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Magdalena Kosobucka – 
wszechstronnie utalentowana muzycznie

PIOSENKA FRANCUSKA

Proszę, przedstaw się czytelnikom.

Magdalena Kosobucka, z domu Urbań-
ska. Jestem chojniczanką – z urodzenia 
i zamiłowania. Tu w Chojnicach koń-
czyłam szkołę podstawową (nr 7), szko-
łę muzyczną, spędziłam cztery cudow-
ne lata w moim ukochanym biol-chemie 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Filo-
matów Chojnickich i w 1998  roku zda-
łam maturę. Po maturze moim miastem 
na pięć lat stał się piękny Toruń, gdzie 
studiowałam filologię romańską na Wy-
dziale Filologicznym Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika. Podjęłam równo-
legle Europejskie Studia Specjalne na 
Wydziale Prawa i Administracji oraz naukę w Centrum Studiów Europejskich UMK 
im. Jeana Monneta. Jak już jesteśmy przy studiach, to zawsze odczuwałam głód wie-
dzy z różnych dziedzin, dlatego po studiach magisterskich podjęłam jeszcze kilka wy-
zwań po dyplo mowych – zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim, 
logo pedię szkolną na PWSH „Pomerania” i ponownie na UMK w Toruniu studia w za-
kresie teologiczno-katechetycznym. Wachlarz dość szeroki i różnorodny. A wracając 
do Chojnic, to tu mieszkam wraz z mężem i czwórką cudownych dzieci. No i oczywi-
ście pracuję – od ponad 17 lat w Starostwie Powiatowym w Chojnicach.

W takim razie skąd zdolności muzyczne?

Myślę, że wrodzone, czyli tak naprawdę darowane przez Pana Boga. Moja babcia 
grała na harmonii i pięknie śpiewała, również rodzice mają słuch muzyczny i ładnie 

(fot. ze zbiorów Magdaleny Kosobuckiej)
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śpiewają, mimo że nie mają wykształcenia muzycznego. Po prostu dobre, rozśpiewa-
ne geny. Rodzice zauważyli muzyczny potencjał zarówno we mnie, jak i w mojej sio-
strze i umożliwili nam kształcenie w szkole muzycznej w Chojnicach – mnie w klasie 
fortepianu, a mojej siostrze Oli w klasie fletu poprzecznego. Ja edukację muzyczną 
zakończyłam na szkole I stopnia, natomiast moja siostra ukończyła szkołę muzyczną 
II stopnia i studia w zakresie edukacji artystycznej. Do dziś korzystamy z umiejętno-
ści nabytych w tamtym okresie.

A jak zaczęła się ta przygoda z muzyką?

Moja przygoda z muzyką rozpoczęła się nie w szkole muzycznej, ale w zespole folk-
lorystycznym „Kaszuby” prowadzonym wówczas przez śp. panią Klarę Miszewską 
i panią Marię Renatę Wróblewską. Był rok 1986. Po pamiętnym Turnieju Miast Choj-
nice  – Dzierżoniów dołączyłam do zespołu. Byłam wówczas najmłodszą tancerką 
w grupie. Miałam siedem lat. W zespole przetańczyłam i prześpiewałam blisko 15 lat. 
To była doskonała szkoła muzyczna, szkoła życia i samodzielności w jednym, a jedno-
cześnie możliwość podróżowania po Polsce i świecie, co w latach 80. i wczesnych 90. 
wcale nie było takie proste. Pierwsza podróż zespołu do Francji w roku 1987, auto-
busem Orbisu, z 60 frankami na książeczkę walutową w kieszeni i zakupami w DDR, 
stała się początkiem mojej miłości do kultury i języka francuskiego. Do dziś trwają 
przyjaźnie wówczas zawarte, a potrzeba komunikacji i chęć wymiany korespondencji 
zmotywowały mnie do nauki języka francuskiego.

Czyli kaszubski folklor dał początek piosence francuskiej w Twoim życiu?

Można tak powiedzieć, chociaż moja przygoda z piosenką francuską na dobre roz-
poczęła się dopiero w liceum, kiedy podjęłam regularną naukę języka francuskiego 
pod okiem pani profesor Ewy Steinke. To ona przez te cztery lata, oprócz rodziców, 
była dobrym duchem moich licznych konkursowych zmagań z piosenką francuską, 
razem jeździłyśmy na konkursy i festiwale i w zasadzie za każdym razem wracałyśmy 
z nagrodą.

Skoro mowa o nagrodach, to może warto pochwalić się osiągnięciami.

Trochę tego było, nie wiem nawet, czy wszystkie jeszcze pamiętam. Lata 1994–1999 to 
był konkurs za konkursem. Pierwsze laury zbierałam na Konkursach Prozy, Poe-
zji i Piosenki Francuskiej organizowanych przez Chojnickie Towarzystwo Polsko-

-Francuskie. Tu przez kilka lat zawsze radośnie rywalizowaliśmy z Magdą Mar-
czewską i muzyczną rodziną Drążkowskich. W 1995 roku zdobyłam II miejsce na 
VIII Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim, a rok później Grand 
Prix tegoż festiwalu. W nagrodę pojechałam na wspaniałą wycieczkę po Francji 
ze starogardzkim Towarzystwem Przyjaźni Polsko- Francuskiej. Rok 1996 to rów-
nież sukces na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie. Jury 
pod przewodnictwem Wojciecha Mły narskiego przyznało mi wówczas III miejsce. 
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Dwa  lata później w Lubinie otrzymałam wyróżnienie, wtedy w jury zasiadali m.in. 
Michał Bajor i Barbara Podmiotko. Lata 1996 i 1997 to również podium na II i III Wo-
jewódzkim Konkursie Piosenki Francuskiej w Inowrocławiu oraz wygrana na Festi-
walu Piosenki Francuskiej w Poznaniu. Mój największy sukces przyszedł w roku 1999, 
kiedy rozpoczęłam drugi rok studiów. Wówczas z inicjatywy starogardzkiego towa-
rzystwa, z którym utrzymywałam żywy kontakt, wyjechałam do Chorwacji, do Splitu, 
na Między narodowy Konkurs Piosenki Francuskiej i zdobyłam Grand Prix, wyprze-
dzając Chorwatkę o pięknym imieniu Dolores (do dziś pamiętam to imię). Wszy-
scy uczestnicy tego konkursu mieli do dyspozycji małą orkiestrę, z którą mogli wy-
stąpić. Ja po pierwszej próbie zdecydowałam, że sama zagram sobie na fortepianie 
i jako jedyna nie wystąpiłam z orkiestrą. Jury najwidoczniej to doceniło. Moment 
ogłaszania werdyktu w Chorwackim Teatrze Narodowym w Splicie, gdzie miał miej-
sce koncert fina łowy, był również bardzo ciekawy i emocjonujący – po odczytaniu 
III miejsca, które zajęła Polka z Lubina, byłam pewna, że miejsca II i I przypadną 
przedstawicielom innych krajów, więc kiedy po słowach Grand Prix usłyszałam Mag-
dalena „Urbaniska” (galę prowadziła chorwacka prezenterka), nie mogłam uwierzyć, 
że chodzi właśnie o mnie. To był naprawdę wyjątkowy moment. I wyjątkowa nagro-
da – miesięczny kurs językowy w Marsylii we Francji wraz z przelotem liniami Air 
France i sporym kieszonkowym. Niezapomniane przeżycia i piękne wspomnienia. 
Po tym sukcesie spotkało mnie wiele miłych rzeczy, m.in. nagroda w Dokonaniach 
Roku czy stypendium burmistrza Chojnic. Było też kilka recitali z piosenką francu-
ską w Chojnicach i okolicach, Poznaniu, Starogardzie Gdańskim, ostatnio również 

(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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w Człuchowie, gdzie tamtejsze Towarzystwo Polsko-Francuskie organizuje konkursy 
piosenki francuskiej im. Jadwigi Loroch.

No właśnie, jak teraz wygląda Twoja dzia łalność muzyczna, artystyczna?

Tak jak wspomniałam, zdarzały się i zdarzają recitale piosenki francuskiej, m.in. 
w restauracji Sukiennice w Chojnicach w ramach święta młodego wina Baujolais 
Nouveau, w Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy w ramach wieczorów tematycznych, 
w auli mojego liceum z okazji Dni Kultury Francuskiej organizowanych przez Choj-
nickie Towarzystwo Polsko-Francuskie i inne. Oprócz tego miałam zaszczyt zasiadać 
w jury kilku konkursów piosenki francuskiej i konkursu „Euro-Song”, czyli piosenki 
obcojęzycznej, a także doradzać młodym wykonawcom i miłośnikom piosenki fran-
cuskiej, pomagać w przygotowaniach do konkursów, zwłaszcza mojej córce Zosi, która 
idzie w ślady mamy i podejmuje z sukcesami wokalne wyzwania konkursowe i musi-
calowe (m.in. w naszym chojnickim musicalu Kto wymyślił naszą miłość). Przedsię-
wzięcie, które bardzo cenię i w którym mogę brać udział, to Chojnicka Noc Poetów – 
śpiewałam tam przed laty jako lokalny talent przed występem gwiazd, a teraz od 20 lat 
mam zaszczyt prowadzić tę wyjątkową imprezę, marząc po cichu, żeby z jednym czy 
drugim artystą móc zaśpiewać.

Wielu chojniczan kojarzy Cię ze śpiewem w kościele.

To prawda. Od 1997 roku gram i śpiewam w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Choj-
nicach, z trzyletnią przerwą na pracę w parafii Krojanty. W każdą niedzielę i święta 

oddaję Panu Bogu i ludziom to, co otrzy-
małam – śpiew i umiejętność gry na or-
ganach. Nawet w okresie studiów przy-
jeżdżałam w każ dy weekend, aby służyć 
w parafii. Daje mi to wiele radości i sa-
tysfakcji. Traktuję to jako pewną misję 
i możliwość dołożenia własnej cegiełki 
w budowę wspólnoty parafialnej i pięk-
na liturgii. Zresztą od dziec ka grywa-
łam w kościele, najpierw na gitarze, na 
której nauczyłam się grać prawie sama, 
w niewielkim dziecięcym zespole dzia-
łającym przy chojnickiej farze, później 
w młodzieżowej grupie oazowej (z tam-
tego czasu została płyta Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi, na której znajdują się 
również moje nagrania), a dziś jako dia-
konia muzyczna we wspólnocie Domo-
wego Kościoła – gałęzi rodzinnej Ruchu (fot. ze zbiorów Magdaleny Kosobuckiej)
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Światło-Życie. Na mojej muzycznej drodze znalazł się również zespół MBF działający 
przy naszej fatimskiej parafii. Z zespołem nagrałam płytę Razem ku Bogu. Oprócz 
tego, od 2005 roku, prowadzę chór Magnificat działający przy Szpitalu Specjalistycz-
nym w Chojnicach. Chór powstał z inicjatywy mojej siostry Aleksandry Kwaśniew-
skiej i księdza Stanisława Stolca – kapelana szpitala. Jest to chyba jedyny chór w Polsce 
składający się w 95% z pracowników szpitala, pozostałe 5% stanowią moi rodzice i ja. 
Uświetniliśmy wiele szpitalnych i pozaszpitalnych uroczystości. Dziś spotykamy się 
w zasadzie tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia i koncertujemy w klinice w Kro-
jantach. Chór nagrał dwie płyty – jedną z kolędami, drugą z pieśniami maryjnymi. 
Dwukrotnie zostaliśmy poproszeni o oprawę muzyczną mszy świętej oraz czuwania 
w Kaplicy Cudownego Obrazu podczas Ogólnopolskich Rekolekcji Służby Zdrowia 
na Jasnej Górze w Częstochowie. To było duże wyzwanie. Dla mnie osobiście rów-
nież wielkim muzycznym i duchowym wyróżnieniem była możliwość gry i śpiewu 
na mszy świętej podczas prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Castel 
Gandolfo. Piękne pamiątkowe zdjęcia z tamtego wydarzenia wiszą na honorowym 
miejscu u mnie w domu.

Twoja działalność muzyczna wiąże się również z przedsięwzięciami charytatywnymi 
i działalnością społeczną.

Tak, cieszę się, że tym, co mam, mogę się dzielić dla dobra innych. Było mi dane 
kilka razy śpiewać dla obu hospicjów, czy to samodzielnie, czy właśnie z chórem szpi-
talnym, wraz z moimi córkami brać udział w koncercie charytatywnym dla Oliwki 
i Olka z Chojnic, wspierać tym, co potrafię, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Swoją 
drogą, współpraca z podopiecznymi WTZ to niezapomniane, piękne przeżycia, za 
które jestem bardzo wdzięczna. Było jeszcze kilka innych przedsięwzięć, ale nie ma 
co się chwalić, trzeba po prostu dawać z siebie, ile się da.

Sporo tego wszystkiego, ale na pewno masz jeszcze jakieś plany i marzenia.

Moje plany i marzenia dotyczą głównie moich dzieci  – oby odkryły i rozwinęły 
wszystkie złożone w nich talenty i wyrosły na dobrych, szczęśliwych ludzi. Chciała-
bym przeczytać wszystkie książki, które od lat czekają na swoją kolej, i napisać własną, 
podróżować z moim kochanym mężem (Ziemia Święta, Grecja i kilka innych kierun-
ków bardziej odległych), a jeśli chodzi o muzykę, to chciałabym nagrać płytę z moimi 
interpretacjami francuskich piosenek i wystąpić jeszcze przed większą publicznością 
w Polsce i we Francji. Chciałabym przeżyć życie nie tylko dla siebie, ale też dla innych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jacek Klajna



J ej piękny głos o ciemnej barwie we wzruszających interpretacjach poezji śpiewanej 
słyszało już wielu z nas. Jest wychowanką Chojnickiego Centrum Kultury, z któ-

rym od lat współpracuje, i również na jego scenie wiele razy ją widywaliśmy. Mimo 
oczywistego talentu, nad którego doskonaleniem nieprzerwanie pracuje, i wielu suk-
cesów, jakie ma już na swoim koncie, zaskakuje swoją skromnością. Mowa o młodej 
chojniczance Weronice Kowalskiej.

Epidemia koronawirusa nie sprzyja 
spotkaniom, na szczęście Weronika od-
powiedziała na mój telefon i bez  chwili 
wahania zgodziła się opowiedzieć mi 
o sobie. Mimo że ze wspomnianego po-
wodu wybrałyśmy na sposób komuni-
kacji rozmowę online, nie musiałam na-
wet widzieć twarzy rozmówczyni. Kie-
dy tylko usłyszałam jej głos, miałam 
pewność, że rozmawiam z odpowiednią 
osobą.

Początki
Można pokusić się o stwierdzenie, że 
śpiew towarzyszy jej przez całe życie. Już 
jako zaledwie trzyletnia dziewczynka 
zaczęła uczęszczać na próby scholi para-
fialnej. Wszystko za sprawą mamy, która 
zaprowadzała ją na zajęcia, przygoto-
wywała jej wcześniej teksty piosenek i… 
cierpliwie uczyła córkę słów na pamięć, 

Weronika Kowalska 
śpiewa poezję

PIOSENKA LIRYCZNA

MARIA CZAPLEWSKA

(fot. z arch. portalu Chojnice.com)
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gdyż nie potrafiła ona jeszcze czytać. Uczestniczyła przez kilkanaście lat w próbach 
„Fatimskich nutek”, z którymi odbyła również pierwsze występy. Z czasem doskona-
liła swoje umiejętności wokalne w działającym przy chojnickiej parafii Matki Bożej 
Fatimskiej chórze Cantabile, a później też w zespole muzycznym MBF.

Pod opieką Chojnickiego Centrum Kultury
Kolejnym etapem jej rozwoju były zajęcia wokalne prowadzone w Chojnickim Cen-
trum Kultury. Dużo się dzięki nim nauczyła i te sześć lat bardzo dobrze wspomina. 
To  właśnie wtedy, prowadzona przez Janusza Łangowskiego, pokochała piosenkę 
aktorską i poezję śpiewaną, którymi zajmuje się do dziś. Z powodu zafascynowania 
tym szczególnym rodzajem muzyki udała się również na zajęcia z recytacji prowa-
dzone przez zastępcę dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury Łukasza Sajnaja.

Instruktorzy zadbali o to, aby ich uczennica miała okazję pokazać się publiczności 
i wziąć udział w konkursach. Pierwszym z nich był najprawdopodobniej Festiwal Pio-
senki Obcojęzycznej „Euro-Song”. Niestety nie zajęła wtedy żadnego miejsca, uważa 
jednak udział w tym konkursie za ważne doświadczenie. W kolejnych latach było już 
tylko lepiej  – w następnych trzech „Euro-Songach” zajmowała wyłącznie pierwsze 
miejsca.

