adwokata dr Maibauera. Uczestniczył też w organizowa
nych Wężem morskim, bo tak nazywał się kuter, rejsach po Jeziorze Charzykowskim. 
W 1909 roku, zarażony żeglarstwem, Otton wyruszył w podróż po krajach zachod
nich. W trakcie wyprawy zbierał materiały o żeglarstwie, odrysowywał kadłuby 
i kształty żagli. Po powrocie do Chojnic w 1912 roku przebudował własną łódź ryba
cką Möwe na wiosłowożaglową, wstawiając maszt i mocując własnoręcznie uszyty 
żagiel. W czasie I wojny światowej w Berlinie poznał znanego konstruktora jach
tów żaglowych Reinharda Drewitza, od którego kupił swoją pierwszą łódź żaglową 
z prawdziwego zdarzenia. Łódź o powierzchni żagla 10 m² nazywała się Rausch 
(Upojenie). W roku 1918 wraz z innymi pasjonatami żeglarstwa zainicjował działal
ność pierwszego w Polsce, jeszcze niemieckiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglar
stwa (Wassersportfreunde). Początkowo charzykowscy żeglarze swoją bazę lokalową 
i przystań żeglarską mieli na Zaciszu w willi dr. Maibauera zwanej Gespensterhaus 
(dom duchów). Pierwsze regaty żeglarskie na Jeziorze Charzykowskim odbyły się 
25 lipca 1920 roku. Do naszych czasów dotrwał dyplom, którym uhonorowano wów
czas Ottona Weilanda. Na tyłach swojej kamienicy przy ulicy Dworcowej 10, z której 
okien widać było Jezioro Zakonne, Otton Weiland założył warsztat szkutniczy wraz 
z żaglownią.

Uczestnicy uroczystości przy obelisku w parku Tysiąclecia (fot. Piotr Eichler)
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Wielką zasługą Ottona było wykształcenie grupy szkutników, którzy później 
samodzielnie zakładali i prowadzili różne formy działalności żeglarskiej. W czwartek 
16 marca 1922 roku na spotkaniu w hotelu Engel charzykowscy żeglarze przekształcili 
stowarzyszenie w Towarzystwo Sportów Wodnych Chojnice. Datę powstania towa
rzystwa przyjmuje się powszechnie jako faktyczne powstanie pierwszego polskiego 
klubu żeglarskiego. W 1924 roku na sejmiku żeglarskim w Tczewie powstał Polski 
Związek Żeglarski, którego wiceprezesem został chojniczanin Otton Weiland. W roku 
1928 chojniccy żeglarze Weilland, Kaletta i Steinhilber kupili za 10 tys. zł od charzy
kowskiego gospodarza Koppa 4,7 ha ziemi wzdłuż jeziora, w tym 300metrowy odci
nek plaży. Przy brzegu jeziora wydzielono miejsce na funkcjonowanie klubu, a resztę 
ziemi podzielono na działki i sprzedano członkom klubu. Na jednej z nich Otton Wei
land wybudował, oddany do użytku latem 1929 roku, obiekt restauracyjnohotelowy, 
który nazwał Bellevue (piękny widok). Budynek ten przetrwał czasy PRL, a w jego 
wnętrzu funkcjonował pensjonat PTTK i restauracja Charzykowianka goszcząca 
wiele pokoleń charzykowskich żeglarzy. Otton Weiland odszedł na wieczną wachtę 
29 grudnia 1966 roku. Restauracja Charzykowianka spłonęła nad ranem 6 czerwca 
2001 roku.

Tablica upamiętniająca nestora żeglarstwa Ottona Weilanda (fot. Jacek Klajna)



PIOTR EICHLER

18. Pułk Ułanów Pomorskich – 
różne oblicza edukacji

WYSTAWA

N asza wiedza czasami jest niestety oparta na nieprawdziwych wiadomościach, 
utrwalonych w świadomości społecznej jako jedyne słuszne. Skąd ta pewność? 

To proste – bo wszyscy tak mówią, więc to musi być prawdą. Z wiedzą o historii walk 
ułanów 1 września 1939 roku pod Krojantami było podobnie. Nawet patrząc szerzej, 
z wiedzą o walkach na ziemi chojnickiej. Ale to się powoli zmienia. Na lepsze.

Jednym z pierwszych sposobów edukowania o ułanach 18. pułku była Izba 
Pamięci stworzona w Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi przez Kazimierę Szark. 
Gromadzono w niej wszystko, co miało jakikolwiek związek z szarżą. Oczywiście naj
bardziej były pożądane eksponaty z pola walki i te otrzymane od ułanów, uczestników 
walk. Powstanie Izby zbiegło się z odsłonięciem pomnika poległych w szarży przy 
drodze nr 22, na skrzyżowaniu Krojanty – Nowa Cerkiew. Wtedy, w drugiej połowie 
lat 60. XX wieku, niewiele osób zdawało sobie sprawę, jak wyglądał przebieg walk. 
Sami uczestnicy powtarzali jak wyuczoną lekcję opowieści o tym, jak było 1 września 
1939 roku. Nikt ze słuchających tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy, ile w tym było 
prawdy, ile kompromisu i po cichu zawartych „układów”, narzuconych ułanom przez 
władzę ludową. W uproszczeniu sprowadzało się to do dyktatu: „mówimy o szarży, 
reszta walk ginie w mgle historii, a my, władza, pozwalamy na kultywowanie mitu 
szarży”. Bo nowa władza nie chciała podkreślać bohaterstwa żołnierzy września, żoł
nierzy Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej o ustroju demokratycz
nym, kapitalistycznej, tej niedobrej Polski… Po co to w ogóle o niej mówić? A jeżeli 
już trzeba, to najlepiej źle. Wspominanie bohaterskich obrońców września temu nie 
służy. No więc miejcie, ułani, te swoje Krojanty, a o reszcie milczcie. No i tak się to 
toczyło. Od września do września, pod pomnikiem uroczystości i msza, potem do 
szkoły i najlepiej na rok znowu zapomnieć o sprawie. Co najwyżej będziemy przy
pominać, że ułani z szablami szarżowali na czołgi. No tacy głupi byli! Więc warto ich 
trochę ośmieszyć.
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Rok 1989 był dla Polski przełomowy. Dla historii Krojant, 18. Pułku Ułanów 
Pomorskich i szarży również. Na temat walk można było mówić swobodniej. Zaczy
nają się pojawiać w relacjach fakty do tej pory pomijane milczeniem. Uczestników 
walk ubywa każdego roku, ale jest ich jeszcze tylu, że są słyszalni w tym, co mówią. 
W 2003 roku powstała Fundacja Szarża pod Krojantami. Ma wnieść nowego ducha 
w ułańską historię. Zaczyna od organizacji konferencji naukowej poświęconej uła
nom i inscenizacji szarży. Wtedy oglądało ją kilkuset widzów, udział brało około 
20 jeźdźców. Po prawie 20 latach to impreza, którą ogląda 20 tys. widzów, udział bie
rze 200 koni i kilkuset statystów. Niezły wynik… A Fundacja za cel postawiła sobie 
również edukację i rokrocznie organizowana jest w przeddzień uroczystości konfe
rencja naukowa. Ale to temat na oddzielny artykuł. Generalnie, każdy sposób, by edu
kować i zmieniać społeczną świadomość o roli 18. Pułku Ułanów w naszej lokalnej 
historii, w Fundacji uznają za dobry i celowy. Tak było również z wystawą, którą zor
ganizowano na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Byłem pomysłodawcą i jej autorem, a jestem członkiem zarządu Fundacji. Korona
wirus zniweczył plany organizacji konferencji naukowej, uroczystości patriotyczno

religijnych i festynu kawaleryjskiego. Ale rocznicy bez żadnych działań zostawić nie 
można było. Stąd pomysł zorganizowania ekspozycji poświęconej ułanom. Jednak nie 