Do szczególnych konkursów, w których odnajdują się osoby zakochane w poezji, 
należą kultowe już w naszym regionie Kwietniowe Spotkania z Poezją, organizowane 
rokrocznie przez Zespół Szkół w Chojnicach. W ich stały repertuar wchodzi kon-
kurs poezji śpiewanej, na którym nie zabrakło Weroniki. W latach 2016–2018 zajęła 
na nich kolejno I, II i II miejsce. Wymienione konkursy są jednak jednymi z wielu, 
na których odnosiła sukcesy. Za swoje największe osiągnięcie uważa zajęcie II miej-
sca w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Aktorskiej Melpomena odbywającym się 
w Bydgoszczy w listopadzie 2017 roku.

Co dalej?
Tak wysokie miejsce w konkursie piosenki aktorskiej zmusiło ją do rozważenia moż-
liwości studiów muzycznych. Spróbowała swojego szczęścia na rozmowie kwalifi-
kacyjnej na studia wokalne na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Na studia te nie dostała się i dziś uznaje to za pozytywne wydarzenie, 
bo w zamian wybrała ekonomię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Studia eko-
nomiczne nie spowodowały jednak przestoju w jej rozwoju muzycznym. W Bydgosz-
czy kontynuuje doskonalenie swojego głosu na zajęciach wokalnych. Bierze udział 
w kolejnych konkursach, choćby w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwarlika, w którym zakwalifikowała się do finału, konkurując 
z wokalistami z Polski, Ukrainy, Litwy czy Białorusi.

Nie zniknęła również z przestrzeni artystycznej Chojnic. Dwukrotnie – w latach 
2018 i 2020  – uzyskała stypendium Burmistrza Miasta Chojnice dla osób zajmują-
cych się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. 
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Następstwem pierwszego z nich był poprowadzony przez Łukasza Sajnaja koncert 
 poezji śpiewanej, który chojniczanie mieli okazję obejrzeć w listopadzie 2018 roku 
w Centrum Sztuki Collegium ARS mieszczącym się w podziemiach kościoła gim-
nazjalnego. W jego trakcie artystka zaśpiewała piosenki takich autorów jak: Osie-
cka, Leśmian czy Baczyński, zaprezentowała też swoje umiejętności recytatorskie. 
W związku z otrzymanym stypendium i udanym recitalem, w 2019  roku została 
nominowana do gali Dokonań Roku w kategorii kultura – wśród ludzi kultury zwy-
ciężyła. Także w minionym 2020  roku, mimo trwającej epidemii, uzyskała stypen-
dium burmistrza. W jego ramach, przy wsparciu Chojnickiego Centrum Kultury, zor-
ganizowała kolejny recital piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej, w trakcie którego 
wykonała utwory w aranżacji Janusza Łangowskiego. Tym razem z powodu specyficz-
nej sytuacji mogliśmy usłyszeć go w internecie.

Muzyka, ludzie, emocje
Jak podkreśla Weronika, muzyka uspokaja ją, a najważniejszym aspektem śpiewu jest 
dla niej przekazywanie emocji. Właśnie tym kieruje się w wyborze repertuaru – poe-
zja śpiewana pozwala jej na wyrażenie siebie, wybierane teksty nie są przypadkowe. 
Z tego powodu ostatni recital był dla niej trudnym doświadczeniem. Zdradziła mi 
bowiem, że zazwyczaj występując, wybiera sobie wśród widzów osobę, do której się 
zwraca, przelewając na nią emocje wywołane wykonywanym utworem, a tym razem 
brak publiki jej to uniemożliwił.

(fot. z arch. ChCK)
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Publiczność to jednak tylko część wsparcia, pasja artystki zawsze spotyka się 
z pozytywnymi reakcjami poznanych ludzi. Wspierają ją rodzina i przyjaciele, któ-
rzy kibicują i dbają o to, aby spełniały się jej muzyczne marzenia. Pięknym gestem 
ze strony tych drugich był prezent, jaki otrzymała na 18. urodziny. Był dość niety-
powy, znajomi złożyli się bowiem i wynajęli studio nagraniowe w Sopocie, aby mogła 
nagrać jedną z ulubionych piosenek. Piosenkę tę jej ówczesny chłopak przesłał do 
radia Weekend, wzbudzając zachwyt Darka Żuchowicza, który zaprosił piosenkarkę 
do studia i na antenie przedstawił ją słuchaczom.

Miałam nadzieję, że poznam plany Weroniki, gdy jednak zapytałam o przyszłość, 
była bardzo tajemnicza. Zdradziła zaledwie, że w styczniu możemy spodziewać się 
jej w internetowym koncercie kolęd nagranym przez Chojnickie Centrum Kultury. 
Dalsze plany pozostaną dla nas niewiadomą, jestem jednak pewna, że jeśli nas zasko-
czy – to tylko pozytywnie. 

(fot. z arch. ChCK)



Ewa Brzezińska-Cielepa – chojnicka nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 7, autorka tekstów 
i piosenkarka, uczestniczka muzycznych programów telewizyjnych. Dorosłym chojniczanom znana 
z wykonania piosenki Skrzypce podczas Telewizyjnego Turnieju Miast Chojnice – Dzierżoniów 
w 1986 roku.

Czym jest dla Pani śpiewanie?

Śpiewanie jest dla mnie najważniejszą 
częścią życia, ponieważ śpiewam od 
dzieciństwa. Mama grała na skrzypcach, 
tata miał swój zespół muzyczny, jako 
dziecko występowałam w szkole, repre-
zentowałam szkołę na różnych przeglą-
dach muzycznych. Moją pierwszą na-
uczycielką śpiewu była Irena Jasińska-

-Przytuła ze Szkoły Podstawowej nr  5, 
do której chodziłam w klasach I–IV. Pro-
wadziła zespół Legenda. Należałam do 
tego zespołu, często występowaliśmy na 
szkolnych uroczystościach. Moją pierw-
szą i najważniejszą nauczycielką gry na 
fortepianie była Gertruda Kosznik. Gry 
na gitarze uczył mnie Henryk Kukliński. 
Później, kiedy już chodziłam do Szkoły 
Podstawowej nr 7, śpiewu uczyła mnie 
Maria Renata Wróblewska. Prowadziła 
w szkole zespół Płomienie. Pamiętam, 

Ewa Brzezińska-Cielepa: 
Śpiewanie to moje życie

PIOSENKA POPULARNA

Pamiątkowe zdjęcie z Eleni wykonane w czasie 
nagrywania programu w telewizji TVN, 
 wrzesień 1999 rok
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że występowaliśmy ubrani w piękne czerwone bluzki i niebieskie spódniczki. Po la-
tach, kiedy sama prowadziłam szkolny zespół, to dzieci nosiły te same ubrania. Było 
to dla mnie bardzo wzruszające. Mój pierwszy szkolny zespół nazywał się Nuteczki, 
prowadziłam go najpierw w Szkole Podstawowej nr 2, a później w „Siódemce”. Do-
datkowo w „Siódemce” prowadziłam zespół fletowy i kółko gitarowe. Starałam się 
zaszczepić w dzieciach miłość do muzyki. W pewnym momencie odebrano mi moż-
liwość prowadzenia lekcji muzyki, do dzisiaj ta decyzja jest dla mnie niezrozumiała.

Jak Pani wspomina swoje muzyczne dzieciństwo?

Mama jeździła ze mną na różne przeglądy. Na jednym śpiewałam Kaszubskie nuty 
ubrana w strój kaszubski wypożyczony z przedszkola. Tej piosenki nauczył mnie mój 
tato. Pamiętam, jak kiedyś wróciłam ze szkoły, kazał mi usiąść i oznajmił, że nauczy 
mnie Kaszubskich nut. Co miałam robić? Nauczyłam się i potem wystąpiłam z tą 
piosenką podczas przeglądów. Jeden z nich był w domu kultury. Byłam najmłodszą 
uczestniczką, miałam może osiem lat. Z dzieciństwa pamiętam piosenkę Maryli Ro-
dowicz Sing – Sing nazywają go. Śpiewałam ją latem u cioci na wsi, do której jeździłam 
na wakacje. Do dzisiaj ta piosenka przywołuje miłe wspomnienia z dzieciństwa.

A jak Pani obecnie realizuje się muzycznie?

Scena to mój żywioł. Stres, który mi to warzyszy, nie paraliżuje mnie, ale motywuje. 
W 1999 roku wystąpiłam w programie telewizyjnym Start w TVN-ie, meta na scenie. 

Udział w programie muzycznym stacji TVN w 1999 roku „Start w TVN-ie, meta na scenie”
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Zachowałam z tego programu piękne 
wspomnienia, występowali w nim fan-
tastyczni ludzie. Reżyserem był zmar-
ły niedawno Andrzej Strzelecki. Pod-
czas tego programu poznałam Eleni 
oraz dawno niewidzianą koleżankę ak-
torkę Justynę Sieńczyłło, która obecnie 
wraz z mężem Emilianem Kamińskim 
prowadzą Teatr Kamienica. Z Justyną 
poznałyśmy się i często widywałyśmy 
podczas Festiwalu Piosenki Radzieckiej 
oraz Festiwalu Piosenki Harcerskiej. 
Kolejnym programem, w którym wzię-
łam udział, była Muzyczna winda, emi-
towana  w Pol sacie. Pamiętam, że ogło-
szenie, kto z uczestników dostał się do 
fina łu, było podczas reality show Bar, 
który prowadził Krzysztof Ibisz. Oka-
zało  się, że przeszłam do finału, kom-
pletnie się tego nie spodziewałam. By-
łam również stałą bywalczynią Festiwa-
lu Piosenki Czeskiej w Kudowie Zdroju, 

którego dyrektorem był zmarły niedawno Paweł Królikowski. Teraz jego rodzina 
przejęła organizację festiwalu. Śpiewałam piosenkę Heleny Vondráčkovej Malovaný 
džbánku. Bardzo dobrze czułam się w tym repertuarze, do tego stopnia, że nazywa-
no mnie tam polską Heleną Vondráčkovą. W 2016 roku wystąpiłam w programie 
Must Be the Music z piosenką Nie wierz mi, nie ufaj mi z repertuaru Anny Jantar. 
Usłyszałam bardzo krzepiące słowa od Kory, niestety nie wyemitowano ich. Zapad-
ły mi jednak głęboko w pamięć. Ostatnim moim wystąpieniem był udział w Szansie 
na sukces w tym roku. Wystąpiłam w odcinku, w którym śpiewaliśmy piosenki z fil-
mów. Wylosowałam Pocałuj noc zespołu Varius Manx. Uczestników oceniali pio-
senkarka Anna Jurksztowicz i jej mąż Krzesimir Dębski. Zawsze marzyłam, żeby 
wystąpić w tym pro gramie.

Jakie piosenki Panią inspirują?

Bliskie mi są piosenki Anny Jantar oraz Edyty Geppert. Od kilku lat współpracuję 
z Aleksandrą Bacińską. To autorka piosenek m.in. dla Maryli Rodowicz i Michała Ba-
jora. Kiedyś wpadł mi w ręce tomik poezji Oli. Kiedy zaczęłam czytać wiersz o jesie-
ni, praktycznie od razu ułożyła mi się w głowie melodia do niego. Kończąc wiersz, już 
go nie czytałam, ale śpiewałam. Skontaktowałam się z Olą na Face booku i zapytałam, 
czy mogę wykorzystać jej utwór. Zgodziła się. Wysłałam jej później nagranie. Bardzo 

Występ podczas koncertu sylwestrowego, 
 Chojnice 2002 rok
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się z niego ucieszyła. Teksty Oli Baciń-
skiej trafiły w mój gust, dotknęły mojej 
wrażliwości. Bardzo również cenię mu-
zycznie Stanisławę Celińską. Uważam, 
że jest niesamowita. Uważnie obserwu-
ję także młodsze pokolenie wokalistów. 
Lubię słuchać Antka Smykiewicza, Sław-
ka Uniatowskiego, Cleo oraz pochodzą-
cą z naszego regionu Natalię Szroeder. 
Oprócz tego śpiewam piosenki, do któ-
rych napisałam teksty, w tym o moich 
ukochanych Chojnicach. Można je zna-
leźć na YouTube. Traktują one przede 
wszystkim o życiu, o radości życia. Co 
prawda mam napisanych kilka tekstów 
smutnych, ale raczej się nimi nie po-
dzielę. Cieszy mnie, kiedy mogę komuś 
sprawić przyjemność śpiewaniem. Kie-
dy podczas turnieju  Chojnice – Dzierżo-
niów w 1986  roku telewizja pokazywa-
ła, jak śpiewam, moja babcia ze wzrusze-
nia całowała telewizor, gdy mnie w nim 
zobaczyła. Takie chwile pamięta się na 
 długo.

Jakie są Pani muzyczne marzenia?

Bardzo chciałabym wystąpić w Opolu, zaśpiewać z Krzysztofem Kiljańskim. Nie-
dawno usłyszałam, że ktoś z mojego zawodowego otoczenia krytykuje mnie, że po co 
ja, taka stara, pcham się do tych programów telewizyjnych. Staram się nie przejmo-
wać tymi opiniami. Sięgam po moje marzenia. Muzyka to część mojego życia, więc 
dlaczego mam sama swoje życie czynić niepełnym?

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. z arch. Ewy Brzezińskiej-Cielepy

Próba przed programem „Szansa na sukces”, 
2020 rok



C iągle na Fali wykonuje popularną w naszym rejonie piosenkę szantową. Zespół 
od 10 lat regularnie gra i przygotowuje swój repertuar, czego efektem jest płyta 

O Grogu i nie tylko. Pierwsze próby utworzenia grupy miały już jednak miejsce wcześ-
niej. Skład się zmieniał, ale od początku tworzą go Dariusz Gańcza i Eugeniusz Rat-
kowski.

Trudne początki
Historia zespołu sięga 2007 roku. Wtedy właśnie, jak informują muzycy na oficjalnej 
stronie Ciągle na Fali: „grupa pasjonatów piosenki żeglarskiej próbuje coś stworzyć”. 
Byli to: Dariusz Gańcza, Eugeniusz Ratkowski, Piotr Domozych, Krzysztof Kloskow-
ski i Waldemar Gołdon. „Nie bardzo to jednak wychodzi i mimo kilku koncertów, 
które udaje się jakoś zagrać, brakuje czegoś, co kojarzyłoby nas z szantami. Reper-
tuar to znane piosenki, ale zagrane w stylu bardziej rozrywkowym, niż szantowym. 
Poza tym brak jest systematyczności w pracy, a także mało zainteresowania ze strony 
członków zespołu tworzeniem własnego repertuaru. Tak więc po około półtora roku 
wszystko upada”  – informuje zespół. I chociaż na początku się nie udało, Dariusz 
Gańcza i Eugeniusz Ratkowski nie rezygnowali – dalej grali i myśleli o szantowym 
zespole.

Był to czas, kiedy szanty stawały się u nas coraz bardziej popularne. Śpiewali je 
nie tylko pływający na jachtach po Jeziorze Charzykowskim. Coroczny Festiwal Pio-
senki Żeglarskiej w Charzykowach przyciągał tłumy do amfiteatru. Popularyzował 
ten gatunek muzyki, którego rodowód sięga XVIII i XIX wieku. Szanty to bowiem 
pieśni związane z pracą żeglarzy na żaglowcach. Wykonywane były w celu synchroni-
zacji ich pracy, gdy na dany znak trzeba było jednocześnie użyć siły dużej grupy osób. 
Pomagały też w wykonywaniu długich i nużących, ale rytmicznych czynności.

Zespół Ciągle na Fali 
kocha muzykę i wodę

PIOSENKA ŻEGLARSKA

ANNA MARIA ZDRENKA
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Zespół Ciągle na Fali (fot. Studio „Hackert”)

Lider wokalu
Eugeniusz Ratkowski wspomina, że gdy zaczynali, istniał już u nas zespół szantowy. 
Był to Johny Tomala and Kompany, który tworzyli Radosław Osiński i Ireneusz Dro-
biński (obecnie grają w zespole Qurtyna). Oni sami też pasjonowali się tą muzyką. 
Dariusz Gańcza zapytany skąd wziął się pomysł na utworzenie grupy szantowej, 
wyjaśnia:  – „Kochamy muzykę, lubimy wodę, żeglowanie i sporty wodne”. Jest on 
zresztą właścicielem i kapitanem pływającego od kilku lat po Jeziorze Charzykow-
skim statku wycieczkowego Tur, na którym Ciągle na Fali często występuje.

Po roku, w 2010, udało im się zebrać osoby, o których teraz mówią, że były „na 
tyle poważne i zaangażowane”, żeby stworzyć zespół szantowy. Od tego czasu grupa 
zaczęła tworzyć autorskie piosenki, ale nadal wykonywała także utwory uznanych 
twórców szant. W składzie był wtedy: Dariusz Gańcza – grający na instrumentach 
perkusyjnych, Eugeniusz Ratkowski – na gitarze, Wiesław Galikowski – na gitarze, 
Waldemar Gołdon – na gitarze basowej, Wojciech Daszkowski – na skrzypcach. Jak 
mówi Eugeniusz Ratkowski, wówczas wszyscy śpiewali, jednak liderem wokalu został 
Dariusz Gańcza, który ma specyficzny niski głos. A skąd nazwa? – „Jej autorem jest 
kolega mojego syna Michała ze studiów na AM w Bydgoszczy. Michał dołączył do 
naszego zespołu i to jego kolega wymyślił Ciągle na Fali” – wyjaśnia.
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Jeden z występów zespołu w tawernie Buchta w Charzykowach (fot. z arch. zespołu)

Koncert z okazji 60-lecia LKS Charzykowy (fot. z arch. zespołu)
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Zmiana składu
Na przełomie 2011 i 2012 roku odeszli z zespołu Waldemar Gołdon i Wojciech Dasz-
kowski. Przez prawie rok członkowie grupy testowali nowego basistę Marka Nowaka, 
ale w końcu zdecydowali się na grę w czteroosobowym składzie: Dariusz Gańcza – 
vocal i instrumenty perkusyjne, Eugeniusz Ratkowski – vocal, gitara, ukulele, Wie-
sław Galikowski – vocal, gitara, gitara basowa oraz Michał Ratkowski – vocal, instru-
menty klawiszowe, melodyka, kości. Pod koniec 2016 dołączył Marcin Bajerowski, 
grający na „whistlach”, harmonijce ustnej oraz klarnecie, a obecnie już też na irlandz-
kim banjo. I w takim składzie grają do dziś.

Na próbach spotykają się w Ośrodku Kultury w Rytlu, w którym – jak podkreś-
lają – znaleźli swoją przystań.   Występują na imprezach plenerowych, koncertach 
piosenki żeglarskiej, w ośrodkach wypoczynkowych. Ale najczęściej można ich 
usłyszeć w tawernie Buchta w Charzykowach, a latem również na statku wyciecz-
kowym Tur.

Kameralne koncerty
„Nie jesteśmy zespołem zawodowym, a ra-
czej grupą entuzjastów piosenki żeglar-
skiej, która znajduje przyjemność w two-
rzeniu i spotkaniach z tego typu muzyką. 
Najlepiej czujemy się na małych kameral-
nych koncertach w tawernach i plenerach. 
Mimo dzielącej nas różnicy wieku, udaje 
się nam dogadywać zarówno w kwestiach 
koleżeńskich, jak i muzycznych”  – tak 
Ciągle na Fali prezentuje się na okład-
ce wydanej w grudniu 2019 roku płyty 
O Grogu i nie tylko. Muzycy podkreślają, 
że to profesjonalnie wydana płyta, która 
dostępna była m.in. w Empiku. Słowa do piosenek napisał w większości Eugeniusz 
Ratkowski, a autorami muzyki oprócz niego są także pozostali członkowie.

To już ich drugi album. Pierwszą płytę, pod tytułem Ciągle na Fali, przygotowali 
w 2013  roku własnym sumptem. Zespół może także pochwalić się nominacją do 
chojnickiej nagrody Dokonania Roku 2019. Jakie grupa ma plany muzyczne? Czy 
ma już ustalone występy, gdy zniesione zostaną ograniczenia spowodowane pan-
demią? – „Niestety pandemia pokrzyżowała nam trochę szyki koncertowe, w tym 
długo oczekiwany koncert nad Głęboczkiem w Tucholi, ale mamy nadzieję że już 
niedługo uda się ruszyć na nowo” – odpowiada Eugeniusz Ratkowski.



Gitarowe kompozycje 
Kokonu

PIOSENKA ROCKOWA

WERONIKA SADOWSKA

N a początku, jako młodzi ludzie, grali pod nazwą Chicken Destroy. Było to 
w 1996  roku. Wówczas narodziła się idea założenia zespołu. Pierwszy skład 

tworzyli Michał Erward (wokal), Radek Połom (gitara) i Michał Bohowicz (perku-
sja). Wtedy też ówczesny basista wymyślił nazwę Kokon, która wszystkim przypadła 
do gustu. Jak mówi wokalista zespołu Michał Erward: – „Była ona bardzo adekwatna 
do tego, co wówczas chcieliśmy zrobić z naszą muzyką. Chcieliśmy przepoczwarzyć ją, 
jak wtedy mówiliśmy, zrobić krok dalej”. Po nagraniu pierwszego demo do składu ze-
społu dołączył Krystian Aszyk (bas). Do grupy przyłączył się niedawno również nowy 
gitarzysta, ale o nim członkowie zespołu na razie nie chcą mówić. – „Na ten moment 
oficjalnie jeszcze go nie przedstawiliśmy, więc na razie nie powiem kto to” – podkreś-
la wokalista. Dodaje również: – „Skład Kokonu jest raczej stały, bo czujemy się dobrze 
w takim garniturku”.

Reaktywacja Kokonu
W 2020 roku zespół ponownie wkroczył na chojnicką scenę muzyczną. Jak podkreś-
lają jego członkowie, zanosiło się na to od jakiegoś czasu. – „Wszystko musiało się 
widocznie uleżeć, a uczucia względem grania razem po latach musiały się dobrze 
»skompostować«” – mówi Michał Erward. Skłoniła ich do tego także obecna sytua-
cja, która według zespołu wymaga działania, a nie tylko komentarzy czy lajków na 
Facebooku.  – „Czuliśmy, że proch, który jest w nas samych, uległ samozapłonowi 
i chcemy ponownie uderzyć z armaty. Powiedzieć to, co leży nam na sercu, i wyrazić 
się poprzez muzykę jak najdobitniej… Nie możemy stać bezczynnie, kiedy wszystko 
ulega rozpadowi na naszych oczach. Chcemy wyłącznie lepszego świata, a nie tego 
nowego porządku, jaki oferuje nam klika banksterska niszcząca wszystko i nas 
samych, w dodatku za naszym pozwoleniem…” – stwierdza wokalista. Mimo wielu 
lat ciszy słuchacze nadal pamiętają zespół.  – „To jest prawdziwe osiągnięcie, że 
wielu ludzi z całej Polski mówi, że wychowali się na naszej muzyce i do dziś pamiętają 
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nasze teksty – zauważają członkowie grupy. Dla zespołu prawdziwą istotą rzeczy jest 
to, że przetrwali w pamięci fanów.

Ucieczka od stylu
Przy okazji powrotu grupa postanowiła lekko przeobrazić i ubogacić swoje dźwięki. 
Ich brzmienie oscyluje wokół różnych gatunków muzycznych. W utworach moż-
na usłyszeć elementy zarówno metalu, jak i soulu, bluesa, grunge czy nawet hip-

-hopu. – „Nigdy nie byliśmy niewolnikami jednego stylu czy zakładnikami metalu 
z racji tego, że mamy hałasujące gitary i wzmacniacze, których w każdej chwili mo-
żemy użyć. Jest to jednak muzyka gitarowa. Można powiedzieć, że gramy rocka” – 
mówi Michał Erward. Wokalista zaznacza, że Kokon zawsze starał się uciec od klat-
ki, stylu czy rodzaju. Patronem ich pierwszej płyty był Witold Gombrowicz, który 
także uciekał od formy, do której każdy chciał go włożyć. – „Wolimy, aby to ludzie 
oceniali swoim uchem i sercem, czy to im pasuje, czy nie, i sami oceniali, na jakiej 
półce chcą nas postawić” – dodaje.

Utwory muzyczne
Kompozycje muzycy aranżują w taki sposób, aby stworzyć dynamiczny utwór 
i utrzymać linię melodyczną i harmonię. – „Dlatego być może na koncertach ludzie 
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w pierwszych rzędach śpiewali je od deski do deski”  – mówi Michał Erward. Pod-
sumowując dotychczasową twórczość, zespół ma na swoim koncie sporo utworów. 
Wydał jedną płytę, ma też zebrany materiał na drugi krążek, którego nagrania nie-
stety nie udało się zrealizować. Członkowie liczą jednak, że uda się jeszcze tego doko-
nać. Już niedługo będzie można zobaczyć ich pierwszy po powrocie profesjonalny 
klip do utworu Widzę jasno. Przygotowania do jego stworzenia były dosyć długie, 
głównie przez obowiązujące obecnie ograniczenia. Ciężko było im nagrać dźwięk 
i obraz. – „Studia nagraniowe robiły co innego, niż chcieliśmy, a studia robiące wideo 
rezygnowały z różnych względów z tego wyzwania. Wszystko szło pod górę, zupełnie 
jakby jakieś siły bardzo nie chciały, aby ktoś tego numeru wysłuchał i zrozumiał jego 
przesłanie” – zauważa członek zespołu.

Oszlifowane diamenty
Własne utwory traktują jak diamenty, które wydobyli ze swojej wyobraźni i starali się 
je oszlifować. Wszystkie powstałe kompozycje są dla nich tak samo ważne. Michał 
Erward zapytany o to, który wybrałby jako ten najważniejszy, odpowiedział, że 
Korę. – „Powstała w momencie, w którym zespół przeżywał ciężkie chwile i rozpadł 
się na pół… Z tego żalu i tęsknoty za tym, że przyjaźń i więź między ludźmi jest 
najważniejsza, powstał na próbie riff, którego potem wiele zespołów nam zazdroś-
ciło… Jest to zresztą bardzo prawdziwy i emocjonalny utwór w moim odczuciu po 
dziś” – dodaje. Twórczość Kokonu nie jest skierowana do konkretnej grupy słucha-
czy. – „Myślę, że nasz odbiorca nie jest jakoś odgórnie jasno określony, ale przez to, że 
teksty nie były nigdy banalnie proste, a muzyka gładka i przyjemna, nie jest to rzecz 
jasna dla wszystkich” – zauważa Michał Erward. Ich kompozycje bardzo podobają 
się zarówno starszym, jak i młodszym pokoleniom. Widać to na koncertach, gdy fani 
śpiewają piosenki słowo w słowo.

Plany na przyszłość?
Głównym celem i planem jest dla nich nagranie kolejnej płyty. Wśród tych mniej-
szych są stworzenie jak najlepiej brzmiących singli, klipów czy też zwykłe zagranie 
próby. – „Mamy jednak trochę staroświeckie podejście jak na dzisiejsze czasy, bo nie 
chcemy na siłę przypodobać się ludziom, tylko sprawić, aby to oni w odpowiednim 
momencie swojego życia odnajdywali nas” – podkreśla wokalista. O zespole i jego 
twórczości będą przypominać pojawiające się w internecie kolejne utwory. Będą one 
dostępne m.in. na oficjalnym fanpage’u zespołu na Facebooku i kanale na YouTube – 
1jestkokon.

Fot. z arch. Krystiana Aszyka
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Badania archeologiczne 
w Dolinie Śmierci

HISTORIA

Wstęp
Jest faktem powszechnie znanym i często przywoływanym w różnego rodzaju opra-
cowaniach regionalnych oraz naukowych, że w czasie II wojny światowej na północ-
nych obrzeżach Chojnic dochodziło do masowych mordów dokonywanych przez 
Niemców. To właśnie z tego powodu działka geodezyjna o numerze identyfikacyjnym 
341/24 nosi nazwę Dolina Śmierci. Jest to miejsce, które upamiętnia i symbolizuje 
śmierć setek polskich obywateli.

Od zakończenia II wojny światowej minęło zaledwie 75 lat. Tyle wystarczyło, żeby 
zapomnieniu uległa wiedza na temat dokładnej lokalizacji masowych grobów, miejsc 
egzekucji oraz tych odcinków pól, z których jesienią 1945 roku ekshumowano szczątki 
jedynie 168 ofiar. Dokumenty przygotowane przez Powiatowy Komitet Uczczenia 
Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Chojnicach, czyli organizację powołaną do zbadania 
kwestii masowych mordów na terenie powiatu chojnickiego w czasie II wojny świa-
towej, także są bardzo ogólne i nieprecyzyjne. Miejsc ekshumacji nie fotografowano, 
nie wykonywano dokumentacji rysunkowej. Także same prace ekshumacyjne były 
działaniami pospiesznymi, w trakcie których nie wydobywano wszystkich szcząt-
ków ludzkich. Słowem, wiele kwestii dotyczących Doliny Śmierci pozostaje w sferze 
domysłów oraz spekulacji. Część z nich została zweryfikowana w 2020 roku w trakcie 
realizacji projektu naukowego pt. „Archeologia Doliny Śmierci”.

Hipotezy i cele badawcze
W literaturze regionalnej, naukowej oraz społecznej dotyczącej pamięci mieszkańców 
Chojnic i regionu można spotkać się z odmiennymi szacunkami dotyczącymi liczby 
ofiar zamordowanych przez Niemców na Polach Igielskich. Na tablicy pamiątkowej 
odsłoniętej w Dolinie Śmierci w 1959 roku podano liczbę 2000 ofiar. Wielu autorów 
również przywoływało szacunki przekraczające przynajmniej 1000 pomordowanych. 
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Dokładna liczba ofiar jest już nie-
możliwa do ustalenia. Niemniej 
jednak nasza główna hipoteza ba-
dawcza zakładała, że skala i za-
kres niemieckich masowych mor-
dów były tak duże, że po tych wy-
darzeniach musiały przetrwać do 
 chwili obecnej materialne ślady 
zbrodni. Zakładaliśmy, że przy 
wykorzystaniu metod i narzędzi 
badań archeologicznych oraz ich 
integracji ze źródłami historycz-
nymi i etnograficznymi uda nam 
się przynajmniej część śladów 
drugowojennych zbrodni odna-

leźć na terenie Doliny Śmierci (ryc. 1). To też stanowiło zasadniczy cel prac projekto-
wych przeprowadzonych w ramach „Archeologii Doliny Śmierci”.

Zarys wyników badań
Działania projektowe opierały się na trzech filarach, które roboczo określiliśmy 
mianem: historii Doliny Śmierci, etnografii Doliny Śmierci oraz archeologii Doliny 
Śmierci.

Badania w ramach historii Doliny Śmierci polegały na zebraniu i opracowaniu 
dokumentów archiwalnych dotyczących interesującej nas problematyki. Zarchiwi-
zowano ponad 1000 stron dokumentów, z czego część była szczególnie wartościowa 
(np.  raporty ekshumacyjne, relacje świadków). Zebrane informacje pozwoliły na 
dokładniejsze zaplanowanie i przeprowadzenie archeologicznych badań terenowych. 
Co więcej, z analizy dokumentów wynika, że mianem Doliny Śmierci w czasie II wojny 
światowej określano inny teren niż współcześnie. Doliną Śmierci początkowo nazy-
wano fragment pola znajdującego się po lewej stronie drogi prowadzącej do Czarto-
łomia na wysokości majątku Igły. To właśnie od miejscowego przyczółku o nazwie 
Dolina i masowych mordów dokonywanych w pobliżu okoliczni mieszkańcy zaczęli 
określać ten teren właśnie tym złowrogim mianem – Doliną Śmierci.

Badania etnograficzne miały pozwolić na: rozpoznanie współczesnej roli i znacze-
nia Doliny Śmierci dla mieszkańców Chojnic i okolic oraz zebranie wspomnień, któ-
re mogłyby pomóc w wytypowaniu obszarów pod rozpoznanie archeologiczne. Przez 
ostatnie miesiące rozmawialiśmy z różnymi osobami na temat ich historii związa-
nych z Doliną Śmierci. Za najważniejsze należy jednak uznać wywiady z rodzinami 
tych, którzy stracili swoich najbliższych na Polach Igielskich. Zadokumentowaliśmy 
także rodzinne pamiątki (zdjęcia ofiar, artefakty itd.), z których część nigdy wcześniej 
nie była publikowana. Z informacji uzyskanych w trakcie wywiadów etno graficznych 

Rycina 1. Łuska naboju do karabinu systemu Mauser 
odnaleziona na terenie Doliny Śmierci
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wynika także, że zbiegów z Doliny Śmierci było więcej, niż do tej pory podawano 
w publikacjach naukowych. Równie cenne były wspomnienia świadków, które do-
tyczyły przypadkowych odkryć szczątków ludzkich w trakcie różnego rodzaju prac 
rolnych na północnych obrzeżach Chojnic w okresie powojennym. W końcu, wi-
zja lokalna z jednym z respondentów pozwoliła nam w przybliżeniu oszacować te-
ren  poszukiwań archeologicznych, wskutek czego odnaleziono m.in. spalone kości 
 ludzkie.