Wystawa prezentowana była wzdłuż promenady w Charzykowach
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w muzeum, nie w jakiejś zamkniętej przestrzeni. – „Nie będziemy czekać, aż ludzie 
przyjdą do nas. Nie chodzą do kin, kawiarni, to dlaczego mają przyjść do nas? To my 
wyjdziemy do nich” – postanowiono w Fundacji. I zrobiono to dosłownie. Od jakie
goś czasu Chojnickie Centrum Kultury posiada tablice ekspozycyjne zainstalowane 
na chojnickim rynku. To było to! Dlatego, skoro nie ma „Krojant”, jak w społeczności 
lokalnej mówi się o wrześniowej imprezie, niech ich namiastką będzie ekspozycja na 
rynku. Doszedłem do wniosku, że zrobienie wystawy ze zdjęciami z dotychczasowych 
inscenizacji mija się z celem. Zdjęcia takie były na przestrzeni lat wielokrotnie pub
likowane w chojnickiej prasie, w internecie. Nawet była kilka miesięcy temu indy
widualna wystawa, w tych samych gablotach, chojniczanina fotografującego ułański 
festyn.  – „Nie tędy droga”  – pomyślałem. I stąd narodził się pomysł wystawy edu
kacyjnej poświęconej 18. Pułkowi Ułanów. Kolejnym krokiem była odpowiedź na 
pytanie: Czemu wystawa ma służyć? Tu odpowiedź była niby prosta: propagowaniu 
historii 18. pułku. No właśnie! Ale tę wrześniową powoli wszyscy znają na pamięć. 
Nawet udało się wytłumaczyć sporej grupie mieszkańców ziemi chojnickiej, że ułani 
nie atakowali w szarży szabelkami czołgów. Po pierwsze, aż takimi idiotami nie byli. 
Po drugie, i najważniejsze, pod Chojnicami Niemcy nie mieli ani jednego czołgu. Dla 
mnie to stwierdzenie to jak wyznanie wiary i powtarzam je, gdzie tylko i komu mogę. 
Podobnie na opisywanej wystawie.

Pomysłodawca ekspozycji Piotr Eichler (autor artykułu – przyp. red.) przy jednej z plansz 
 ustawionych na Starym Rynku w Chojnicach
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Wystawa jednak nie skupia się tylko na walkach września. Postanowiłem przybli
żyć też tę mniej znaną, wcześniejszą historię 18. Pułku Ułanów. Bo pułk w 1939 roku 
nie wziął się znikąd, jak królik z kapelusza. Jego historia zaczyna się już w 1919 roku. 
Po podpisaniu traktatu wersalskiego brał udział w przejmowaniu Pomorza z rąk 
niemieckich dla Polski. W roku 1920 pułk walczył w wojnie polskobolszewickej. 
A tej wiedzy już wszyscy w Chojnicach nie mają. Obchodzimy w tym roku hucznie 
rocznicę bitwy warszawskiej. Bitwy, która ocaliła byt niepodległej polski i uchroniła 
Europę przed zalewem komunizmu. Bo gdyby Rosjanie wtedy wygrali… Strach nawet 
myśleć. A w tym zwycięstwie swój udział mieli też pomorscy ułani. Potem nastał czas 
pokoju, wytężonej pracy i wojskowego szkolenia. Aż nadszedł wrzesień 1939  roku. 
Ale tę historię wszyscy znają. Dlatego tak duży nacisk położyłem na pokazanie historii 
pułku w latach 1919–1938.

Idąc za ciosem, wykonany został drugi zestaw plansz wystawowych (w sumie 
jest ich 12), który był pokazywany też na przełomie sierpnia i września w Charzyko
wach. W Chojnicach wystawę można było oglądać do końca września. Teraz, gdy obie 
zostały już zdjęte, nie będą pokrywały się kurzem. Stanowią własność Fundacji Szarża 
pod Krojantami, a zostały przygotowane w taki sposób, że nadają się do dalszego uży
cia i można je wypożyczać każdemu zainteresowanemu. W momencie publikacji tego 
tekstu już są eksponowane w dwóch szkołach na terenie miasta oraz gminy Chojnice. 
Fundacja, po wcześniejszym umówieniu, będzie udostępniała wystawę edukacyjną 
poświęconą historii 18. Pułku Ułanów Pomorskich każdemu zainteresowanemu pod
miotowi. Jak to się mówiło przed wrześniem 1939 roku, gdy coś się działo dla dobra 
kawalerii? Ano w bardzo oczywisty sposób: „Ku chwale kawalerii!”.

Fot. Maria Eichler



IRMINA SZYCA

Przebudowa Fosy Miejskiej 
w Chojnicach

INWESTYCJA

U mowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojni
cach” podpisano 7 października w Urzędzie Miejskim w Chojnicach. Wartość 

prac wynosi nieco ponad 3 mln zł. Zadanie powinno być wykonane do końca czerwca 
przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany Andrzej 
Byszewski z Chojnic, natomiast nadzór inwestorski sprawuje firma PeKaBud mgr inż. 
Patryk Kubiszewski z Chojnic za kwotę blisko 24 tys. zł.

Projekt modernizacji Fosy Miejskiej zakłada utrzymanie obecnych funkcji oraz 
podniesienie standardu architektury do aktualnych potrzeb. Zakres planowanych 
prac obejmuje: rozbudowę i przebudowę widowni żelbetowej z ławkami drewniano

stalowymi oraz sceny żelbetowej z zadaszeniem typowym mobilnym demontowal
nym, budowę sanitariatów i budynku zaplecza sceny, budowę toalety, przebudowę 
placu zabaw, prace restauratorskie i konserwatorskie murów miejskich, iluminację, 
wymianę nawierzchni, oświetlenia, elementów małej architektury. Modernizacja fosy 
obejmuje także budowę chodnika na ul. Grobelnej.

W projekcie scenę wyposażono w dwa biegi schodowe oraz dojście za pomocą 
chodnika dla osób niepełnosprawnych i możliwość transportu sprzętu na scenę. 
Ponadto zaprojektowano połączenie sceny z Basztą Nową za pomocą drzwi i tym 
samym baszta ta pełnić będzie rolę zaplecza projektowanej sceny. Po przebudowie na 
widowni będzie dostępnych około 960 miejsc siedzących w formie ławek z oparciami, 
wyprofilowanych w sposób ergonomiczny do sylwetki człowieka, w tym około ośmiu 
miejsc dla osób niepełnosprawnych. W celach komunikacyjnych dla widzów zapro
jektowano cztery ciągi schodów, które podzielą widownię na trzy sektory i zapewnią 
właściwą ewakuację.

Wokół widowni i sceny zaprojektowano zieleń w formie trawników, łagodne 
skarpy zapewniające bezpieczeństwo i utrzymujące formę fosy. Teren wokół amfitea
tru wyposażony będzie w oświetlenie, kosze na śmieci itp. Uporządkowany zostanie 
również obecny plac zabaw, a także wyposażony w dodatkowe atrakcje: m.in. zestaw 
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zabawowy: zamek, konia – bujaka sprężynowego i równoważnię. Powstanie również 
toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która znajdować się 
będzie od strony muru przy ul. Młyńskiej.

Fosa jest miejscem, które w obecnym stanie nie wykorzystuje w pełni swoich 
atrybutów, a dzięki przebudowie poprawi się dostęp mieszkańców oraz turystów do 
uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku. Pie
niądze na przebudowę Fosy Miejskiej w Chojnicach pochodzą ze środków Rządo
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a mianowicie z Funduszu Przeciwdziałania 
 COVID19, z tak zwanej tarczy antykryzysowej.



MONIKA GARSTECKA-NIEMCZYK

Egzaminy po blisko 
30 latach

SZKOLENIE

W środę 9 września na ulice Chojnic wyruszyły pierwsze elki z napisem egzamin. 
Chojnice po 29 latach ponownie znalazły się na mapie miast, w których można 

zdobyć prawo jazdy. Już od kilku lat toczyła się dyskusja na temat budowy ośrodka 
egzaminacyjnego i umożliwienia przyszłym kierowcom zdawania egzaminów prak
tycznych w Chojnicach. Idea miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 

Terenowy oddział Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego znajduje się przy ul. Gdańskiej 
w Chojnicach. Teren użyczył powiat chojnicki
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Ci, którzy myśleli o posiadaniu prawa jazdy, cieszyli się, że nie będą musieli zdawać 
w Bydgoszczy czy Pile. Z kolei część kierowców uważała, że liczba elek na ulicach 
przyczyni się do jeszcze większych korków w mieście.