Poszukiwania historyczne i etnograficzne były wstępnymi etapami do kluczowego 
aspektu projektu  – przeprowadzenia badań archeologicznych w celu odnalezienia 
materialnych śladów niemieckich zbrodni z czasów wojny w Dolinie Śmierci. Analizy 
historycznych oraz współczesnych zdjęć lotniczych wraz z opracowaniem pochod-
nych produktów lotniczego skanowania laserowego zaowocowały rejestracją kilku 
fragmentów okopów z czasów II wojny światowej. To właśnie tego rodzaju umoc-
nienia polowe były wykorzystane przez Niemców jesienią 1939 roku do tuszowania 
śladów zbrodni. Mieszkańcy Chojnic i okolic oraz pensjonariusze miejscowych Kra-
jowych Zakładów Opieki Społecznej byli doprowadzani nad linię okopów, tam roz-
strzeliwani, a ich ciała wrzucane do rowów i następnie zasypywane. Prospekcja geofi-
zyczna przy wykorzystaniu metod magnetycznej, elektrooporowej oraz geo radarowej 
objęła powierzchnię niespełna czterech hektarów. Część zarejestrowanych anomalii 
może mieć związek z wydarzeniami drugowojennymi. W trakcie prac wykopalisko-
wych otwarto łącznie osiem wykopów, nie natrafiając jednak w żadnym z nich na 
szczątki pomordowanych.

Niemniej w trakcie realizacji projektu systematycznie prowadzono badania po-
wierzchniowe przy użyciu wykrywaczy metali. Na chwilę obecną inwentarz odkry-
tych artefaktów liczy 348 pozycji. Wśród znalezisk są XIX-wieczne kule muszkieto-
we oraz pojedyncze guziki cywilne. Najliczniejszymi znaleziskami są łuski i pociski. 
Z jednej strony są to łuski i pociski od karabinu systemu Mauser. To właśnie z tego 
rodzaju broni, jak pozwalają zakładać dotychczasowe odkrycia, dokonywano maso-
wych mordów jesienią 1939 roku. Znajduje to także częściowe potwierdzenie w po-
wojennych zeznaniach osób zaświadczających na okoliczność egzekucji na Polach 
Igielskich. Część odnalezionych guzików cywilnych niewątpliwie należała do ofiar 
zastrzelonych w październiku i listopadzie 1939 roku. Za wartościowe artefakty na-
leży uznać odznakę Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz orzełka wz.27 z czapki 
Policji Państwowej z czasów II RP.

Najważniejszym jednak odkryciem było zlokalizowanie miejsca, w którym 
Niemcy zamordowali i spalili bliżej nieokreśloną liczbę osób. Najprawdopodobniej 
należy to miejsce wiązać z wydarzeniami, o których wspominali niektórzy świad-
kowie. W drugiej połowie stycznia 1945 roku Niemcy mieli doprowadzić do Doliny 
Śmierci kolumnę więźniów. Tam ich zamordowano, a ciała spalono w celu zatuszowa-
nia śladów zbrodni. Bezpośrednich polskich świadków, którzy widzieliby na własne 
oczy egzekucje oraz sam proces palenia zwłok, nie było. Jednak swąd spalenizny 
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dochodzący do miasta, wyraźna świetlna łuna unosząca się w godzinach popołu-
dniowych oraz nocnych, a także beczki po substancji łatwopalnej zalegające później 
w Dolinie Śmierci dawały podstawy mieszkańcom miasta do takiej właśnie konkluzji.

Faktycznie, jak dowiodły tegoroczne badania, ciała ofiar zostały spalone. Liczne 
łuski i pociski od niemieckiej broni krótkiej sugerują, że egzekucje odbywały się z bli-
skiej odległości – zapewne był to strzał w tył głowy. Wśród zabezpieczonych artefak-

tów są zarówno rzeczy osobiste 
ofiar (np. guziki cywilne, scyzo-
ryki, ozdoby, monety, podków-
ki), jak i przedmioty należące do 
katów (np. wpinka do mundu-
ru czy też kubek od niemieckiej 
manierki) (ryc. 2–3). Wartościo-
wymi z naukowego punktu wi-
dzenia odkryciami są także frag-
menty spalonego drewna wyko-
rzystanego do budowy stosu, na 
którym palono ciała ofiar. Na 
drewnie zachowały się charak-
terystyczne przebarwienia pozo-
stawione przez substancję łatwo-

Rycina 2. Tzw. podkówka (metalowe podbicie obcasa) 
z widocznymi fragmentami spalonych kości ludzkich 
(białe fragmenty)

Rycina 3. Scyzoryk z zachowanymi fragmentami okładziny – artefakt należał do jednej z ofiar 
zamordowanych w drugiej połowie stycznia 1945 roku
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palną. Tak jak domniemywali niektórzy ze świadków zeznających po wojnie, ciała 
ofiar oraz sam stos zostały podlane substancją łatwopalną w celu uniemożliwienia 
identyfikacji ofiar.

Podsumowanie
Niemcy tuszowali ślady zbrodni, których dokonywali w Dolinie Śmierci. Ciała po-
mordowanych były wrzucane do polskich okopów przygotowanych na wypadek 
wojny czy też palone. W celu zatarcia dowodów mordów wykorzystywano nawet 
samą naturę. Teren za dzisiejszą tablicą pamiątkową w Dolinie Śmierci w 1940 roku, 
jak wynika z analizy zdjęć lotniczych, był łąką. Na alianckim zdjęciu szpiegowskim 
z końca grudnia 1944 roku teren ten porastają już gęste krzaki. Liczne znaleziska łu-
sek i pocisków od karabinu systemu Mauser stanowią podstawy do wnioskowania, że 
również w tym miejscu dochodziło do egzekucji jesienią 1939 roku. Sama natura (gę-
ste krzaki) miała właśnie w sposób naturalny zatrzeć dowody eksterminacji miesz-
kańców miasta i okolic. Zatem także powojenna lokalizacja pamiątkowej tablicy nie 
była przypadkowa. Spoglądając na współczesną jej wersję, patrzymy w istocie zara-
zem na krajobraz dosłownie naznaczony śmiercią ludzkich istnień.

Archeologia jest dzisiaj niezbędna w celu odkrywania, mapowania i interpretacji 
materialnych śladów drugowojennych masowych mordów.

Podziękowania
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo prace wspiera także Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN oraz miasto Chojnice.

Osobne podziękowania składamy członkom Grh Ziemi Krajeńskiej oraz Elblą-
skiemu Stowarzyszeniu Eksploracyjnemu Ilfing za aktywny udział w pracach tereno-
wych i pomoc w opracowaniu pozyskanego materiału zabytkowego. Także Andrzej 
Lorbiecki podzielił się z nami swoimi osobistymi ustaleniami na temat historii Doliny 
Śmierci. Dziękujemy ponadto wszystkim, którzy w taki czy inny sposób pomagają 
nam w realizacji projektu.

Tekst jest omówieniem wyników interdyscyplinarnych badań naukowych zrealizowanych 
w 2020 roku w ramach projektu pn. „Archeologia Doliny Śmierci”. Realizowali go: Dawid Kobiał
ka, Mikołaj Kostyrko, Filip Wałdoch, Katarzyna KośćRyżko, Ewelina Ebertowska, Robert Ryn
dziewicz, Joanna Rennwanz, Marta Rychtarska, Agnieszka Banaszak, Zbigniew Kubiatowski, 
Daniel Nita, Przemysław Zientkowski.



MARIA EICHLER

Sport nawet w epidemii. 
W obiektywie Olka Knittera

KONKURS

W Polskim Konkursie Fotografii Sportowej fotoreporter z Chojnic Aleksander 
Knitter zajął pierwsze miejsce w kategorii zawodowców za swój cykl zdjęć 

pt. „Uwięzieni… na pozór”. To kolejna nagroda dla dziennikarza, który obecnie pra-
cuje w „Dzienniku Bałtyckim”.

Tym cenniejsza, że jak to ujął przewodniczący jury Jerzy Kleszcz, dawno już na tym 
konkursie nie było tak dobrych fotografii. Gala z ogłoszeniem werdyktu 6 listopada 

Olek Knitter podczas otwarcia plenerowej wystawy „Uwięzieni… na pozór” w Charzykowach
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2020  roku miała niecodzienny charakter, bo z chorzowskiego studia prowadzący 
łączył się ze zwycięzcami w sieci, a ich samych oglądaliśmy na ekranie siedzących 
przed laptopem w domu. – „Na żywo emocje byłyby na pewno większe” – komentuje 
Olek Knitter. – „Czułem się trochę dziwnie, mówiąc do monitora”.

Ustrzelić biegacza na działce
Jak powstał zwycięski fotoreportaż? Podobno z nudów, gdy pandemia przykuła ludzi 
do ekranów. W czasie kwietniowego zamknięcia Olek Knitter wypatrzył w mediach 
społecznościowych zdjęcie Andrzeja Górnowicza, który biegał na działce, bo stadiony 
i boiska były zamknięte na trzy spusty. Pomyślał, że warto by takie wydarzenie ustrze-
lić. A potem kolejne, by udokumentować, jak miłośnicy sportu z naszego regionu 
radzą sobie z treningami w czasie epidemii. Z Andrzejem Górnowiczem poszło aż za 
dobrze, bo w kadrze na pierwszym planie pojawiła się owca, która zrobiła klimat tego 
zdjęcia. W wypadku innych sportowców też nie było kłopotu, by się umówić i skusić 
na udział w projekcie. Ćwiczyli w domu, na balkonie, w ogródku, w szopce. Każdy 
radził sobie, jak mógł, a zrobienie im zdjęć zajmowało od kilku minut do godziny, by 
złapać ciekawe ujęcie. – „Buzia mi się uśmiechała z każdą następną fotką” – wyznaje 
Olek Knitter.

A na fotografiach znaleźli się sportowcy z Chojnic i okolic: żeglarka Oliwia 
Laskowska, kolarz Wojciech Stolp, piłkarz Daniel Błaszkowski, tenisista Cezary Drejer, 

Z lewej wystawę ogląda jeden z uwiecznionych na niej bohaterów – Mateusz Dajnowski
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biegacze – Mateusz Dajnowski, Andrzej Górnowicz, Wiktor Placinta, tancerka Ame-
lia Pawlak, szachistka Grażyna Turzyńska, kulomiot Lech Stoltman, karateczka Agata 
Stachiewicz. Nie wszystkich jednak udało się pokazać w konkursowym fotoreportażu, 
bo obowiązywał limit zdjęć. A wybierać było trudno…

Sport od kołyski
Autor nagrodzonego fotoreportażu nie ukrywa, że ze sportem jest za pan brat od 
kołyski. I nie ma w tym cienia przesady, bo tata zabierał go w wózku na mecze, mimo 
że mama załamywała ręce, że zimno, że dziecko się przeziębi… Był na to sposób, 
podczas przerwy można było się raczyć gorącym barszczykiem z pobliskiej knajpki 
i ten smak z dzieciństwa pozostał Olkowi na zawsze. Gdy podrósł, sam kopał piłkę na 
boisku, był zawodnikiem, trenerem, sędzią, obecnie jest działaczem sportowym, ale 
i dziennikarzem, i fotoreporterem.

Teraz Olek Knitter może trochę odsapnąć i, jak się śmieje, po głowie hula mu tylko 
wiatr. Ale podkreśla, że za chwilę stuknie mu 20 lat pracy w mediach, więc byłaby 
pora, żeby przygotować jakąś wystawę. Jest z czego wybierać, można pokazać ludzi, 
miasto, wydarzenia… Kto wie, może pokusić się o jakieś albumowe wydawnictwo?



WERONIKA SADOWSKA

Spotkanie z kryminałem 
w bibliotece

AKCJA

R ok 2020 był inny pod wieloma względami. Wiele imprez nie odbyło się lub miało 
inny przebieg z powodu pandemii koronawirusa. Dotyczyło to również Nocy 

w Bibliotece, która już od siedmiu lat jest organizowana wspólnie przez Stowarzysze-
nie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Pierwszym zaplanowa-
nym terminem wydarzenia był kwiecień, jednak wówczas ze względu na lockdown 

Pisarz Robert Małecki opowiadał o swoich książkach w Czytelni MBP. Spotkanie prowadziły 
bibliotekarki: Anna Maria Zdrenka (z lewej) i Weronika Sadowska (autorka artykułu)  

(fot. Arkadiusz Stasiak)
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akcja się nie odbyła. Organizatorzy, wierząc w poprawę sytuacji epidemiologicznej 
i zniesienie obostrzeń, postanowili nie rezygnować i przenieść Noc w Bibliotece na 
10 października, w tym terminie odbyła się też ogólnopolska Noc Bibliotek.

Twórczość Małeckiego
Hasłem VII Nocy w Bibliotece, która w zmienionym kształcie trwała od 10 do 16 paź-
dziernika, było „Spotkanie z kryminałem”. Ze względu na panujące obostrzenia orga-
nizatorzy postanowili wydłużyć akcję z jednego dnia na cały tydzień. Punktem kul-
minacyjnym była jednak sobota 10 października. Wówczas w Czytelni MBP odbyło 
się spotkanie z autorem kryminałów Robertem Małeckim. Chojniczanie mogli wziąć 
w nim udział osobiście, obejrzeć na żywo transmisję na fanpage’u Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Nagranie jest też dostępne w serwisie YouTube.

Robert Małecki jest autorem nagradzanych książek. Spod jego pióra wyszły dwie 
serie, tzw. chełmżyńska i toruńska. Do tej pierwszej zaliczyć można: Skazę, Wadę 
i Zadrę, której głównym bohaterem jest komisarz Bernard Gross. Do drugiej zaś 
tytuły: Najgorsze dopiero nadejdzie, Porzuć swój strach i Koszmary zasną ostatnie. 
Bohaterem tego cyklu jest dziennikarz Marek Bener. We wrześniu 2020 roku uka-
zała się najnowsza powieść pisarza – Żałobnica, inspirowana historią Witalija Kało-
jewa i katastrofy lotniczej nad Jeziorem Bodeńskim.

Kompulsywny czytelnik
Robert Małecki pisania uczył się na kursach. – „W 2012 roku wziąłem udział w pierw-
szych warsztatach literackich. Miałem to szczęście, że mogłem uczyć się pisać od naj-
lepszych twórców kryminału w Polsce” – mówił. Nauki pobierał m.in. w Maszynie do 
pisania, szkole Katarzyny Bondy, w której obecnie jest nauczycielem. Autor na spotka-
niu podkreślał, że aby stworzyć dobrą książkę, to trzeba ją ciągle poprawiać i dopiesz-
czać. – „Pisanie to ciągłe grzebanie w tekście, żeby scena była pełniejsza” – zaznaczył. 
Warto również posiłkować się wskazówkami specjalistów. Korzysta on często i w róż-
nym wymiarze z sugestii komisarza Pawła Leśniewskiego ze szkoły policji w Pile oraz 
prokuratora w stanie spoczynku Tadeusza Zymana. Zauważył też, że aby być dobrym 
pisarzem, należy przede wszystkim bardzo dużo czytać. Małecki kocha czytać i nie 
wyobraża sobie pisarza, który tego nie robi. – „Jak piszę, to niespecjalnie mogę czy-
tać, wolę nawet nie czytać, ale jak skończę pisać, to jestem czytelnikiem kompulsyw-
nym” – mówił. Na zakończenie opowiedział też o czterech, jego zdaniem, najbardziej 
spektakularnych zaginięciach osób. Przyznał, że od lat interesuje go problem zaginięć 
ludzi. Pierwsze dotyczyło jego znajomej dziennikarki Aleksandry Walczak, drugie – 
pięcio osobowej rodziny Bogdańskich, trzecie – młodego chłopaka z Wielkiej Brytanii, 
który wysiadł z pociągu i słuch o nim zaginął, natomiast czwarte – dziesięcio letniego 
Mateusza, który nie wrócił do domu po spotkaniu z kolegami. – „Są to historie, które 
powodują jeżenie się włosów na głowie” – stwierdził. Jak dodał, nieprawdopodobnym 
jest, żeby dorosła osoba zniknęła bez śladu.
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Zbrodnia i kryminalistyka
We wszystkich działach bibliotecznych podczas trwania akcji czynne były  wystawy 
poruszające tematykę kryminalną. W Czytelni dla dorosłych stanęła ekspozycja 

„Zbrodnia w regionie”, przypominająca o ośmiu morderstwach, o których głośno 
było w całym kraju. Można było obejrzeć archiwalne numery lokalnych gazet re-
lacjonujących te sprawy i przebieg śledztw, książki, a także inne dokumenty. Naj-
starsze to zabójstwo Ernsta Wintera w 1900 roku w Chojnicach, uznane wtedy za 
mord rytual ny. Pojawiły się też informacje m.in. o Wampirze z Bytowa – Leszku Pę-
kalskim; sprawie zgwałcenia i zamordowania dwóch młodych mieszkanek Czerska 
przez Roberta Ciesielskiego; o sprawie mieszkańca Debrzna, który zamordował swo-
ją żonę, a jej ciało zamurował w piwnicy. Natomiast w Wypożyczalni i Czytelni Na-
ukowej eksponowane były publikacje naukowe z zakresu kryminalistyki, kryminolo-
gii, przestępczości i działalności policji. W Mediatece wystawione były płyty z filma-
mi kryminalnymi i audiobooki, a także filmy detektywistyczne dla dzieci ze zbiorów 
tego działu.