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Roman Nowak odwiedził 
Chojnice w marcu 2019 roku, po tym, gdy radni Sejmiku Województwa Pomorskiego 
zezwolili na utworzenie w mieście terenowego ośrodka egzaminowania. Dyrektorowi 
towarzyszyli egzaminatorzy i już wówczas padły deklaracje, że jesienią zacznie w mie
ście działać terenowy oddział. Niestety, sprawy formalne oraz fakt, że o kilka miesięcy 
przesunęła się procedura wyłonienia wykonawcy, sprawiły, że oddział został otwarty 
jesienią, ale 2020 roku. Powstał na terenie byłej giełdy samochodowej przy ul. Gdań
skiej. Nieruchomość wraz z budynkiem użyczyło Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Remont obiektu i dostosowanie miejsca do wymogów PORD kosztowało 2 mln zł. 
Inwestycję realizował charzykowski Marbruk. Na uroczyste otwarcie przyjechał mię
dzy innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Podkreślał, 
że ośrodek podniósł rangę miasta. Dla starosty Marka Szczepańskiego utworzenie 
oddziału jest kolejnym dowodem na to, że miasto ugruntowuje swoją pozycję jako 
subregionalny znaczący ośrodek województwa pomorskiego. Przypomniał, że przed 
laty przeszkodą prawną dla powstania ośrodka w Chojnicach był fakt, że nie było to 
miasto wojewódzkie. Wspomniał byłego wojewodę Romana Zaborowskiego i posła 

Samorządowcy z regionu i goście uczestniczący w otwarciu chojnickiego oddziału Pomorskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego



64 Kronika chojnicka

Stanisława Lamczyka, którzy zabiegali o zmianę przepisów w tym zakresie i dziękował 
obecnym władzom województwa za doprowadzenie sprawy do pozytywnego finału. 
Podkreślał też zasługi i zaangażowanie byłego starosty Stanisława Skai, który czynił 
szerokie starania, aby oddział powstał w  Chojnicach. Z kolei burmistrz Arseniusz 
Finster zwracał uwagę na fakt, że ośrodek podnosi prestiż miasta.

W uroczystości, która odbyła się 2 września, uczestniczyli także senator Ryszard 
Świlski oraz wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Dyrektor 
PORD Roman Nowak dziękował samorządowcom za pomoc i zaangażowanie, które 
przyczyniły się do otwarcia ośrodka. Tydzień później odbyły się pierwsze egzaminy. 
Kierowcy w Chojnicach mogą już zdawać egzaminy na prawo jazdy kategorii  B, 
a w niedalekiej przyszłości także A. Do dyspozycji mają samochody marki Kia Rio. 
Egzaminy odbywają się od godz. 6.00 do 14.00. Po południu kursanci mogą ćwiczyć 
na placu manewrowym.

Symboliczne przecięcie wstęgi na inaugurację PORD



EMILIA KALITTA

Kobieca siła z Armenii 
i dla Armenii

STOWARZYSZENIE

O d lutego 2020  roku w Chojnicach działa stowarzyszenie Wioska Mocy. Zało
żone przez Ormiankę Ester Karwat ma na celu wspieranie osób najsłabszych 

w społeczeństwie, zawodowe i społeczne wzmocnienie kobiet oraz szeroką dzia
łalność kulturalną. Od 27 września uwagę Ester pochłania wzniecona po prawie 
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30 latach wojna o Górny Karabach. Jako 
mama dwójki małych dzieci nie może 
tam pojechać i wspierać swoich roda
ków na miejscu, ale postanowiła działać 
w Chojnicach.

– „Ogłosiłam zrzutkę na portalu 
internetowym. Wyznaczyłam cel 50 tys., 
ale wiem, że jest nierealny. Początkowo 
chciałam zakupić agregaty prądotwór
cze, jednak nie mam pewności, czy by 
tam w ogóle dotarły. Postanowiłam 
zatem zorganizować zbiórkę pienię
dzy i przelewem przekazać je Arme
nian Fundation, która na miejscu kupi 
potrzebne leki, żywność czy ubrania dla 
dzieci. Moją powinnością jest działać, 
nagłaśniać problem wojny. Tu już nie 
chodzi o to, czy Armenia wojnę wygra, 
czy przegra. Tu chodzi o to, czy Ormia
nie przeżyją. Przecież walczący tam 
żołnierze to młodzi osiemnastoletni 
chłopcy”  – w głosie Ester wyraźnie sły
chać zatroskanie.

Ester do Chojnic trafiła pięć lat temu 
razem z mężem, który tutaj dostał pracę. 
W Polsce jest od 10 lat, mówi staranną 
polszczyzną. Rozmowa z nią to czysta 
przyjemność. Do Polski przyjechała 
jako studentka stosunków międzyna
rodowych uniwersytetu w Erywaniu 
i jednocześnie uczestniczka projektu 
unijnego Młodzież w działaniu. Trafiła 
do Sępólna Krajeńskiego, gdzie pracą 
wolontariuszki wspierała działalność 
Stowarzyszenia „Dorośli  – Dzieciom”. 
Myśl, aby samej założyć organizację, 
chodziła jej po głowie od dawna. Sto
warzyszenie zostało zarejestrowane 
6 lutego 2020 roku i początkowo nazy
wało się Kobieca Wioska Mocy.
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– „Jako Ormianka widzę ogromną 
potrzebę wsparcia kobiet. Być kobietą 
w Armenii jest nieporównywalnie trud
niej niż w Polsce, ale i tutaj kobiety 
potrzebują pomocy, choć są sprawcze 
i mają w sobie moc. Ostatecznie zmie
niliśmy jednak nazwę na Wioska Mocy, 
aby nie być odbierani jako stowarzysze
nie skrajnie feministyczne. Zależy nam 
na promowaniu równego traktowania 
wszystkich osób, które tego potrzebują” – 
wyjaśnia założycielka Ester Karwat.

Stowarzyszenie Wioska Mocy mimo 
młodego stażu ma już konkretne osiąg
nięcia. Zanim epidemia koronawirusa 
sparaliżowała większość działań, Ester 
prowadziła w Chojnicach klub dziecięcy 
z naturalną bawialnią. Dzieci nie miały 
do zabawy kolorowych, plastikowych 
zabawek, ale drewniane elementy w sto
nowanych barwach. Ester jako uważna 
obserwatorka zwróciła też uwagę na 
inną kwestię.  – „Dzwoniły do mnie 
mamy i babcie, czy mogą przyprowadzić 
dziecko niepełnosprawne. Zaznaczały, 
że ich dzieci ze względu na paraliż nóżek 
nie będą mogły bawić się jak inne dzieci, 
więc dopytywały, czy mogą przyjść, czy 
nie będzie to przeszkadzało innym 
rodzicom i dzieciom. Uderzyło mnie 
to, nigdy się z tym wcześniej nie spot
kałam! Przecież dzieci niepełnosprawne 
nie potrzebują zgody na uczestnictwo 
w życiu społecznym i kulturalnym! Ale 
skoro pojawiały się takie pytania, to zna
czy, że te wszystkie dzielne mamy i bab
cie doświadczyły konieczności zapyta
nia o tę kwestię” – mówi Ester.

Założone przez nią stowarzysze
nie ma integrować, jak podkreśla 
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założycielka, otwierać drzwi do równości społecznej i uświadamiać potrzebę integra
cji i szacunku. Temu celowi służą m.in. organizowane przez stowarzyszenie spotkania 
tematyczne dla rodziców m.in. o unikaniu kar, chustonoszeniu czy idei porozumienia 
bez barier. We wrześniu w ramach edukacji finansowej najmłodszych Wioska Mocy 
przygotowała kiermasz, na którym dzieci mogły sprzedawać swoje niepotrzebne już 
zabawki. Rodzice zostali poinstruowani, że całkowity dochód ze sprzedaży należy do 
ich pociech. Ponadto dzieci brały udział w naukowych eksperymentach oraz nauce 
kodowania bez komputerów i tabletów. Zadowolenie ich oraz rodziców zdecydowało, 
że organizacja przygotowuje się do drugiej edycji kiermaszu.