Spotkanie z Robertem Małeckim odbyło się w reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą osób. 
Uczestnicy siedzieli w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego (fot. z arch. MBP 

w Chojnicach)
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Więzienia i detektywi
W Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych można było obejrzeć 
wystawę „Najsłynniejsze więzienia świata”, na której prezentowane były plansze z in-
formacjami o więzieniach: La Sabaneta w Wenezueli, amerykańskim Guantanamo, 
Alcatraz w San Francisco i La Sante w Paryżu. Wyłożone były też powieści, w których 
jest poruszana tematyka więziennictwa. Najmłodsi czytelnicy w Wypożyczalni i Czy-
telni dla Dzieci mogli natomiast zapoznać się z ekspozycją „Kryminał”, na której zna-
lazła się mapa Valleby, miasteczka, w którym toczy się akcja poczytnej serii Martina 
Widmarka i Heleny Willis Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Były także książki 
detektywistyczne, a nawet… podręcznik detektywa i szpiega.

Biblioteczna gra i konkurs
Przed Nocą w Bibliotece organizatorzy zaplanowali dla czytelników face bookowy 
konkurs „Poszukiwany, poszukiwana”. W dniach od 5 do 10 października na fan-
page’u MBP pojawiały się nagrania z fragmentami kryminałów. Uczestnicy musieli 
odgadnąć zarówno tytuł, jak i autora książki. Bibliotekarki czytały fragmenty prozy: 
Arthura Conana Doyle’a, Wojciecha Chmielarza, Maryli Szymiczkowej, czyli Jacka 

Młodsi czytelnicy mogli obejrzeć wystawę „Kryminał”, na której znalazł się m.in. strój detektywa 
i mapa Valleby, miasteczka, w którym toczy się akcja serii Martina Widmarka i Heleny Willis 

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” (fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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Dehnela i Piotra Tarczyńskiego, Roberta Małeckiego i Joanny Opiat-Bojarskiej. Osoby, 
którym udało się odgadnąć, otrzymały nagrody. Miłośnicy kryminałów mogli sami 
wybrać lekturę, która znalazła się na ich półkach. A do wygrania były m.in. książki 
Roberta Małeckiego z autografem.

Jeszcze przed planowanym pierwszym terminem akcji ogłoszony został konkurs 
na historyjkę kryminalną z Chojnicami w tle. Adresowany był on do młodzieży powy-
żej 16 lat i osób dorosłych. Nagrodzone zostały trzy prace, a laureaci otrzymali książki 
gościa Nocy z autografem i gadżety. Jury postanowiło przyznać następujące wyróż-
nienia: I lokatę zdobył Filip Grod za opowiadanie Za wolność waszą…, II nagroda tra-
fiła do Zuzanny Kowalczyk za opowiadanie Gdy Serafin ze złotym pasmem, natomiast 
III miejsce zajęła Kinga Laska za opowiadanie Dzieci ukryte w dzienniku.

Zorganizowana przez Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Chojnicach akcja została doceniona przez ogólnopolskich organizatorów Nocy 
Bibliotek i za przeprowadzenie „jednej z najciekawszych Nocy Bibliotek w 2020 roku” 
organizatorzy otrzymali nagrodę. Chojnicka MBP znalazła się na liście 100 bibliotek, 
które dostały książki i pamiątkowy dyplom. VII Noc w Bibliotece „Spotkanie z kry-
minałem” była współfinansowana przez Urząd Miejski w Chojnicach i Starostwo 
 Powiatowe.

Na wystawie w Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych można było zoba-
czyć książki poruszające tematykę więziennictwa, które znajdują się w dziale (fot. z arch. MBP 

w Chojnicach)
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10 lat Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dzieci i młodzieży

P omysł utworzenia dziecięcego Dyskusyjnego Klubu Książki zrodził się 
w 2010 roku, kiedy to w Miejskiej Bibliotece Publicznej pierwsze miesiące dzia-

łalności miał już za sobą DKK dla dorosłych. Powstanie klubu stanowiło odpowiedź 
na potrzebę czytelników Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, którzy często odwiedzali 
bibliotekę i czuli niedosyt rozmów o książkach.

W październiku 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie dla uczniów szkół pod-
stawowych. Z upływem czasu klub z dziecięcego przekształcił się w młodzieżowy, 
a później w wyniku wyjazdów klubowiczów na studia, podejmowania pracy zawodo-
wej czy zakładania rodzin, grupa przestała istnieć. Jednym słowem członkowie klubu 
stali się dorośli. Wtedy to, a było to w roku 2016, ogłoszono kolejny nabór młodych 
czytelników, którzy spotykają się do chwili obecnej.

Tradycją spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki jest to, że odbywają się one raz 
w miesiącu i trwają dwie godziny. Zwykle jest to drugi czwartek miesiąca. Modera-
torkami są bibliotekarki, których zadaniem jest kierowanie rozmową. W spotkaniach 
biorą udział osoby, które wcześniej wyraziły chęć uczestnictwa, i jest ich sześć– siedem. 
Stały skład sprawia, iż klubowicze lepiej się znają i mają ze sobą dobry kontakt, a za 
sprawą miłej atmosfery mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki temu chęt-
niej i swobodniej dzielą się wrażeniami z lektury. Wszystkie rozmowy odbywają się 
przy filiżance herbaty i czymś słodkim.

Co miesiąc omawiana jest inna książka, którą klubowicze otrzymują na zakoń-
czenie poprzedniego spotkania. Zwykle każda osoba ma miesiąc na zapoznanie się 
z jej treścią. W przypadku mniejszej liczby egzemplarzy książek – czas jest krótszy. 
Książki te klub otrzymuje z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdań-
sku im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, która odpowiedzialna jest za Dyskusyjne 
Kluby Książki w województwie pomorskim. Biblioteka w Gdańsku dysponuje określo-
nym zasobem książek, z którego moderatorzy wybierają interesujące ich tytuły. Człon-
kowie klubu mają możliwość zgłaszania tytułów, które chcieliby przeczytać i omawiać 
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na spotkaniach. Nad wszystkimi klubami i ich działalnością w Polsce czuwa Instytut 
Książki. On też zajmuje się finansowaniem zakupów egzemplarzy. Bywa również tak, 
że moderatorki posiłkują się księgozbiorem biblioteki. W szczególnych przypadkach 
wykorzystywane są audiobooki i adaptacje filmowe książek.

Jednym z głównych zamierzeń klubu jest stawianie na otwartość i rozwój, dlatego 
wśród omawianych gatunków literackich pojawiły się między innymi: powieści oby-
czajowa, przygodowa, fantastyczna, historyczna, biograficzna, thriller, poradnik mo-
tywacyjny, biografia, reportaż, poezja czy scenariusz teatralny. W omawianiu gatun-
ków stosowana jest przemienność, by każdy klubowicz odnalazł coś dla siebie i był 
zadowolony, a nie znudzony.

Spotkania dziecięcego i młodzieżowego klubu to nie tylko rozmawianie o książ-
kach, ale również dodatkowe zadania dla uczestników. Dotychczas były to między 
innymi: tworzenie plakatów z wybranymi cytatami z książek, pisanie recenzji, układa-
nie puzzli i przestrzennych łamigłówek, oglądanie prezentacji multimedialnej, wyko-
nywanie rysunków oraz zakładek do książek, kartek i ozdób świątecznych. Szczegól-
nymi atrakcjami były warsztaty prowadzone przez Iwonę Sakowską, podczas których 
powstały: kalendarze adwentowe, mikołajkowe pudełka na prezenty, pamiętniki, 
sekretniki oraz przepiśniki czy kalendarze wykonane techniką scrapbookingu.

Czytanie książek i rozmawianie o nich to ogromna przyjemność. Jeszcze więk-
sza jest wtedy, gdy można spotkać się z pisarzem w bibliotece i porozmawiać o jego 

Jedno ze spotkań DKK dla młodzieży, które w 2019 roku odbyło się w Wypożyczalni i Czytelni dla 
Dzieci. Od lewej moderatorki dyskusji Wioletta Karpiak i Malwina Miszewska (autorka tekstu)
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Członkowie DKK mają okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich, które odbywają się 
w  chojnickiej MBP. W 2014 roku odbyło się spotkanie z Barbarą Ciwoniuk

Pomimo pandemii i obowiązujących obostrzeń klub w 2020 roku kontynuował swoje 
 comiesięczne spotkania. Odbywały się one jednak online
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pracy. I właśnie dzięki istnieniu klubu staje się to możliwe. Na przestrzeni minionych 
10 lat bibliotekę odwiedzili następujący autorzy tworzący literaturę dla młodszych 
czytelników: Anna Czerwińska-Rydel, Barbara Gawryluk, Zofia Stanecka, Roksana 
Jędrzejewska -Wróbel, Anna Onichimowska, Grzegorz Kasdepke, Kazimierz Szymecz-
ko. I dla trochę starszych: Gaja Kołodziej, Barbara Ciwoniuk, Ewa Nowak, Małgorzata 
Gutowska-Adamczyk (spotkanie połączone z klubem dla dorosłych) czy Dariusz Re-
kosz. Anna Franek i Marzena Riegel z Pracowni „Pod błękitnym drzewem” w Gdańsku 
poprowadziły warsztaty plastyczne dla przedszkolaków. Obydwie panie są autorkami 
książek o twórczych zabawach dla dzieci i o wykonywaniu szydełkowych zabawek.

Raz w roku biblioteka w Gdańsku organizuje zloty Dyskusyjnych Klubów Książki 
działających w województwie pomorskim. Chojnicki klub uczestniczył w kilku takich 
spotkaniach. Dzięki tym inicjatywom dziewczęta i chłopcy byli: w Pruszczu Gdań-
skim, gdzie znajduje się rekonstrukcja Faktorii Handlowej i Międzynarodowego 
Szlaku Bursztynowego z okresu wpływów rzymskich, we Wrocławiu na ogólno-
polskim zlocie klubów i moderatorów Literacki Woodstock, w Gdańsku-Wrzeszczu 
w Miejskim Teatrze Miniatura na przedstawieniach: Tajemnica kina, który powstał na 
podstawie serii popularnych książek Martina Widmarka o przygodach detektywów 
Lassego i Mai, Fahrenheit opartym na książce pt. Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita 
Anny Czerwińskiej-Rydel oraz Buncie Władysława Reymonta, a także w Teatrze Szeks-
pirowskim w Gdańsku. Podczas każdego pobytu w Gdańsku-Wrzeszczu klub odwie-
dzał filię biblioteki, która mieści się w Gdańskim Centrum Handlowym Manhattan.

Powyższe atrakcje mają miejsce w roku szkolnym. Jednak od kilku lat spotkania 
odbywają się również w wakacje. Charakteryzuje je natomiast inny przebieg. Wtedy 
to klubowicze uczestniczą w warsztatach manualnych, podczas których wykonali do 
tej pory: zakładki do książek plecione techniką makramy, zakładki z polaru szyte 
na okrętkę i ściegiem dzierganym, breloczki z filcu, zakładki-szaliki na drutach czy 
kartki wyszywane techniką haftu matematycznego.

Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku sprawiła, iż nie wszystkie spotkania klubu 
mogły odbyć się według ustalonego porządku. Stały się nieregularne, a część z nich 
odbyła się przez internet. Na szczęście jubileusz udało się uczcić 8 października w bi-
bliotece. Spotkanie było okazją do przywołania wspomnień i porozmawiania o dzia-
łalności klubu.

Czytanie książek i rozmawianie o literaturze niesie ze sobą ogromne wartości: 
wspiera rozwój intelektualny, poszerza zasób wiedzy o świecie, rozwija wyobraźnię, 
poprawia nastrój… i można by tak długo wymieniać. Jednak najważniejszą cechą 
czytelnictwa są jego właściwości terapeutyczne, co w dobie pandemii nabiera szcze-
gólnego znaczenia. Bo jakiż inny może mieć wpływ, skoro w miejscu, gdzie mieści 
się nasza biblioteka i odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, wcześniej 
znajdował się szpital?

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



MARIA CZAPLEWSKA

Chojnice pomagają! 
Podsumowanie akcji

INICJATYWA

S prawom związanym z funkcjonowaniem naszej lokalnej społeczności po nastaniu 
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w dużej mierze poświęcony był 32. numer 

„Kwartalnika Chojnickiego”. Pisaliśmy między innymi o zainicjowanej przez chojni-
ckich przedsiębiorców akcji szycia maseczek. Ponieważ dostępność jednorazowych 
i wielorazowych maseczek w sklepach oraz koszty ich zakupu uległy znaczącej popra-
wie, koncepcja ta, wspierająca walkę z COVID-19, została już oficjalnie zakończona. 
Organizatorzy poinformowali o tym w drugiej połowie października. Również do 
naszej redakcji przesłali podsumowanie.

Przez cały okres trwania inicjatywy uszyto i rozdano w sumie aż około 51 tysięcy 
maseczek ochronnych. Przy ich szyciu pracowało około 100 osób, które jednak nie 
stanowiły pełnej liczby zaangażowanych wolontariuszy. Inni ochotnicy pracowali też 

przy koordynacji całości, promocji w mediach i internecie, przy pozy-
skiwaniu materiału oraz dystrybucji gotowych masek. Ważny wkład 

 wnieśli przedsiębiorcy: pracownie krawie-
ckie udostępniły sprzęt i miejsce do pracy, 

inne firmy zapewniły materiały, samo-
chód, który wykorzystano przy dys-
trybucji gotowych maseczek, środki 

ochrony potrzebne w czasie pracy, po-
siłki dla pracujących przy szyciu, desery, 
wodę do picia. Ważny jest też inny rodzaj 
wsparcia  – w nadesłanym podsumowa-

niu organizatorzy wspominają o moral-
nym wsparciu ze strony lokalnych władz: miasta, powiatu, gminy. 
Dodatkowo podkreślają znaczenie pomocy, której udzieliły media, 

Grafika promująca akcję (rys. Grzegorz Karbowski)
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Podziękowanie marszałka województwa Mieczysława Struka
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W dystrybucję maseczek włączyła się chojnicka OSP

W trakcie trwania akcji uszyto aż około 51 tysięcy maseczek
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przekazując informacje o akcji. Istotne było również poparcie internautów i chojni-
czan, którzy wyrażali swoją aprobatę dla inicjatywy małymi gestami – poprzez przy-
wożenie szwaczkom domowego ciasta czy dziękowanie im za pomocą kwiatów.

Głównym odbiorcą akcji maseczkowej stały się szpitale w Chojnicach, Wejhero-
wie oraz dwa gdańskie: przy ul. Polanki oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Poza 
szpitalami zaopatrzono chojnickie przychodnie, hospicjum, szkoły, policję, rodziny 
zastępcze, domy dziecka, osoby potrzebujące oraz seniorów, wśród których maseczki 
rozprowadzali Rycerze Kolumba. Przypadkowi chojniczanie byli obdarzani masecz-
kami nawet bezpośrednio na ulicy, w urzędach czy centrach handlowych, a w działa-
nie to, nazwane „Janosik”, zaangażowali się również strażacy z chojnickiej OSP.

Poza wspomnianym już wsparciem i aprobatą, akcja „Chojnice pomagają! Szy-
jemy maseczki!” doczekała się również oficjalnych podziękowań. Za bezintere-
sowną, obywatelską postawę dziękował wszystkim włączającym się w walkę z epi-
demią COVID-19 sam marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. 
W nadesłanym liście podkreślił on wagę empatii, wrażliwości społecznej i odpowie-
dzialności.

Problemy z dostępnością maseczek na szczęście się skończyły, jednak organiza-
torzy deklarują gotowość i mobilizację w razie kolejnej potrzeby. Mimo że epidemia 
nie została jeszcze pokonana, podkreślają to, że zjednoczeni chojniczanie pokazali, 
że pomimo trudnej sytuacji potrafią przezwyciężyć niemoc i być silniejsi od strachu.

Fot. z arch. organizatorów akcji

Organizatorzy prezentują środki ochrony 
podarowane przez stowarzyszenie  

Chojnicki Alarm dla Klimatu

Jedno z działań otrzymało nazwę akcja 
„ Janosik”



Jarosław Klauzo 
o ważnym roku Chojniczanki

PIŁKA NOŻNA

R ok 2020 zapamiętany zostanie w historii Miejskiego Klubu Sportowego Chojni-
czanka 1930 ze względu na wiele ważnych, nie zawsze pożądanych, wydarzeń. 