W planach jest również postawienie w Chojnicach giveboxu, czyli szafy, w której 
miejsce znajdą niepotrzebne, ale ciągle sprawne rzeczy. Pierwsza próba postawienia 
szafy skończyła się niepowodzeniem. Zabrakło pieniędzy oraz czasu.  – „Jeśli taka 
szafa by powstała, dbałabym o czystość w niej, żeby nikt nie traktował jej jak dodatko
wego śmietnika. Niestety ze względu na moje ograniczenia czasowe obecnie nie dała
bym rady sprostać temu zadaniu, a nie chciałabym obarczać innych członków stowa
rzyszenia taką kontrolą” – wyjaśnia Ester i podkreśla, że z samej idei nie ma zamiaru 
zrezygnować.  – „Widzę, jak potrzebujący ludzie chodzą po śmietnikach i znajdują 
w nich dobre jeszcze przedmioty czy buty. Chciałabym, aby w Chojnicach powstało 
kilka takich szaf, do których będzie można oddać niepotrzebne już rzeczy, ale nieko
niecznie nadające się tylko na śmietnik. Ktoś gdzieś na nie czeka” – argumentuje.

Stowarzyszenie ma jeszcze jeden ambitny cel. To niepubliczna demokratyczna 
szkoła podstawowa, oparta na elementach szkoły waldorfskiej. – „Marzy mi się szkoła, 
w której obok podstawy programowej uczeń ma niczym nieskrępowaną możliwość 
rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Dzieci mają w sobie naturalną potrzebę uczenia 
się nowych rzeczy, a mimo to często nie lubią chodzić do szkoły. Wierzę, że dzięki 
pomocy wszystkich wspaniałych chojnickich kobiet Wioska Mocy zrealizuje i ten 
cel” – mówi z nadzieją w głosie Ester Karwat.

Fot. z arch. Wioski Mocy



Trzy pytania do… 
Krzysztofa Ogłuszki

WYWIAD

1. Kiedy i w jakich okolicznościach zaczęła się Pana przygoda z radiem?

Na początku dziękuję za wyróżnienie i zaproszenie na łamy „Kwartalnika Chojni
ckiego”. To dla mnie duża radość… Moja przygoda z radiem zaczęła się bardzo przy
padkowo. Dział marketingu poszukiwał pracownika. Przyjąłem angaż. Marketingiem 
zajmuję się do dziś. Rozpoczynając pracę, nigdy nie sądziłem, że mój głos będzie sły
szany na antenie. A jeśli chodzi o audycję „Ogłuszka na skraju lasu”, to kiedy ONZ 
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ogłosił rok  2011 Międzynarodowym Rokiem Lasu, to jako leśnik z wykształcenia 
pomyślałem, że może warto byłoby to wykorzystać i poopowiadać słuchaczom o lesie. 
Przygotowałem kilka tekstów. Ówczesnej redaktor naczelnej spodobały się moje 
pomysły i tak to się zaczęło. W przyszłym roku będzie dziesięciolecie wakacyjnych 
emisji mojego programu. Od tego czasu przygotowałem ponad 500 odcinków.

2. Skąd czerpie Pan pomysły na kolejne audycje, na które czeka liczne grono słuchaczy?

Jak powstają odcinki? Są trzy ścieżki. Pierwsza  – to własne obserwacje, zdarzenia, 
które mi się przytrafiają podczas fotografowania przyrody i wędrówek po lesie. Druga 
to tematy, o których czytałem. Jestem namiętnym kolekcjonerem książek, szczegól
nie tych o przyrodzie. Kiedy je czytam, staram się wyszukiwać pewne ciekawostki, 
które wydają mi się warte przedstawienia słuchaczom. A trzecia ścieżka to obserwacja 
tego, co się na świecie dzieje. Środki masowego przekazu bardzo często informują nas 
o tym, co ważnego „słychać” w naturze. Stąd pomysły dotyczące ochrony przyrody, 
zmian w środowisku i klimacie. Te wszystkie drogi dają zaczyn do ciasta zwanego 

„Ogłuszką na skraju lasu”. Bardzo często wystarcza mi jedno, dwa słowa i buduję na 
ich podstawie opowieść. Od samego początku założyłem sobie, że odcinki nie mogą 
być za długie, muszą zawierać jakąś ciekawostkę i dobrze, żeby można było spojrzeć 
na temat przymrużonym okiem. Lubię porównywać nasz ludzki świat, nasze rela
cje i zachowania, do świata zwierząt i natury. Chcąc nie chcąc, jesteśmy częścią tej 
planety, więc nie jest to trudne. Pewnym wytrychem jest wyrażenie „na skraju”, bo 
pozwala ono patrzeć również w inną stronę niż tylko na las. Ze skraju widać łąkę, pole 
i gospodarstwo, a jak trochę wytężyć wzrok, to i miasto. Poszerza to pulę potencjal
nych tematów.

3. Jakie miejsce w Pana bardzo aktywnym życiu zajmuje szczególna pasja, którą jest 
sokolnictwo?

Sokolnictwo to część czegoś większego, to część fascynacji ptakami drapieżnymi. 
Pierwszy raz z tą prastarą sztuką układania ptaków drapieżnych do polowania mia
łem do czynienia w technikum. Jestem absolwentem Technikum Leśnego w Tucholi, 
gdzie w latach 70. poprzedniego wieku reaktywowano tę część łowiectwa. Od tamtego 
czasu cały czas marzyłem o posiadaniu sokoła wędrownego lub jastrzębia. Tymcza
sem mija już ponad 20 lat tych marzeń, a żadnego z podniebnych łowców nie posia
dam. Mam za to kilku znajomych sokolników, nawet zawodowych, i dzięki nim wiem, 
że ptak to nie zabawka. Trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki. Najlepsza byłaby 
duża woliera, więc potrzebna duża działka z dużym podwórkiem. To może i bym miał, 
ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt sokolnictwa. Ptaki stworzone są do latania, 
a drapieżne do polowania. Co do latania, to nie wystarczy iść z nim w teren w sobotę 
i niedzielę. By ptak był szczęśliwy, by miał formę, to latać musi codziennie, a trudno 
to robić w październiku i przez pozostałe miesiące, gdy o 16.00 robi się ciemno, a ja 
pracuję do 17.00. No i druga rzecz – polowanie. Nie jestem myśliwym, a więc mój 
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podopieczny nie mógłby polować, bo ja, nie należąc do Polskiego Związku Łowie
ckiego, najzwyczajniej bym kłusował. Jak to w życiu bywa, rozum wygrywa z sercem. 
Rozsądek przede wszystkim. A że z pasji nie zrezygnowałem, to współpracuję z Komi
tetem Ochrony Orłów, gdzie monitoruję występowanie ptaków drapieżnych w moich 
okolicach. I najważniejsze, fotografuję je. Znalazłem swoją niszę, swój biotop, żyję tak 
jak lubię, robiąc to, co kocham. Korzystając z możliwości, namawiam wszystkich czy
telników do korzystania z dobrodziejstw mieszkania w Borach Tucholskich. Przyroda 
jest tuż za progiem, wystarczy otworzyć oczy i cieszyć się jej pięknem. Na zakończenie 
jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na łamy „Kwartalnika Chojnickiego”.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. z arch. radia WeekendFM
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 LIPIEC
 1 Szpitale w Chojnicach i Człuchowie zostały skonsolidowane, placówki zapowiedziały 

profilowanie swoich działalności.
 2 W Chojnickim Centrum Kultury odbył się pierwszy po przerwie spowodowanej epidemią 

koncert z udziałem publiczności, na którym wystąpił zespół Pierwiastek z Trzech.
 5 Premier Mateusz Morawiecki przyjechał, żeby wręczyć samorządowcom z powiatów 

człuchowskiego i chojnickiego promesy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  W kościele gimnazjalnym odbył się drugi koncert z cyklu „I w Gotyku i w Baroku – 

Narodowe Łowisko Muzyczne w Chojnicach” z udziałem solistów ARTE CON BRIO 
z Bydgoszczy. Był on potem dostępny online.

 12 W drugiej turze wyborów prezydenckich w Chojnicach wygrał Rafał Trzaskowski 
z Koalicji Obywatelskiej – uzyskał 55,99% głosów. Frekwencja w mieście była wysoka 
i wyniosła 66,81%. W powiecie, tak jak w całym kraju, wygrał urzędujący prezydent 
Andrzej Duda z PiS.

 14 MKS Chojniczanka spadła do II ligi po przegranym meczu z Zagłębiem Sosnowiec. 
Drużyna opuściła I ligę po siedmiu latach gry na tym szczeblu.

 16 W ostatnim koncercie online InterTony Festiwalu wystąpiła niemiecka grupa New 
World Depression.

 17 W ChCK można było obejrzeć wystawę malarstwa Moniki Wójtowicz „7 grzechów 
głównych”.

  I Nocny Przejazd Rowerowy zorganizowało Chojnickie Towarzystwo Miłośników 
Roweru „Cyklista”.

 19 W ramach akcji Fundacji Orlen #WspieramyPolskę, promującej rodzime marki, na 
rynek zajechała ciężarówka marki Kenworth i przygotowano atrakcje dla mieszkańców.

 24 Policjanci obchodzili swoje święto na uroczystej akademii z nominacjami na wyższe 
stanowiska.

 26 Na inaugurację VII Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym wystąpili 
artyści z Łodzi – Jakub Garbacz (organy) i Joanna Woszczyk-Garbacz (flet).

 27 Zarząd MKS Chojniczanka zdecydował o zwolnieniu trenera Zbigniewa Smółki po tym, 
jak drużyna spadła do II ligi. Nowym trenerem został Adam Nocoń.

 28 Na Starym Rynku eksponowana była wystawa „Wolne Pomorze!” Aleksandra Knittera, 
będąca fotoreportażem z obchodów 100-lecia powrotu Pomorza do Polski.

 30 Koncert muzyki filmowej i teatralnej zagrała w Chojnickim Centrum Kultury pochodząca 
z Chojnic pianistka Barbara Drążkowska.

 31 Liczna grupa z Chojnic, jak co roku, wyruszyła na Jasną Górę wraz z XXIX Pieszą 
Pielgrzymką Diecezji Pelplińskiej.
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 SIERPIEŃ
 1 Chojnicka Noc Poetów nie odbyła się w tradycyjnej formie z powodu epidemii. Były 

tylko biesiada literacka i rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
Jednego Wiersza.

  Aż 26 miejscowych artystów zaprezentowało się w finale akcji #mójdomkultury 
zorganizowanej przez Chojnickie Centrum Kultury wraz z Fundacją Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej.

 7 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała o szóstym zachorowaniu 
na COVID-19 w powiecie. W kolejnych dniach sierpnia i we wrześniu odnotowywała 
wzrost zachorowań w regionie.

 8 Koncert szant z powodu epidemii odbył się w ograniczonej formie – tylko w amfiteatrze 
w Charzykowach, na wejściówki i przy mniejszej publiczności.

 9 Coroczny Letni Koncert Operetkowy nie odbył się jak zawsze w plenerze. Artyści 
z Bydgoszczy zagrali w ChCK i przy zmniejszonej publiczności.

 11 W trzecią rocznicę nawałnicy delegacja władz gminy Chojnice złożyła kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą śmierć dwóch harcerek z obozu nad jeziorem Śpierewnik koło 
Lotynia.

 16 W drugiej odsłonie VII Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym zagrał 
Adam Kowalski ze Świętej Lipki.

 20 Podczas Pikniku organizacji pozarządowych w siedzibie LGR „Mòrénka” 
w Charzykowach odbyła się promocja książki kucharskiej Tygiel smaków wydanej 
przez LGD Sandry Brdy.

  Ireneusz Ruszczyk zrezygnował z funkcji dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym.

 23 Stowarzyszenie „Dworek Polski” zorganizowało w ChCK VII Ogólnopolski Konkurs 
Kapel Ludowych Na Szlaku Kultur Chojnice 2020, który nie odbył się w czasie majówki 
z powodu pandemii.

 24 Stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia zaprosiło do kościoła gimnazjalnego 
na wystawę „Plastyczne wspomnienia dzieciństwa i młodości” ks. Stanisława 
Leszczyńskiego.

  Rada Miejska zdecydowała na sesji, że rondo przy Lichnowskiej i Przemysłowej będzie 
miało imię biegacza Zbigniewa Wiśniewskiego.

 28 Sławomir Jerzy Ambroziak prezentował w podziemiach kościoła gimnazjalnego tomik 
poezji O istocie (przed), a dochód ze sprzedaży przeznaczył na budowę chojnickiego 
hospicjum.

  W gablotach na Starym Rynku można było obejrzeć wystawę historyczną „18. Pułk 
Ułanów Pomorskich” przygotowaną przez ChCK i Fundację Szarża pod Krojantami.
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 WRZESIEŃ
 1 W nowym roku szkolnym wznowione zostały zajęcia w szkołach po trzymiesięcznej 

nauce zdalnej spowodowanej koronawirusem i dwóch miesiącach wakacji.
  Z powodu reżimu sanitarnego uroczystości patriotyczne w rocznicę wybuchu II wojny 

światowej ograniczone zostały do złożenia kwiatów w Dolinie Śmierci.
  Przez Chojnice prowadziła trasa uczestników biegu charytatywnego Freedom Charity 

Run 2020 z Gdańska do Berlina.
 2 Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego otworzył w Chojnicach swój oddział, w którym 

9.09 odbyły się pierwsze trzy egzaminy na prawo jazdy kategorii B.
 3 Marcelina Baczyńska promowała powieść historyczną Błękitny, nawiązującą do walk 

1 września 1939 i szarży pod Krojantami.
 5 Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie LekTURa zorganizowały 

Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego.
 6 W trzeciej odsłonie VII Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym 

wystąpili: Paweł Pawłowicz (organy, klawesyn), Karol Bartosiński (kontratenor) 
i Weronika Kulpa (wiolonczela).

  W parku Tysiąclecia podczas VIII Chojnickiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych można 
było obejrzeć nawet stare rowery i traktory.

 15 ChCK zaprosiło na wystawę malarstwa warszawskiej artystki Sabiny Twardowskiej 
„W każdą sobotę całą rodziną chodzimy do galerii”.

 16 Nowym dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w starostwie 
został Tomasz Kabat, były komendant PSP w Sępólnie Krajeńskim.

 18 Przy ChCK czynna była plenerowa wystawa zdjęć chojniczanina Michała Szyszki 
„z WYSOKA”.

 19 Stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia zorganizowało akcję „Kolekcje 
chojniczan – Wystaw się!”.

 20 Kinga Kiedrowska zajęła I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego.

 24 W Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich wprowadzona została do 
3.10 nauka zdalna w związku z zachorowaniem na koronawirusa jednej z nauczycielek.

 26 Z okazji 10. rocznicy utworzenia Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego odbyła się 
jubileuszowa uroczystość z udziałem samego artysty i władz miasta.

 27 Nowym burmistrzem partnerskiego Emsdetten został Oliver Kellner z Partii Zielonych. 
Zastąpił na tym stanowisku Georga Moenikesa, honorowego obywatela Chojnic.

 30 Technikum nr 2 przy ul. Dworcowej wprowadziło naukę zdalną po tym, jak jeden 
z uczniów uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podała, że na terenie powiatu do tego 
dnia u 92 mieszkańców wykazano wynik dodatni COVID-19. 36 osób wyzdrowiało.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Z reparacji wojennych, które otrzymały Prusy w 1871  roku, władzom miejskim 
udało się zaciągnąć na korzystnych warunkach kredyt w wysokości 800 tys. 

marek, przeznaczony na rozbudowę Chojnic. W 1895 roku z tych środków miasto 
wybudowało przy ul. Ceynowy Zakład Poprawczy oraz osiem domów mieszkal
nych wraz z zabudowaniami gospodarczymi dla jego pracowników. Początkowa 
nazwa zakładu brzmiała: Korrügenden und Landarmenanstalt, a po kilku latach 

Budynek mieszkalny i szkoła przy ul. Ceynowy



78 Z dziejów miasta

ProvinzialBesserung und Landarmenanstalt (Prowincjonalny Zakład Poprawczy 
i Krajowo Ubogich). Za te pieniądze wybudowano również cegielnię i budynki miesz
kalne dla załogi (1883–1885) oraz kilka budynków w mieście, w tym budynek poczty 
na rynku (1886).