Klub obchodził 90 lat istnienia, nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa klubu, zmie-
niali się trenerzy, klub otrzymał wymarzoną podgrzewaną murawę, zaliczył, po sied-
miu latach, spadek z I ligi i rozpoczął rozgrywki w II lidze. Wmurowano także tablicę 
pamiątkową jednego z jego założycieli, rozpoczynając tym samym proces upamięt-
niania zasłużonych dla klubu osób. A to wszystko z pandemią koronawirusa w tle, 
która zabrała kibiców z trybun i przerzedziła szeregi zawodników oraz działaczy. 
O mijającym roku rozmawiam z prezesem MKS Chojniczanka Jarosławem Klauzo.

Podsumujmy rok 2020.

W marcu tego roku minęło 90 lat istnienia klubu, niestety wybuch epidemii spowodo-
wał, że żadne plany, jakie mieliśmy związane z obchodami tego jubileuszu, nie zostały 
zrealizowane. Bardzo nad tym ubolewamy, jedyną rzeczą, jaką udało się zrobić, to 
wydać trochę tematycznych gadżetów. Do połowy 2021  roku powinniśmy wydać 
dodruk poprzedniej monografii.

Czy te uroczystości planujecie przełożyć?

Wystąpimy do Polskiego Związku Piłki Nożnej i Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej o przyznanie nagród dla osób zasłużonych i na pewno jak tylko otrzymamy te 
wyróżnienia, to w zależności od sytuacji, będziemy je wręczać w wąskim gronie albo 
zorganizujemy uroczystość lub zrobimy to podczas meczów, kiedy kibice będą już na 
trybunach. Tych ludzi należy odpowiednio uhonorować.

No dobrze, to teraz porozmawiajmy o zmianach personalnych. Dlaczego poprzedni pre-
zes odszedł ze stanowiska?
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Spadło to na nas niespodziewanie. Dotychczasowy prezes, czyli Maciej Polasik, został 
dyrektorem szpitala i zapisy ustawy nie pozwalały mu dłużej pełnić tej funkcji. Ale 
w pewnym sensie nadal jest z nami, jesteśmy w ciągłym kontakcie, jest na każdym 
meczu, jest też akcjonariuszem naszego klubu, tak więc uczestniczy w pracach klubu 
praktycznie tak samo, jak robił to wcześniej.

Czy wiceprezes miał trudności z przejęciem obowiązków prezesa?

Może zabrzmi to dziwnie, ale czasami zapominam o tym, że pełnię funkcję prezesa. 
Moje obowiązki niewiele się zmieniły, oczywiście poza takimi typowo formalnymi 
sprawami. Praca w klubie nie jest indywidualna, staramy się całym zarządem działać 
kolektywnie.

Ilu jest członków zarządu?

W chwili obecnej zarząd liczy siedmiu członków, poza mną to jeszcze: wiceprezes 
Przemysław Gliszczyński, wiceprezes Rafał Zabrocki, Michał Urbaniak, Marcin 
Kwiatkowski, Piotr Koszuta i Maciej Szypryt.

Zarząd często się spotyka?

Praca na rzecz klubu to nie tylko formalne spotkania zarządu, ale przede wszystkim 
codzienna wielogodzinna systematyczna praca wielu osób.

Prezes MKS Chojniczanka Jarosław Klauzo
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Teraz mniej przyjemne pytanie dotyczące końca sezonu wiosennego i spadku Chojni-
czanki do II ligi. Co się stało?

Jeśli ktoś śledził moje wcześniejsze wypowiedzi, to wie, że zawsze podkreślałem, iż 
I liga nie jest dana Chojnicom raz na zawsze. Niestety stało się tak, że splot naszych 
decyzji personalnych co do zawodników, trenerów poskutkował tym, że Chojni-
czanka wypadła tak słabo, że z tej I ligi spadliśmy. Sukces w piłce nożnej to jest wypad-
kowa kilkudziesięciu rzeczy, m.in. osobowości zawodników, wyszkolenia czy takich 
niuansów jak zremisowanie meczu, który mogliśmy wygrać lub przegranie meczu, 
który mogliśmy zremisować. Nie zawsze zmiana trenera czy odpowiednia motywacja 
przekładają się na zdobycie zakładanej liczby punktów  – o czym sami się niestety 
przekonaliśmy. Na tle innych pierwszoligowców byliśmy po prostu słabszą drużyną 
i musieliśmy ponieść tego konsekwencje. Przykro nam, że stało się to w roku, kiedy 
obchodziliśmy 90-lecie istnienia klubu.

Porozmawiajmy o podgrzewanej murawie, na którą czekaliście. Była potrzebna, nie-
zbędna? Potrzebna jest dla graczy II ligi?

To bardzo złożony temat. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia zarządu 
klubu oraz znacznej części społeczności bez tej inwestycji, bez podgrzewanej murawy, 
Chojniczanka nie byłaby w stanie istnieć i funkcjonować w tym wymiarze, w ten 
sposób, przy zaangażowaniu tych osób i tylu przedsiębiorców, no bo po prostu bez 
podgrzewanej murawy zamykalibyśmy sobie drogę do ewentualnego (nawet w tym 
momencie) awansu do I ligi. Bo w I lidze ten wymóg za chwilę wejdzie w życie, a bez 
podgrzewanej murawy rywalizacja sportowa o kolejny awans nie miałaby racji bytu, 
pozostałoby nam pozostać tylko i wyłącznie w II lidze, zatrzymać się, nie rozwijać, 
a o to nam przecież nie chodzi. Na chwilę obecną instalacja podgrzewająca murawę 
jest zainstalowana, gotowa do podłączenia do kolektora cieplnego. W związku z tym, 
że teraz jesteśmy w II lidze, ta inwestycja nie jest wymagana, my jednak czekamy tylko 
na właściwy moment, żeby, kolokwialnie mówiąc, „włożyć wtyczkę” i grać.

A co ze stadionem? Ten obecny, stary, jest zmodernizowany. Wystarczy wam na najbliż-
sze lata?

My w klubie absolutnie nie myślimy o budowie nowego stadionu! Tyle pracy i wysiłku 
włożonego, wspólnie z miastem, w modernizację stadionu sprawiło, że jest on obiek-
tem skrojonym na miarę potrzeb Chojnic. Myślimy, aby w przyszłości dokończyć 
zadaszenie trybun i wykonać tzw. bramo-furty do wejścia kibiców i, naprawdę, to 
będzie kompletny stadion, położony bardzo nietypowo, bo praktycznie w centrum 
miasta, co jest w Polsce pozytywnie postrzegane. Ja jeżdżę po kraju, widzę różne sta-
diony i z całą stanowczością stwierdzam, że mamy bardzo specyficzny, ale przyzwoity 
obiekt i nie mamy się czego wstydzić.
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Jak pierwsze wrażenia z rozgrywek w II lidze?

II liga jest to dla nas nowa sytuacja, ale pamiętajmy, gdzie byliśmy 13 lat temu, zde-
cydowanie niżej, nigdy nie byliśmy na szczeblu centralnym. Jesteśmy teraz spadkowi-
czem, dosyć mocno przebudowaliśmy drużynę. Cieszę się, że ta drużyna już aspiruje 
do powrotu do I ligi, że nie mamy problemu z utrzymaniem się w II lidze, że zawod-
nicy są głodni awansu. Jeżeli chodzi o warunki gry, to widać różnicę infrastrukturalną, 
II liga nie ma tak wyśrubowanych wymogów. Nie chcę oceniać, bo sami niedawno 
byliśmy w gorszej sytuacji, ale takie dysproporcje infrastrukturalne od razu rzucają 
się w oczy.

Ile, spadając do II ligi, straciliście finansowo?

Różnica między wszystkimi wpływami, które organizuje I liga w stosunku do II to 
jest strata (z PZPN, Fortuny, z całej organizacji PLP, czyli Pierwszej Ligi Piłkarskiej) 
oscylująca w granicy 800 tys. zł rocznie.

Straciliście pieniądze ze sprzedaży biletów, a czy zyskaliście na wykupie transmisji?

Transmisje to nie jest sposób na zarabianie pieniędzy, wpływy z tego tytułu nie są 
wielkie, ale zrobiliśmy to, aby kibice mieli możliwość oglądania swojej drużyny. Oczy-
wiście zdecydowanie wolelibyśmy, żeby kibice byli obecni na meczach, bo to oni two-
rzą atmosferę takich wydarzeń.

Drużyna Chojniczanki po jednym z ligowych meczów
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Jeżeli chodzi o przyszłość, to jakie stawiacie sobie cele, o czym jeszcze marzycie?

Jesteśmy 12. sezon na szczeblu centralnym (pamiętam, jak niektórzy przewidywali, 
że ta historia potrwa tylko jeden rok) i mamy zamiar to dalej kontynuować, wrócić 
do I ligi, a co będzie potem, to zobaczymy. Wiadomo, mamy możliwość pod wzglę-
dem infrastrukturalnym walczyć o wyższe cele i to jest najważniejsze, żeby w sporcie 
tak było. Natomiast jeśli chodzi o marzenia, ja powiedziałbym, że raczej potrzeby 
i nasze siły będą się na tym skupiać – potrzebujemy więcej sportowych boisk trenin-
gowych. Pod tym względem bardzo mocno odstajemy od innych miast w Polsce. Przy 
500 zawodnikach Chojniczanki i ok. 200 Kolejarza nasza baza sportowa jest wielce 
niewystarczająca.

Niedawno wmurowano tablicę poświęconą pamięci jednego z założycieli klubu. Czy jest 
więcej osób godnych takiego upamiętnienia?

Takich osób jest sporo. Od dłuższego czasu klub wraz z panem burmistrzem poszu-
kuje odpowiedniego miejsca, w którym można by było godnie upamiętnić osoby, 
które zasłużyły się w historii Chojniczanki. Mam nadzieję, że w 2021 roku takie miej-
sce znajdziemy. Chodzi o to, żeby było to miejsce ogólnodostępne, takie, żeby każdy 
mógł przystanąć, przeczytać, zapalić znicz, bo to są osoby, których już między nami 
nie ma, a zasługują na pamięć.

A czego Prezes życzy piłkarzom, kibicom i chojniczanom w roku 2021?

Zawodnikom przede wszystkim zdrowia, a kibicom powrotu na trybuny i radości 
z gry naszych piłkarzy.

Rozmawiał: Jacek Klajna
Fot. ze zbiorów Jarosława Klauzo



ANDRZEJ GÓRNOWICZ

Florianie w roku 
pandemii koronawirusa

BIEGANIE

A ktywność fizyczna ma duże znaczenie dla naszego zdrowia, zwłaszcza w czasie 
pandemii koronawirusa. Ruch pozytywnie wpływa na odporność i pomaga zwal-

czyć stres, warto więc pamiętać o aktywności ruchowej. Aktywność fizyczna ma cu-
downy wpływ na nasze ciało. Po wysiłku uwalnia się serotonina, czyli tak zwany hor-
mon szczęścia, dużo łatwiej poradzić 
sobie ze stresem czy zmartwieniami. 
Łatwiej nam przemyśleć pewne sprawy 
i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Po-
nadto dzięki ruchowi lepiej pracuje nasz 
układ oddechowy i układ krążenia. Całe 
nasze ciało lepiej funkcjonuje i radzi so-
bie z różnymi infekcjami. Nasz układ 
odpornościowy jest osłabiony jedynie 
w chwili zakończenia treningu, jednak 
szybko dochodzi do siebie, a nawet się 
wzmacnia.

Niestety wiele imprez amatorskich 
i masowych w kończącym się roku zo-
stało odwołanych z różnych przyczyn, 
takich jak: strach organizatorów przed 
konsekwencjami finansowymi, i to spo-
rymi, za zorganizowanie spotkania gru-
powego czy strach przed karą za spot-
kanie bez maseczek zasłaniających usta 
i nos. Zawodnicy Sekcji Biegowej Flo-
rian przy ChKS Kolejarz indywidualnie, 
bez większego rozgłosu, zorganizowali 

Andrzej Górnowicz w trakcie biegu maratoń-
skiego na swojej działce
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biegi. Biegi bez ostrej rywali-
zacji, ale za to bardzo sympa-
tyczne i pożyteczne dla zdro-
wia i poprawy samopoczucia.

29 lutego Krzysztof Dziad-
czyk z okazji swoich 60. uro-
dzin zaprosił biegaczy na sta-
dion miejski Kolejarz 1926 na 
bieg do miejscowości Lich-
nowy i powrót na stadion. 
Uczestniczyła w nim spora 
grupka amatorów biegania, 
rodzina Krzysztofa i znajomi. 
Był poczęstunek w klubie, me-
dale i życzenia dla jubilata.

4 kwietnia na prywatnym 
terenie w Brzeźnie Andrzej 
Górnowicz (autor artykułu  – 
przyp. red.) przebiegł dystans 
maratoński. Towarzyszyli mu 
zawodnicy Floriana oraz wnu-
częta. Trasa była bardzo trud-
na, gdyż należało „zaliczyć” 
60 okrążeń działki  – 60 pod-
biegów, 60 zbiegów, 240 zakrę-
tów – i to w temperaturze od 
0 do 5 stopni Celsjusza. Ten 
bieg był przyczynkiem dla 
Aleksandra Knittera do pro-
jektu fotograficznego  o spor-
towcach w okresie pandemii.

19 lipca Jacek Łożyński 
z okazji swoich 50. urodzin 
zaprosił do parku Tysiąc lecia 
na bieg na dystansie 5 km. 

Biegaliśmy alejkami parku doskonale znanymi biegaczom z racji startów w Biegach 
dla Niepodległej. Były życzenia dla jubilata, nagrody, medale i wspaniały poczęstu-
nek.

19 września w Czersku spotkaliśmy się na biegu urodzinowym z okazji ukończenia 
70 lat przez Zbigniewa Świerczyńskiego i 65 lat przez Kazimierza Miszke. Biegaliśmy 
alejkami parku tuż przy stadionie Borowiak na dystansie 10 km. Gośćmi jubilatów, 

Pamiątkowy puchar Jackowi Łożyńskiemu wręczył 
Andrzej  Górnowicz

Jerzy Rudnik z koleżankami i kolegami z sekcji świętował 
przebiegnięcie swojego tysięcznego biegu
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oprócz zawodników i rodzin, byli burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski, 
radny powiatowy Jarosław Schumacher, rekordzista świata w biegach maratońskich 
Ryszard Kałaczyński i delegacje związku niewidomych z Poznania i Ornety. Były oko-
licznościowy tort, prezenty, puchary, medale dla uczestników i wspaniałe przyjęcie 
w domu Zbyszka.

5 października w Brzeźnie, na terenie swojej posesji Jerzy Rudnik zaprosił na 
bieg okolicznościowy z okazji przebiegnięcia na zawodach 1000 biegów. Jest on dru-
gim zawodnikiem w sekcji Florian po śp. Zbigniewie Wiśniewskim, który zaliczył 
1000 startów na zawodach w barwach klubowych. Biegaliśmy 10 okrążeń – 7700 m. 
Były prezenty od burmistrza Chojnic, prezesa ChKS Kolejarz, posła na Sejm RP, kole-
gów z sekcji biegowej. Wspaniały prezent w postaci audycji radiowej zrealizował 
redaktor naczelny radia Weekend FM Arkadiusz Jażdżejewski.

Fot. z arch. Sekcji Biegowej Florian

Na koniec biegu urodzinowego Kazimierza Miszke (pierwszy z lewej) i Zbigniewa Świerczyń-
skiego także były gratulacje. W imieniu biegaczy jubilatom przekazał je  Wojciech  Sobczak



PIOTR EICHLER

Fundacja „Szarża pod Krojantami”. 
Kiedy, jak i dlaczego?

STOWARZYSZENIE

K rojanty, konie w galopie, szarżujący ułani, krzyki sieczonych szablami Niemców 
i potem niemiecki ogień karabinów maszynowych i granatników, który zmiótł 

około 25 ułanów i 50 ranił. Śmierć pułkownika Kazimierza Mastalerza, rotmistrza 
Eugeniusza Świeściaka i podporucznika Tadeusza Mlickiego dopełniała ogromu pol-
skich strat. Pamięć o szarży trwała, obrastała coraz większą legendą. Jak to z legendą 
bywa, nie wszystko musi być w niej prawdziwe. I w końcu pojawiła się Fundacja 

„Szarża pod Krojantami”. Po co? Ano – jak mawiali w II RP – „ku chwale kawalerii!”.
Mieszkańcy Chojnic i okolic mieli świadomość wydarzeń z 1 września 1939 roku 

i roli, jaką odegrał w nich 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Wiedza na ten temat była 
nawet „ugruntowana”. Czasami aż za dobrze, szczególnie w zakresie twierdzeń nie-
prawdziwych. Czołgi to było to, co przemawiało do wyobraźni najbardziej. I to one 
miały spowodować takie straty swoim ogniem wśród ułanów. Najpierw wizję kawale-
rzysty atakującego szablą czołg rozpowszechnili Niemcy, by ośmieszyć polskiego żoł-
nierza Września i jednocześnie pokazać „polską ciemnotę”. Potem władze PRL-u też 
nie były zainteresowane ujawnianiem całej prawdy o szarży czy, szerzej, o walkach 
pod Chojnicami.

W 1966 roku został odsłonięty przy drodze nr 22, przy skrzyżowaniu dróg do Kro-
jant i Nowej Cerkwi, pomnik ułanów poległych w szarży. Żyjący uczestnicy tamtych 
wydarzeń swymi opowieściami utrwalali lokalną wiedzę o szarży, przypominali pada-
jące 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. Nadal na plan pierwszy wybijały się cztery rzeczy – niemiecka przewaga 
militarna, wszechobecne niemieckie czołgi (których notabene nie było), 25 poległych 
w szarży ułanów, wśród nich dowódca 18 Pułku płk Kazimierz Mastalerz, i usieczeni 
polskimi szablami Niemcy.

Czas jednak nieubłaganie płynął, a dla pamięci o wrześniowych wydarzeniach 
miało to niebagatelne znaczenie. Po pierwsze – zmieniały się Polska i świat, stosunki 
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polsko-niemieckie. Możliwe stały się kontakty tych, którzy we wrześniu 1939 roku 
walczyli przeciwko sobie. Co do tej pory było niemożliwe, stawało się realne. Uzy-
skano dostęp do archiwów Instytutu Sikorskiego w Londynie i – co zdecydowanie 
ważniejsze – do archiwów niemieckich.

Po drugie, nieuniknione, choć smutne, uczestnikom wydarzeń przybywało lat 
i tych, którzy odeszli, było coraz więcej. Wiele udało się uratować w spisanych rela-
cjach, np. przez Marka Pasturczaka czy Andrzeja Lorbieckiego. Ale niewątpliwie naj-
więcej z tego, co pozostało po szarży i ułanach udało się zachować i pokazać dzięki 
Kazimierze Szark, w utworzonej dzięki jej staraniom Izbie Pamięci w szkole w Nowej 
Cerkwi. Izba przez swoją dostępność stała się ważnym elementem w kształtowaniu 
zbiorowej wiedzy o 18 Pułku Ułanów Pomorskich, szarży i jej uczestnikach. Kazi-
miera Szark była motorem napędowym tej zbiorowej pamięci, uroczystości i wszel-
kich innych wydarzeń z tym związanych. Utrzymywała kontakty z ułanami, z rodzi-
nami tych żyjących i poległych. Gościła ich w szkole w Nowej Cerkwi, której przez 
lata była dyrektorką, gromadziła pamiątki, zdjęcia i relacje. W organizowanych rocz-
nicowych uroczystościach wrześniowych jej udział był nie do przecenienia. Zresztą, 
nie sposób wyobrazić ich sobie bez okolicznościowego wystąpienia Kazimiery Szark. 
Do dzisiaj, gdy pada jej nazwisko, większość powie: – „To ta Pani od ułanów”.

Zebranie założycielskie Fundacji. Na zdjęciu od prawej: Marek Dragan, Wacław Górny, radca 
prawny Edward Meyer, Tadeusz Stelmaszyk, Kazimiera Szark, Krystyna Kijek, Leszek Pestka  

(fot. ze zbiorów Piotra Eichlera)
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Coroczne uroczystości patriotyczno-religijne pod odsłoniętym w 1966  roku 
i zmodernizowanym w 1983 roku pomniku początkowo gromadziły kawalerzystów 
z „osiemnastki” i innych pułków, ich rodziny i rodziny poległych, delegacje z Grudzią-
dza – siedziby pułkowego garnizonu – oraz mieszkańców ziemi chojnickiej. Co cie-
kawe, nie brakło również przedstawicieli władz, które nie każdego wrześniowego 
żołnierza kochały jednakowo, a o niektórych wolały zapomnieć. Oczywiście udział 
wojska był tak oczywisty w tym momencie, że można by o nim wręcz nie wspomi-
nać. Żołnierze jednostki z Nieżychowic pełnili m.in. wartę przy pomniku. Z upływem 
czasu ta formuła zaczęła się wyczerpywać.

Do tej pory szarżą zajmowały się Urząd Gminy w Chojnicach i szkoła w Nowej 
Cerkwi, która od 1 września 1979  roku nosiła imię 18 Pułku Ułanów Pomorskich. 
Ale jednostka samorządu terytorialnego i placówka oświatowa, mówiąc kolokwialnie, 
nie wszystko mogły. Potrzebna była trzecia siła, która wypełni tę lukę. I tak narodził 
się pomysł na powołanie Fundacji. 11 lutego 2003 roku, w dworku pp. Winieckich 
w Krojantach, doszło do spotkania założycielskiego Fundacji „Szarża pod Krojan-
tami”. Członkami założycielami stali się: Kazimierz Argasiński (†), Marek Dragan, 
Piotr Eichler, Wacław Górny (†), Bogdan Hildebrandt, Krystyna Kijek, Edward Meyer, 
Leszek Pestka, Stanisław Skaja, Tadeusz Stelmaszyk (†), Kazimiera Szark, Zbigniew 
Szczepański, Grażyna Winiecka, Tomasz Winiecki, Aneta Wnukiewicz.

Członkowie założyciele określili cele, jakie chcą realizować:

 • działania na rzecz utrwalania dotychczasowego dorobku upamiętniające-
go szarżę pod Krojantami i tradycję kawalerii polskiej;

 • dalszy rozwój Muzeum Tradycji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich 
w Nowej Cerkwi;

 • organizacja przedsięwzięć upamiętniających kampanię wrześniową 
1939 roku i tradycje kawalerii polskiej;

 • popularyzowanie wiedzy o tradycjach kawalerii polskiej poprzez wydawni-
ctwa związane z dziejami kampanii wrześniowej;

 • historyczne i turystyczne zagospodarowanie pola bitwy pod Krojantami 
oraz wspieranie podmiotów realizujących cele określone wyżej;

 • organizacja turystyki konnej przyjaznej środowisku;
 • promocja ziemi chojnickiej, w szczególności jej walorów historycznych, 

kulturowych i przyrodniczych w Polsce i za granicą;
 • organizacja innych form rozwoju kultury fizycznej w oparciu o tradycje 

kawaleryjskie.

To wszystko założyciele Fundacji zamierzali realizować poprzez współpracę 
z Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa w Chojnicach oraz 
Wojskiem Polskim, instytucjami, samorządami, organami administracji państwowej, 
organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi. W ramach tego m.in. organizo-
wać spotkania, prelekcje, wystawy czy uroczystości. Ponieważ Rada Ochrony Pamięci, 
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Walki i Męczeństwa oraz jej agendy w postaci komitetów na odpowiednich szczeblach 
samorządów zostały zniesione w sierpniu 2016 roku na mocy ustawy, wójt Zbigniew 
Szczepański powołał Komitet obchodów uroczystości rocznicowych szarży pod Kro-
jantami. W jego skład weszły m.in. osoby działające wcześniej na rzecz upamiętnienia 
tych wydarzeń.

W skład pierwszego zarządu, kierowanego przez prezeskę mecenas Grażynę 
Winiecką, weszli: Kazimiera Szark (wiceprezeska), Krystyna Kijek, Piotr Eichler, Bog-
dan Hildebrandt i Tadeusz Stelmaszyk. Od tego momentu główny wysiłek skupił się na 
organizacji obchodów rocznicowych. Zarówno członkowie Fundacji, jak i współpra-
cujące z nią podmioty – m.in. Urząd Gminy Chojnice, Szkoła Podstawowa w Nowej 
Cerkwi, Polski Klub Kawaleryjski, Wojsko Polskie – uznają za swój ogromny sukces 
to, że pierwsza inscenizacja z 2001 roku przez lata urosła do imprezy, która stała się 
Festynem Kawaleryjskim, największą imprezą kawaleryjską w Polsce. Dzisiaj groma-
dzi 25 000–30 000 tysięcy widzów, program imprezy trwa 5 godzin, w inscenizacjach 
bierze udział 120–150 koni, kilkanaście grup rekonstrukcyjnych, oddziały Wojska 
Polskiego wszystkich rodzajów sił. No, może poza marynarką wojenną. Ale uczest-
niczyły już wojska pancerne czy lotnictwo. Prestiż imprezy wzrósł do tego stopnia, 

Jak mówił „Regulamin kawalerii” – gdy pluton dojdzie do miejsca, skąd ma wykonać natarcie, 
na odległość około 200 metrów do przeciwnika dowódca plutonu daje komendę „pluton, marsz, 
marsz”, na którą jeźdźcy z okrzykiem „hura” rzucają się cwałem na przeciwnika. W 2019 roku 

jedną z grup inscenizacyjnych prowadził porucznik Marek Holak (fot. W. Januszewski)
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że patronatem obejmuje ją urzędujący prezydent, a na uroczystości i festyn przyjeż-
dżają Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy rodzajów sił, dużych 
jednostek WP. Uroczystości gromadzą wielu wojskowych najwyższych stopni, wśród 
nich co roku kilkunastu generałów. To, jaki wymiar dzisiaj mają obchody rocznicowe 
szarży pod Krojantami, jest niewątpliwie największym sukcesem Fundacji.

Pierwszą część obchodów stanowią uroczystości pod pomnikiem ułanów przy 
drodze 22. Liczba gości – tych w mundurach i bez – mieszkańców, delegacji, pocztów 
sztandarowych, ceremoniał wojskowy jako oprawa całości, msza koncelebrowana 
przez miejscowe duchowieństwo i wysłanników biskupa robią wrażenie. A wszystko 
odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej. Doskonała współpraca 
z chojnicką policją powoduje, że o jakimkolwiek zagrożeniu nie może być mowy. 
Obecny kształt drugiej części, Festynu Kawaleryjskiego, jest niewątpliwie w dużej 
mierze zasługą Fundacji. We współpracy z Urzędem Gminy w Chojnicach i Szkołą 
Podstawową im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi udało się stworzyć 
przedsięwzięcie rozpoznawalne w całej Polsce.

Jak to w życiu i polityce bywa, nie tylko działania oficjalne, ale i te kuluarowe 
składają się na obraz całości. Niewątpliwie bez osobistego zaangażowania obecnej 
prezeski mecenas Grażyny Winieckiej wiele rzeczy nie wyglądałoby dzisiaj tak, jak 
wygląda. Krystyna Kijek jest odpowiedzialna za przetargi, wnioski o dofinansowanie, 

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika (tu jeszcze w stopniu 
gen. broni) pod pomnikiem w Krojantach w 2018 roku (fot. W. Januszewski)
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sprawozdania z wykonania zadań dotacyjnych. Gdyby nie zadbała o złożenie w odpo-
wiednim terminie tzw. zapotrzebowania do kilkunastu jednostek wojskowych i mini-
sterstwa, widzowie mogliby np. usłyszeć udawane pif-paf zamiast strzałów z praw-
dziwej broni. Oczywiście ślepakami. Bez jej pozornie niewidocznej, mrówczej pracy 
widzowie zobaczyliby jedną czwartą tego, co widzą. Jerzy Hanisz odpowiada rokrocz-
nie za przygotowanie scenariusza inscenizacji. Zasada jest prosta. Obowiązkowo musi 
być szarża pod Krojantami. No i element drugi – inscenizacja pokazująca inny epizod 
z kawaleryjskiej historii polskiego oręża. Jerzego Hanisza wspomaga Marek Dragan. 

„Potrzebny samolot? Jeden czy cztery? A może dziesięć? Załatwione!”. Oczywiście to 
żartobliwe ujęcie, ale dzięki Markowi Draganowi współpraca z wojskiem jest o wiele 
łatwiejsza. Poza tym jest świetnym jeźdźcem i to on przygotowuje uczestniczących 
w inscenizacji „ułanów” do pokazów musztry oraz ćwiczy z nimi elementy walki kon-
nej ze scenariusza.

Propagowanie wiedzy o historii kawalerii i jej tradycjach odbywa się na orga-
nizowanej dzień przed uroczystościami konferencji popularnonaukowej. Jej przy-
gotowanie i prowadzenie jest zadaniem piszącego te słowa. Staram się skupiać nie 
tylko na „Krojantach”, ale też na wydarzeniach „pozakawaleryjskich”, dotyczących 
wojny obronnej na ziemi chojnickiej, choć nie tylko. Kawalerię chcę pokazać szerzej, 
wielo płaszczyznowo. Dlatego były np. tematy dotyczące konia w malarstwie, obrazu 

Przykładowy plakat promujący obchody rocznicowe szarży pod Krojantami  
(fot. ze zbiorów Piotra Eichlera)
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ułana w literaturze, o koniu kawaleryjskim z punktu widzenia służb weterynaryjnych, 
o obyczajowości ułańskiej czy życiu pozasłużbowym i osobistym ułanów. Dwukrot-
nie wydano drukiem materiały pokonferencyjne, jednak oba nakłady zostały już wy-
czerpane.

W 2020 roku ze względu na pandemię obchody rocznicowe jako impreza masowa 
zostały odwołane. Dlatego opracowane zostały dwa komplety tablic edukacyjnych 
o 18 Pułku Ułanów Pomorskich i zaprezentowano je mieszkańcom Chojnic oraz na 
terenie Charzyków. Chociaż w taki sposób Fundacja chciała po raz kolejny przybliżyć 
szarżę pod Krojantami. Teraz tablice służą jako wystawa dydaktyczna i rozpoczęły 
wędrówkę po szkołach gminy i miasta Chojnice. W celu popularyzacji samej imprezy 
Fundacja emitowała kilkadziesiąt wzorów widokówek pokazujących inscenizacje, 
a każdego roku opracowywany jest plakat promujący obchody rocznicowe, za co 
również jestem odpowiedzialny. W środowisku radioamatorów Polski i państw euro-
pejskich każdego roku organizowana jest akcja dyplomowo-informacyjna o szarży. 
W roku 2019 była prowadzona akcja o podobnym charakterze – „80. rocznica wybu-
chu II wojny światowej – 80. rocznica wojny obronnej na Pomorzu”. Zwieńczeniem 
naszych działań w ostatnim czasie jest nadanie dwa lata wcześniej rondu w Krojan-
tach imienia pułkownika Kazimierza Mastalerza.

Przykład widokówki „krojantowej” z 2013 roku (fot. ze zbiorów Piotra Eichlera)
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Mówimy potocznie, że Fundacja zrobiła Festyn Kawaleryjski, zorganizowała to, 
przygotowała tamto. Ale to członkowie Fundacji i członkowie zarządu mają w tym 
swój udział. Jego obecny skład pod przewodnictwem prezeski mecenas Grażyny 
Winieckiej tworzą: Kazimiera Szark (wiceprezeska), Krystyna Kijek, Alicja Kamińska, 
Piotr Eichler, Bogdan Hildebrandt i Adam Zabrocki. Jednak na efekt finalny składa 
się praca dziesiątek osób, czasami wymienianych z imienia i nazwiska, czasami ano-
nimowych. Dyrektorzy wydziałów i pracownicy Urzędu Gminy w Chojnicach kie-
rowani przez wójta Zbigniewa Szczepańskiego, pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Nowej Cerkwi z jej dyrektorką Alicją Kamińską, oficerowie i żołnierze jednostek 
z Nieżychowic, Bartoszyc i Morąga, policjanci KPP w Chojnicach, nadleśnictwa Przy-
muszewo z nadleśniczym Arturem Kowalskim i Rytel z nadleśniczym Zbigniewem 
Łąckim, Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach kierowana przez dr. Tomasza Winie-
ckiego, strażacy z jednostek OSP gminy Chojnice, sołtysi Krojant i Nowej Cerkwi 
oraz mieszkańcy tych sołectw, sponsorzy… Warto jeszcze raz podkreślić, że bez nich 
sami niewiele byśmy zdziałali.

Fundacja „Szarża pod Krojantami” otrzymała m.in. trzykrotnie główny laur – sta-
tuetkę – w kategorii „Impreza Roku” w organizowanej przez Promocję Regionu Choj-
nickiego gali Dokonania Roku.