Przy zbiegu ulic Ceynowy i Kościerskiej wybudowano Dom Pracy Dobrowolnej, 
tzw. Hilmarshof (nazwa pochodzi od fundatora Hilmara). Po pewnym czasie nazwę 
tę otrzymał plac po przeciwnej stronie szosy w kierunku Kościerzyny, na którym 
powstało wiele lat później lotnisko. Dom ten był przytuliskiem dla osób pragną
cych się usamodzielnić w pracy. Osoby zwolnione z Zakładu Poprawczego lub inne 
poszukujące pracy podpisywały na okres co najmniej pół roku zobowiązanie przeby
wania w tym domu, a po znalezieniu sobie pracy i mieszkania zostawały zwolnione. 
Po zamknięciu tego domu mieściły się tam mieszkania dla urzędników, nauczycieli 
i dozorców zakładu. Obok niego postawiono drugi podłużny budynek, w którym 
znajdowała się szkoła powszechna dla dzieci pracowników Zakładu Poprawczego. 
Podczas I wojny światowej (1914–1918) budynek szkoły przeznaczony był na szpital 
wojskowy.

Stacjonowały dwa szwadrony
W dostępnych źródłach funkcjonuje przekonanie, że w Chojnicach przy ul. Koś
cierskiej stacjonował szwadron 18. Pułku Ułanów Pomorskich i w 1923  roku prze
niesiono go do Grudziądza. Okazuje się jednak, że jest to informacja nieprawdziwa. 
W publikacjach dotyczących 18. Pułku Ułanów Pomorskich nie ma żadnej wzmianki, 
by jakikolwiek szwadron tego pułku kwaterował w Chojnicach. Wielka Księga Kawa‑
lerii Polskiej 1918–1939 podaje, że w Chojnicach przebywały na przemian dwa inne 
szwadrony, z innych pułków kawaleryjskich.

Po licznych reorganizacjach na mocy rozkazu wiceministra spraw wojskowych 
z dnia 3 marca  1920 roku na zachodniej granicy rozpoczęła służbę formacja Strzel
ców Granicznych podporządkowana organizacyjnie Ministerstwu Spraw Wojsko
wych. Podział taktyczny Strzelców Granicznych oparty został na organizacji wojsk 
kawaleryjskich. W ten sposób szwadron zapasowy 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 
który przybył do Chojnic i wszedł w skład 4. Pułku Strzelców Granicznych, jako 
koszary otrzymał szkolny budynek po byłym szpitalu wojskowym. Szwadron ten 
w naszym rejonie ochraniał nową, powstałą na podstawie traktatu wersalskiego, gra
nicę państwa.

4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich był rozproszony i zakwaterowany w różnych miej
scowościach w rejonie Parafinowa. 1 maja 1921 roku już w całości przeszedł do koszar 
w Wilnie i tam stacjonował do kampanii wrześniowej 1939  roku. Szwadron zapa
sowy tego pułku stacjonował od 20 lutego do 2 sierpnia 1920 roku w Białymstoku, od 
9 sierpnia do połowy 1921 roku w Chojnicach, potem do połowy 1923 roku w Wilnie 
i wreszcie do 1939 roku w Wołkowisku.
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Różne wykorzystanie obiektów
W narożnym budynku zakwaterowano oficerów i urządzono kasyno. Ułanów umiesz
czono w podłużnym budynku obok. Teren lotniska służył ułanom za plac ćwiczeń. To 
na nim (w rejonie dzisiejszej rozdzielni prądu) wybudowano stajnie dla koni. Rze
komo w 1923 roku stajnie wraz z końmi spłonęły, lecz nie ma na to dowodów.

Ówczesna sytuacja na froncie wschodnim wymusiła na władzach centralnych 
państwa decyzję, by od połowy czerwca 1920 roku rozpocząć przerzucanie dobrze 
wyszkolonych i zorganizowanych jednostek Strzelców Granicznych z granicy zachod
niej na front wschodni. Jednak chojnickiego szwadronu ta reorganizacja nie dotknęła. 
Ułanów w połowie 1921 roku przeniesiono do Wilna, a budynki zwrócono Zakładowi 
Poprawczemu.

W obiekcie po koszarach do 1933 roku ponownie funkcjonowała szkoła. W latach 
kryzysu 1929–1933 aż do 1939 roku budynek szkoły zamieszkiwała chojnicka biedota. 
II wojna światowa oraz związane z nią zniszczenia miasta spowodowały, że władze 
miejskie szukały różnych sposobów, by zakwaterować mieszkańców, którzy stracili 
dach nad głową. Nie dysponując pieniędzmi na budowę nowych mieszkań, w grudniu 

Budynek byłych koszar ułańskich przy ul. Kościerskiej
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1948  roku przygotowały w budynku szkolnym 15 małych mieszkań. Oddano je 
z wielką pompą w 70. rocznicę urodzin Stalina i funkcjonują do dzisiaj.

Transportem kolejowym do Chojnic
Drugą jednostką ułańską ochraniającą granicę państwa w rejonie Chojnic, a stacjonu
jącą w mieście, był 4. szwadron 4. Pułku Strzelców Konnych. Był on kontynuatorem 
powstałego w czerwcu 1920 roku dywizjonu strzelców konnych Brygady Syberyjskiej, 
który formował się w Hruszowie przy szwadronie zapasowym 4. Pułku Strzelców 
Konnych. Przeznaczony był dla Ochotniczej Brygady Syberyjskiej płk. Kazimierza 
Rumszy. Dywizjon osiągnął gotowość bojową 31 lipca 1920 roku i dołączył do bry
gady w Zgierzu. Składał się z dowództwa i dwóch szwadronów liniowych. Oddziałem 
dowodził mjr Adam Michalski, a po nim rtm. Ludwik Wielowiejski.

Po zawarciu rozejmu z bolszewikami w listopadzie 1920 roku dywizjon przewie
ziono transportem kolejowym do Chojnic. Wszedł on w skład 4. Pułku Strzelców 
Granicznych. Następnie został przemianowany na 7. szwadron II Dywizjonu 4. Pułku 
Strzelców Granicznych i jako taki pełnił służbę na granicy państwa. W paździer
niku 1921 roku zredukowano go do szwadronu liczącego 70 szeregowych i 63 konie 

Byłe kasyno oficerskie
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pod dowództwem por. Witolda Kotowskiego. Wszedł on w skład 8. Pułku Strzelców 
Konnych, jako jego 1. szwadron. Pułk stacjonował we Włocławku, a w listopadzie 
1922  roku został przeniesiony do Chełmna, które stało się jego garnizonem aż do 
1939 roku.

Zakwaterowanie przy ul. Towarowej
Nie ma pewności co do zakwaterowania tej jednostki w Chojnicach (od 9 sierpnia 
1920 roku w Chojnicach stacjonował już szwadron zapasowy 4. Pułku Ułanów Zanie
meńskich), jednak niektóre okoliczności wskazują na to, że zakwaterowano ją przy 
dzisiejszej ul. Towarowej. Transporty, a było ich kilka, sprzyjały temu, że koszary znaj
dowały się blisko stacji kolejowej. Także pojemne stajnie były plusem dla dywizjonu. 
W Chojnicach stacjonował on najprawdopodobniej do marca 1921 roku, kiedy to zli
kwidowano 4. Pułk Strzelców Granicznych.

Po zakończeniu działań wojennych większość jednostek Strzelców Granicznych 
wróciła do służby granicznej. W niektórych przypadkach były to nowe miejsca dys
lokacji. Od tego momentu rozpoczęło się systematyczne likwidowanie oddziałów 
Strzelców Granicznych i zastępowanie ich na granicy przez Baony Wartownicze. 
Szczegółowy harmonogram tej operacji wydany został 6 października 1920  roku 

Koszary przy ul. Towarowej nr 19–21. Na zdjęciu lotniczym widać stajnie
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przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i zakończył się w marcu 1921 roku. 10 lutego 
1921 roku przestał istnieć, jako ostatni, 4. Pułk Strzelców Granicznych. Ostatecznie 
całą formację rozwiązano w marcu 1921 roku.

Pododdziały 4. Pułku Strzelców Granicznych pełniących służbę na granicy w rejo
nie Chojnic luzował II Batalion Wartowniczy z siedzibą dowództwa w Chojnicach, 
zainstalowany w koszarach przy ul. Towarowej. Dowództwa poszczególnych kom
panii rozlokowano w Przymuszewie, Zielonej Chocinie, Doręgowicach i w Lutowie. 
Poszczególne pododdziały zostały zakwaterowane już na nowo powstałych strażni
cach przygranicznych. Służbę graniczną bataliony wartownicze miały pełnić do czasu 
zastąpienia ich przez Straż Celną.

W 1926 roku do Chojnic przybywa z Chełmna I Batalion 66. Kaszubskiego Pułku 
Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z którego zimą tego roku uformował się 
1. Batalion Strzelców podległy 8. Samodzielnej Brygadzie Kawalerii. To ten batalion 
przejął koszary przy ul. Towarowej dla wchodzącego w jego skład plutonu zwiadu 
konnego. W 1928 roku powołana została Straż Graniczna i to ona aż do 1939 roku 
ochraniała polską granicę. Podobny los jak koszary przy ul. Kościerskiej spotkał 
koszary przy ul. Towarowej. Z powodu braku mieszkań zakwaterowano tam miesz
kańców poszukujących jakiegokolwiek lokum, a że braki mieszkań doskwierają do 
dzisiaj, więc dawne koszary nadal pełnią rolę obiektów mieszkalnych.
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ALINA JARUSZEWSKA

Nie święci [pierogi] lepią, 
czyli o przysmaku przybrdowskim

REGION

L eży kilkadziesiąt kilometrów od Chojnic, ale jej nazwa dobrze się kojarzy – z tak 
lubianą przez kajakarzy rzeką. Przybrda w gminie Biały Bór nie ma jednak nic 

wspólnego z Brdą. W tej popegeerowskiej wsi ulicówce nie ma ponadto godnych 
uwagi zabytków czy innych atrakcji turystycznych. Ot, jedna z wielu miejscowości 
przy ruchliwej drodze krajowej nr 20 (odcinek ze Szczecinka do Białego Boru). Przy
brda zasłynęła jednakże w regionie z nietypowej atrakcji. Kulinarnej…

Ludzie potrafili się skrzyknąć i podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju swojej 
wsi i sołectwa. Stworzyli m.in. plac zabaw i teren rekreacyjny przed blokami; ożywili 
wiejską społeczność. A podczas spotkań przybrdowian pojawiło się sporo pomysłów. 
Jeden z nich dotyczył kuchni i gotowania.

Kulinarne warsztaty
Trudno zliczyć, ile istnieje technik lepienia tradycyjnych pierogów, które często gosz
czą na naszych rodzinnych stołach. Lubimy je z farszem owocowym, ale też z mięsnym 
bądź jarskim. Czytelnikom „Kwartalnika Chojnickiego” polecamy w tym numerze 
wyborne pierogi pieczone z kaszanką, wątróbką drobiową, płuckami wieprzowymi 
i jabłkiem. Przepis na przybrdowskie pierogi to rezultat warsztatów kulinarnych zor
ganizowanych w tej miejscowości w 2013 roku. Aktywni mieszkańcy pozyskali na ten 
cel dotację z programu „Działaj lokalnie”.

A jak sporządzić ten lokalny przysmak inspirowany, prawdopodobnie, kuchnią 
wileńską? Na ciasto drożdżowe potrzebujemy: 20 dag mąki pszennej, 5 dag mąki żyt
niej, 1 żółtko, 3–4 dag drożdży świeżych, 3 łyżki oleju lub 3 łyżki rozpuszczonego 
masła, ½ łyżeczki cukru i tyle samo soli, ¾ szklanki mleka zmieszanego z wodą, 
1 łyżeczkę papryki ostrej mielonej, ewentualnie łyżeczkę kminku. Farsz wykonujemy 
z 25 dag kaszanki gryczanej, 10 dag ugotowanych i zmielonych płucek wieprzowych, 
1 dużej cebuli, 5 sztuk drobiowej wątróbki, dużego kwaśnego jabłka (np. szara reneta), 



86 Chojnice i okolice

3 ząbków czosnku, 2 łyżek oleju. Dodajemy sól, pieprz, przyprawę Warzywko i jajko 
do smarowania.

Z pikantnym farszem
Sposób przygotowania: mąkę przesiewamy przez sito, drożdże rozpuszczamy w małej 
ilości mleka, wlewamy do mąki, dodajemy żółtko, przyprawy (cukier, sól, paprykę, 
ewentualnie kminek), olej lub rozpuszczone masło. Zagniatamy jednolite ciasto tak, 
aby odchodziło od dłoni, podsypując mąką w razie konieczności. Formujemy kulę, 
oprószamy mąką, odstawiamy w ciepłe miejsce. Kaszankę obieramy z osłonki, kroimy 
na mniejsze kawałki, rozgniatamy widelcem w misce. Wątróbkę myjemy i zaparzamy 
w gorącej osolonej wodzie, cebulę, czosnek i obrane jabłko kroimy w drobną kostkę. 
Płucka wieprzowe myjemy, obgotowujemy i mielimy na drobnym sicie. Na rozgrzany 
na patelni olej wrzucamy pokrojoną w kostkę wątróbkę. Smażymy ok. 3 minut, doda
jąc drobno pokrojone cebulę, czosnek, jabłko oraz zmielone płucka. Smażymy około 
5–6 minut. Wrzucamy wszystko do zgniecionej kaszanki, mieszamy i doprawiamy do 
smaku. Farsz powinien być dość ostry.

Ciasto wałkujemy i wycinamy okrągłe krążki, nakładamy wystudzony farsz, skle
jamy jak tradycyjne pierogi, układamy na blasze wyłożonej papierem, smarujemy 
roztrzepanym jajem i pieczemy około 20–25 minut w temp. 180–200 stopni. Pro
ponujemy podawać na ciepło z dipem czosnkowoogórkowym. Smacznego! A po 
posiłku – lektura „Kwartalnika Chojnickiego”!
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TEATR

Viktoria Szopińska: 
Nie chciałabym być aktorką zawodową

Kilka miesięcy temu otrzymała Pani nagrodę burmistrza Chojnic za działalność arty‑
styczną. Czy to wyróżnienie było zaskoczeniem?

Przyznam, że bardzo dużym. Nagrodę dostałam w czasie pandemii, kiedy to od 
długiego czasu nie stałam na deskach teatru… Był to dla mnie okres przygnębienia 
i beznadziei, jak pewnie dla wielu innych osób, więc nagrodę za osiągnięcia sprzed 

Viktoria Szopińska urodziła się w Choj-
nicach, a obecnie mieszka w Poznaniu, 
gdzie studiuje psychologię na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza. Pracuje 
w Ośrodku Edukacji Twórczej „Kili-
mandżaro”. Jest recytatorką i aktorką. 
Zadebiutowała w Chojnickim Studiu 
Rapsodycznym i nadal w nim wystę-
puje. Zagrała w spektaklach: Młodzież 
kontra… Różewicz; Młodzież kontra… 
śmierć; Młodzież kontra… Wiedźmy; 
Skąpo (Teatr Polski w Bydgoszczy); 
Młodzież kontra… literatura; KONIEC; 
Śnieżka; Śnieżka, 7 krasnoludków 
i dżin; Belfer#SHOW oraz Będę tęsknić, 
a także w monodramach MIT i Popatrz 
na Lusię. Jest laureatką wielu nagród 
w konkursach recytatorskich i na festiwalach teatralnych, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego. W 2019 roku otrzymała Nagrodę Dyrektora Teatru Rondo w finale Ogólnopolskich 
Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Słupsku za spektakl Popatrz na Lusię. MIT prezentowała na 
prestiżowym festiwalu aktorów zawodowych WROSTJA we Wrocławiu w 2016 roku.

Teledysk zespołu Pierwiastek z Trzech do piosenki 
„Brak jej tchu”, reż. Dominik Gostomski  

(fot. Daniel Frymark)
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Spektakl „MIT”, reż. Grzegorz Szlanga (fot. Daniel Frymark)

Spektakl „Będę tęsknić”, reż Dominik Gostomski (fot. Daniel Frymark)
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pandemii przyjęłam z dużą radością i promyczkiem nadziei. Zaczęłam przypomi
nać sobie, co takiego udało mi się zrobić w roku 2019 i okazało się, że całkiem dużo 
fajnych rzeczy, o których zupełnie zapomniałam. Miło, że zostało to docenione. 
Czuję się zauważana i wspierana przez miasto i powiat.

W jaki sposób trafiła Pani do Chojnickiego Studia Rapsodycznego? Czy już wcześniej 
miała Pani doświadczenia recytatorskie lub teatralne?

Trudno mówić o jakichś wcześniejszych doświadczeniach, bo do Studia trafiłam 
w trzeciej albo czwartej (nie pamiętam dokładnie) klasie podstawówki, po konkur
sie recytatorskim Dzieciństwo wierszem malowane, w którym Grzegorz Szlanga był 
jurorem. Zaproponował mi dalszą pracę nad tekstem, chociaż wtedy nie za bardzo 
wiedziałam, co to znaczy. Można powiedzieć, że rzucił mnie od razu na głęboką wodę, 
bo mój pierwszy poważny występ to była recytacja wiersza na zakończeniu roku trze
cich klas w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach. Wiersz był o uszczypliwych 
uwagach lustra do osób, które się w nim przeglądają. Całkiem zabawny kontekst  – 
10latka żartowała sobie z ludzi, którzy właśnie szykowali się do zdobywania świade
ctwa dojrzałości. Do teraz pamiętam ten stres przed wyjściem do takiej publiczności 
i ulgę, kiedy tekst ją rozbawił.

Jak rozwijała Pani swoje zdolności aktorskie? Wspomagał Panią reżyser Grzegorz 
Szlanga? Inni aktorzy Studia udzielali porad?

Oczywiście, Grzegorz wspomagał. Przechodziliśmy powoli od recytacji do aktor
stwa. Grzegorz organizował wtedy warsztaty o nazwie „Laboratorium”, podczas któ
rych intensywnie uczyliśmy się nowych technik, sposobów mówienia i rozwijaliśmy 
myślenie. Bardzo dobrze wspominam ten czas, szczególnie Studio z okresu, kiedy 
byłam w gimnazjum. Poznałam wówczas bardzo dużo inspirujących osób, na które 
patrzyłam z zachwytem i marzyłam, że kiedyś będę też umiała takie rzeczy jak oni. 
Przychodziłam do Chojnickiego Domu Kultury (obecnie Chojnickie Centrum Kul
tury  – przyp. red.) praktycznie codziennie, prosto po lekcjach. Czasami na próby, 
a czasami, żeby kogoś spotkać albo po prostu posiedzieć samotnie i poczytać książki 
w naszej kanciapie. Jednocześnie w weekendy jeździłam do Bydgoszczy, gdzie uczest
niczyłam w projekcie Teatru Polskiego w Bydgoszczy. To również było wspaniałe, 
rozwijające doświadczenie. Jestem wdzięczna rodzicom, że pozwalali mi odpuszczać 
czasem naukę i skupiać się na pasji. Że nie bali się puszczać mnie samej pociągiem 
do Bydgoszczy (chociaż dopiero po czasie zauważyłam, że to ich wyróżnia spośród 
innych rodziców i nie dla wszystkich jest oczywiste).

Kiedy poczuła Pani, że jest gotowa zagrać w monodramie, w którym na jednym aktorze 
opiera się cała sztuka?

I tu kolejne rzucenie mnie na głęboką wodę przez Grzegorza. Ogłoszono festiwal, 
Grzegorz miał tekst pasujący do motywu przewodniego festiwalu i pomysł. Zadzwonił 
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Spektakl „Popatrz na Lusię”, reż. Grzegorz Szlanga (fot. Daniel Frymark)

Spektakl „MIT”, reż. Grzegorz Szlanga (fot. Krzysztof Zatycki)
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do mnie, czy nie chciałabym w tym monodramie zagrać. Stworzyliśmy go praktycz
nie w tydzień, poszło nam bardzo sprawnie. Wiadomo, wiele późniejszych prób się 
odbyło i wiele zmieniliśmy, jednak stelaż spektaklu powstał w zawrotnym tempie. 
Bardzo mnie to wtedy podbudowało. Pomyślałam, że muszę być całkiem sprawną 
i dobrze współpracującą aktorką, skoro tak szybko reżyserowi udało się zrealizować 
wizję.

Który ze spektakli lubi Pani najbardziej i chętnie go prezentuje?

Popatrz na Lusię. Jest dla mnie trudny, często frustrujący, zazwyczaj dużo gorszy przed 
widzem niż na próbach z Grzegorzem, co szalenie mnie denerwuje. Jednocześnie jest 
dla mnie bardzo ważny i lubię go grać, szczególnie dlatego, że zawiera wiele treści, 
które chciałabym, aby ludzie usłyszeli i zobaczyli. Uwielbiam konwencję baletnicy 
i estetykę, którą udało nam się osiągnąć. Czuję, że to bardzo mój spektakl.

W ubiegłym roku rozpoczęła Pani współpracę także z Dominikiem Gostomskim, założy‑
cielem teatru Dimmi. Co to za projekt?

Spektakl Będę tęsknić finansowany przez burmistrza Arseniusza Finstera. Zupełna 
nowość dla mnie. Po tych dwóch monodramach miałam szansę zagrać na scenie 
z partnerem, uczestniczyć w dialogach. Wiem, że to ważny dla Dominika spektakl, 
dlatego czułam się wręcz zaszczycona, że to ze mną chciał współpracować, chociaż 
przecież ma wiele znajomych zawodowych aktorek wokół siebie. Dużo jeszcze pracy 
przed nami nad tym spektaklem, ale to ciekawy i rozwijający projekt.

Studiuje Pani psychologię. Czy z tą dziedziną wiąże Pani swoją przyszłość, czy może 
myśli o aktorstwie zawodowym?

Jestem teraz na piątym roku studiów. Zdecydowanie nie chciałabym być aktorką zawo
dową. Szczerze mówiąc, to nigdy nie było moje wielkie marzenie. Lubiłam teatr, ale 
lubiłam też inne rzeczy. W liceum byłam w klasie biologicznochemicznej, podobała 
mi się praca mojej mamy jako psychoterapeutka. Owszem, próbowałam dostać się do 
szkoły aktorskiej, ale przyznam, że za pierwszym razem zupełnie nie wiedziałam, co 
mnie czeka na egzaminach i o co w tym wszystkim chodzi. Za drugim razem chcia
łam się sprawdzić, czy skoro już wiem co i jak, to poradzę sobie lepiej. Poszło dużo 
lepiej, przeszłam do kolejnych etapów, ale finalnie się nie dostałam. Więcej nie pró
bowałam. Nie polubiłam tej atmosfery szkół teatralnych, nie czułam się tam dobrze, 
nie znalazłam tam niczego, o co warto byłoby zawalczyć. Byłam zdegustowana i zaże
nowana historiami, które opowiadali mi znajomi studenci aktorstwa. Z psychologią 
czuję się bezpieczniej, więcej w niej obiektywności i empatii niż w teatralnym świe
cie. Nie trzeba co chwilę udowadniać, że jest się coś wartym, wystarczająco dobrym, 
wystarczająco wdzięcznym za otrzymaną szansę i wystarczająco odpornym na kry
tykę i ciągłą ocenę.
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Spektakl „Popatrz na Lusię”, reż. Grzegorz Szlanga (fot. Daniel Frymark)

Spektakl „Popatrz na Lusię”, reż. Grzegorz Szlanga (fot. Daniel Frymark)
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Jakie ma Pani jeszcze inne zainteresowania?

Obecnie skupiam się na seksuologii klinicznej, to dziedzina, którą najbardziej polu
biłam na studiach i w której szczególnie chcę się rozwijać. Jestem okropną estetką, 
dużą uwagę przykładam do otoczenia, pięknej codzienności. Stąd pewnie zaintere
sowania designem i sztuką. Ale najbardziej na świecie lubię po prostu naturę. Nic 
nie zachwyca mnie równie bardzo, co otaczająca przyroda, więc siłą rzeczy intere
suje mnie też ekologia, bo nie chciałabym tego piękna stracić. Lubię gotować, piec 
chleby… Zbyt introwertyczne pasje jak na aktorkę.

Czego Pani życzyć w aktorstwie? Jaką rolę chciałaby Pani zagrać?

Nie mam większych marzeń. Teraz najbardziej chciałabym grać Popatrz na Lusię dla 
dzieciaków, żeby być może dać im jakiś promyczek nadziei, że nie są w swoich prob
lemach sami. I dla ich rodziców, aby przypominać, jakie skarby wychowują i jak wiele 
od tego rodzicielstwa zależy. Chciałabym także dalej prowadzić warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, w których łączę to, czego nauczyły mnie i teatr, i psychologia.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka

Teledysk zespołu Pierwiastek z Trzech do piosenki „Brak jej tchu”, reż. Dominik Gostomski  
(fot. Daniel Frymark)
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