Trzy pytania do… 
Igi Zakrzewskiej

WYWIAD

1. Skąd Pani zainteresowanie językiem gier komputerowych, o tym pisała Pani swoją 
pracę magisterską?

Moja praca magisterska nosi tytuł 
Neologizmy w  języku graczy „World 
of Warcraft”. Na wybór tematu pracy 
wpłynęło przede wszystkim moje zain-
teresowanie ludologią  – interdyscypli-
narną dziedziną nauki, która skupia się 
na badaniu gier (planszowych, kompu-
terowych, karcianych, RPG itp.) z per-
spektywy m.in. literaturoznawczej, ję-
zykoznawczej, psy cho logicznej, socjolo-
gicznej, kulturoznawczej i historycznej. 
Praca magisterska była moją drugą pró-
bą podjęcia problematyki gier – pierw-
sze opracowanie (praca licencjacka) do-
tyczyło komunikacji w grach kompute-
rowych MMO. Podejście do tematu gier 

z perspektywy językoznawczej jest wynikiem moich wieloletnich przyjaźni z gracza-
mi i częstego przebywania w ich środowisku. Przedstawiciele tej społeczności po-
sługują się niezwykle hermetycznym językiem, którego zrozumienie stanowi spore 
wyzwanie dla osób spoza ich kręgu. To właśnie uczestnictwo w licznych rozmowach 
graczy skłoniło mnie do refleksji nad specyficznym słownictwem, którym codzien-
nie posługują się całe rzesze polskich graczy World of Warcraft. Obecnie jest to naj-
bardziej rozbudowana gra typu MMORPG, czyli gra sieciowa, w której bardzo duża 
liczba użytkowników może równocześnie toczyć ze sobą rozgrywki w wirtualnym 
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świecie, wcielając się w wybraną postać i kierując jej działaniami. Gry te są aktualnie 
niezwykle popularne na całym świecie

2. Pani praca została wyróżniona w konkursie, jaki to konkurs?

Za swoją pracę otrzymałam wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława 
Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską w XIX edycji konkursu, 
w kategorii językoznawczej. Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego jest inicjatywą Kon-
ferencji Polonistyk Uniwersyteckich. Centrum organizacyjne mieści się w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

3. Jakie są najbardziej charakterystyczne cechy języka graczy World of Warcraft? Jak 
wielu ma on użytkowników?

Do głównych tendencji dających się obserwować w języku graczy WoW-a należy zali-
czyć m.in. oszczędność językową (przejawiającą się głównie poprzez używanie ogrom-
nej liczby skrótów) oraz kolokwializację, która w dużej mierze wynika z przedmiotu 
dyskusji (najczęściej są to kwestie związane z grą komputerową), a także z używanych 
kanałów komunikacji, w których króluje styl potoczny. Język graczy WoW-a cechuje 
jednak przede wszystkim niezwykła hermetyczność. Język, którym swobodnie i na 
porządku dziennym posługują się członkowie tej grupy środowiskowej, stanowi bo-
wiem swoisty kod, którego nie rozumieją osoby spoza ich społeczności.

Wspomniana hermetyczność języka wynika przede wszystkim z ogromnej liczby 
neologizmów pojawiających się w leksyce graczy. Owe neologizmy stanowią zdecy-
dowanie najbardziej charakterystyczną cechę omawianego języka, która zwraca uwa-
gę już w pierwszym kontakcie ze środowiskiem miłośników Warcrafta. Użytkowni-
cy WoW-a uzupełniają swój zasób słownictwa nowymi wyrazami w celu nazwania 
bytów nieistniejących w świecie rzeczywistym. Polscy użytkownicy zapełniają luki 
nazewnicze poprzez zapożyczanie angielskich terminów (dla przykładu warlock  – 
czarnoksiężnik), tworzenie neologizmów słowotwórczych („questować”  – wykony-
wać zadania), i frazeologicznych („nakładać buffy” – aplikować swojej postaci efekty 
rozszerzające umiejętności, np. bojowe) oraz rozbudowywanie terminologii w proce-
sie neosemantyzacji („szafa” – obiekt umożliwiający czarnoksiężnikom przyzywanie 
innych postaci; graczom przedmiot ten kształtem i wyglądem przypomina dużą, pro-
stokątną szafę na ubrania).

Społeczność graczy posługujących się omawianym językiem jest bardzo liczna. 
Rodzimi użytkownicy WoW-a szacują, że ich liczba wynosi od kilkunastu do kilku-
dziesięciu tysięcy. Użytkownicy WoW-a tworzą zatem w Polsce niemałą społeczność, 
której członkowie codziennie wymieniają się informacjami i udzielają sobie porad na 
forach internetowych.

Pytania zadawała: Weronika Sadowska
Fot. z arch. Igi Zakrzewskiej
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 PAŹDZIERNIK
 1 Sanepid podał, że u kolejnych 9 mieszkańców powiatu wykryto koronawirusa. Przez 

cały kwartał odnotowywano kolejne zachorowania.
  Dr Dawid Kobiałka podczas wykładu w Chojnickim Centrum Kultury przedstawił wyniki 

badań archeologicznych prowadzonych w Dolinie Śmierci.
 2 Radca prawny i poeta Wojciech ChamierGliszczyński promował w Słupsku debiu

tancką powieść Portrecista psów, której akcja toczy się w Chojnicach po odzyskaniu 
niepodległości.

 3 Pierwszą ofiarą śmiertelną COVID19 w powiecie chojnickim był 80letni mężczyzna.
 8–11 Hasłem XXII Chojnickiego Filmobrania były „Filmowe oblicza przemocy”.
 8–22 Centrum Kultury Podziemia prezentowało w kościele gimnazjalnym wystawy malar

skie: Barbary ŻmudaTrzebiatowskiej, Jerzego Radczuka oraz jego żony Małgorzaty 
Radczuk.

 10 Gościem VII Nocy w Bibliotece w MBP był autor kryminałów Robert Małecki.
 12 V Chojnickie Dni Tischnerowskie miały ograniczoną formę. Odbyło się tylko spotkanie 

z Wojciechem Bonowiczem i projekcja filmu Jego oczami.
 13 Rolnicy z powiatów człuchowskiego i chojnickiego protestowali przeciw ustawie futer

kowej na ul. Sukienników, przy biurze posła PiS Aleksandra Mrówczyńskiego.
 15 Jacek Klajna zaprezentował drugi tom albumu Chojnice na starych fotografiach, wyda

nego przez Urząd Miejski w Chojnicach.
 16 Na spotkanie z krakowskim poetą ks. Eligiuszem Dymowskim zaprosiło Centrum Kul

tury Podziemia.
 17 Przez dużą liczbę zachorowań powiat objęty został strefą czerwoną, w której obowią

zywały większe obostrzenia.
 18 W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II w bazylice wystąpił Marcin Styczeń z ze

społem z koncertem „Pieśń o Bogu ukrytym”.
 20 Uczniowie klas V–VIII przeszli na nauczanie zdalne po tym, jak wielu nauczycieli zara

ziło się koronawirusem lub przebywało na zwolnieniu lekarskim.
 22 Muzeum HistorycznoEtnograficzne pokazało online wernisaż wystawy malarstwa 

Justyny RebelkiCzapiewskiej z Torunia „Między surrealizmem a abstrakcją”.
 23 Chojniczanki pikietowały przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego zmieniającej 

zapisy ustawy antyaborcyjnej. W kolejnych dniach protest się nasilał.
 24 W całym kraju zaczęły obowiązywać obostrzenia czerwonej strefy epidemiologicznej.
 27 Rozpoczął się kapitalny remont Fosy Miejskiej.
 29 Na Powiatowy Konkurs Recytatorski „EkoArt”, odbywający się w ramach Dni Kultury 

KaszubskoPomorskiej, wpłynęły 94 filmiki z nagranymi recytacjami.
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 LISTOPAD
 1–2 Cmentarze były zamknięte i nie można było odwiedzić grobów bliskich.
 2 Żeglarka Magdalena Kwaśna uzyskała awans na Igrzyska OIimpijskie w Tokio.
 3 ChCK zaprezentowało w gablotach przy budynku zdjęcia Aleksandra Knittera 

„Kaszëbë wòłają nas”.
 5 W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się wernisaż prac uzdolnionej młodzieży 

i dzieci „Szmaragdowe pola. Funka 2020”.
  W związku z kolejnymi obostrzeniami ChCK zawiesiło wszystkie wydarzenia kultu

ralne, seanse filmowe oraz zajęcia edukacyjne.
 6 W nocy ktoś wybił okna w siedzibie Sanepidu. Policja wszczęła postępowanie.
  W Polskim Konkursie Fotografii Sportowej Aleksander Knitter zajął 1. miejsce w kate

gorii fotografów zawodowych za zdjęcia „Uwięzieni… na pozór”.
  498 prac plastycznych wpłynęło na konkurs „Barwy jesieni” pod hasłem „Kolorowa 

jesień na Kaszubach”, organizowany w ramach Dni Kultury KaszubskoPomorskiej.
 7 Muzeum HistorycznoEtnograficzne zamknięte zostało dla odwiedzających.
 9 Targowisko miejskie przy ul. Młodzieżowej zostało oddane do użytku po kapitalnym, 

trwającym 10 miesięcy remoncie. Oficjalne otwarcie odbyło się 17.11.
  Decyzją rządu wszyscy uczniowie objęci zostali nauką zdalną.
 11 Obchody Narodowego Święta Niepodległości ograniczone zostały do złożenia kwia

tów pod tzw. pomnikiem Orła i mszy św. w intencji ojczyzny.
  Przy wejściu do siedziby MKS Chojniczanka odsłonięta została tablica upamiętniająca 

Jana Schreibera, jednego z założycieli klubu.
  Miejska Biblioteka Publiczna do 29.11 ponownie zamknięta była z powodu pandemii.
 11–13 Na wirtualny rajd rowerowy zaprosiło starostwo wraz z Chojnickim Towarzystwem 

Miłośników Roweru „Cyklista”.
 12 W ChCK nie można było obejrzeć spektaklu Ptak Teatru Polskiego z Bydgoszczy. 

Został on pokazany za darmo w internecie.
 16 Samorządne Centrum Młodzieżowe wraz z ChCK pokazało na Starym Rynku wystawę 

„Weźcie rozmawiajcie” z wierszami Radosława Gintera i Filipa Weltrowskiego.
 23 Na konkurs „Chojnice, jakich nie znamy. Antyk w architekturze miasta” ogłoszony 

przez Centrum Kultury Podziemia napłynęło 65 fotografii.
 26 Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk złożył podziękowanie uczest

nikom akcji „Chojnice pomagają! Szyjemy maseczki!”.
 19 Chojnickie Studio Rapsodyczne wystawiło online monodram MIT w wykonaniu Viktorii 

Szopińskiej.
 25 Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk na wideokonferencji wysłuchali referatów 

prof. Włodzimierza Jastrzębskiego i dr. Dawida Kobiałki o Dolinie Śmierci.
 30 Chojnicki Alarm dla Klimatu pikietował na placu św. Jerzego przeciw wycince drzew, 

w tym starej lipy. Miasto nasadziło tam potem małe drzewko.
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  GRUDZIEŃ
 1 Zarząd Województwa Pomorskiego przekazał dodatkowe dofinansowanie na trwającą 

budowę dworca i nowego węzła komunikacyjno-transportowego, w wysokości 1 mln 
150 tys. zł.

  W centrum miasta na godzinę zgasły lampy w proteście samorządów pod hasłem 
„Pozostaje nam tylko ciemność”, przeciw ich coraz gorszej sytuacji finansowej.

 2 Mierzący ponad 12 metrów świerk stanął na Starym Rynku i rozpoczęło się świąteczne 
dekorowanie ulic.

  W ChCK czynna była do indywidualnego zwiedzania wystawa fotografii „Podróże abs-
trakcyjne” dziennikarki prasowej i artystki z Warszawy Małgorzaty Mikołajczyk.

 7 Burmistrz Arseniusz Finster podpisał się pod listem samorządowców z Polski i z Węgier 
do szefowej Komisji Europejskiej, sprzeciwiających się zapowiadanemu przez rząd 
wetu unijnego budżetu.

 14–24 Chojnicki Bank Żywności włączył się w inicjatywę „#TVNpomagajmysobie” – w restau-
racji Sukiennice przygotowywane były posiłki dla potrzebujących, w tym dla pod-
opiecznych WTZ.

 13 Ukazał się album Symbole sakralne chojnickiej bazyliki, ze zdjęciami Daniela Fry-
marka i w opracowaniu Przemysława Zientkowskiego, wydany przez Urząd Miejski.

 14 Urząd Miejski poinformował, że miasto i powiat otrzymały łącznie 32 mln 289 tys. zł na 
inwestycje z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 16 W gablotach na Starym Rynku z inicjatywy Samorządnego Centrum Młodzieżowego 
i ChCK czynna była wystawa zdjęć Pauliny Śmigielskiej z Lipna „Oczyszczenie”.

 17 Plenerowa wystawa fotografii Daniela Frymarka dokumentująca badania archeo-
logiczne w Dolinie Śmierci stanęła przed siedzibą ChCK.

 18 Nakładem Urzędu Miejskiego wydana została Szkoła jutra. The School of Tomorrow 
pod redakcją Rafała Maliszewskiego i Przemysława Zientkowskiego.

 23 Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej nie mógł zorganizować tradycyjnej wigilii dla potrzebu-
jących, ale rozdawał świąteczne paczki żywnościowe.

 24–26 W święta obowiązywał limit 5 osób przebywających w mieszkaniu poza domownikami.
 28 Rząd ogłosił narodową kwarantannę do 17.01.
  Starosta przyznał nagrody finansowe 23 sportowcom i trenerom.
 30 Do Szpitala Specjalistycznego dotarły szczepionki przeciwko COVID-19. Jako pierw-

szych zaszczepiono 65 pracowników.
  Na emeryturę przeszedł dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzej 

Gąsiorowski, były burmistrz Chojnic.
 31 Sanepid poinformował, że na terenie powiatu w tym dniu chorych na koronawirusa 

było 3349 osób. Dzienny wzrost odnotowanych zachorowań wahał się na koniec grud-
nia od 8 do 97.

  Sylwestra chojniczanie musieli spędzić w domu, zgodnie z rządowymi obostrzeniami.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Młody duchowny – 
ofiara zarazy sprzed stu lat

BIOGRAFIA

D awniej epidemie towarzyszyły Pomorzanom znacznie częściej niż w XXI stuleciu. 
W XIX stuleciu przeciwstawiano się, z miernym często skutkiem, cholerze, zaś 

jeszcze w I połowie minionego wieku mieszkańców pomorskich miast i wsi prześla-
dował tyfus.

Doświadczenia tegorocznej pandemii przekonują, że wszyscy są narażeni na 
infekcję, jednakże ofiarami zarazy są często ludzie służący innym: lekarze, pielęg-
niarki, ratownicy medyczni, pracownicy socjalni… W tej grupie są również osoby 
sprawujące posługę duszpasterską, podążający do chorych z sakramentami. Roz-
przestrzenianiu się wirusów sprzyjają działania wojenne i ich następstwa. W drugiej 
dekadzie XX wieku szalała w Europie hiszpanka, ale tragiczne żniwo zebrał też tyfus. 
Jeszcze długo po I wojnie światowej wielu Pomorzan umierało w rezultacie zakażenia 
się tą trudną wówczas do leczenia chorobą.

Lata gimnazjalne
Wśród ofiar epidemii w 1920 roku był kapłan katolicki pochodzący z Borów Tuchol-
skich – ks. Mieczysław Gabryś. Przyszedł on na świat 7 września 1890 roku w dużej 
wsi Pruszcz. Ojciec Józef był właścicielem dobrze prosperującego gospodarstwa rol-
nego, natomiast matka Bronisława, ze znanego w Borach i na Kociewiu rodu Rosz-
czynialskich, zajmowała się domem. Sytuacja ekonomiczna rodziny Gabrysiów była 
na tyle korzystna, że rodzice mogli posłać 11-letniego Mieczysława do gimnazjum 
klasycznego w niezbyt odległych Chojnicach. Chłopiec zamieszkał na stancji, ale 
odległość dzieląca go od domu rodzinnego pozwalała na częste odwiedziny bliskich 
i wyjazdy do Pruszcza. Rodzicielska kuratela została zatem zachowana.

Warto podkreślić ten fakt, bowiem w szkole chojnickiej pobierali naukę ucznio-
wie nawet z innych prowincji Cesarstwa Niemieckiego. Nauka gimnazjalna trwała 
programowo 9 lat, ale większość uczniów repetowało rok szkolny, a nierzadko nawet 
kilka lat szkolnych. W gronie repetentów był m.in. późniejszy doktor medycyny 
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i pisarz kaszubski Florian Ceynowa. Edukacja Mieczysława Gabrysia trwała w sumie 
11 lat. Do egzaminów abiturienckich przystąpił on w 1912 roku.

Kapłańska posługa
Po zdaniu matury prusiecki wychowanek podjął studia teologiczne w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. W tym ośrodku naukowym kształcili się wówczas przyszli 
księża diecezji chełmińskiej. Święcenia kapłańskie Mieczysław Gabryś otrzymał pod-
czas I wojny światowej  – 9 kwietnia 1916  roku. Jako wikariusz sprawował posługę 
najpierw w Grudziądzu, a następnie w Łasinie. Trzecim przystankiem na kapłańskiej 
drodze była dobrze mu znana Tuchola. W stolicy Borów posługę duszpasterską wśród 
parafian łączył z pracą pedagogiczną. Należał do lokalnego oddziału Towarzystwa 
Nauczycieli. Rysowały się przed nim korzystne perspektywy rozwoju, szczególnie że 
powiat tucholski znalazł się w początkach 1920 roku w granicach II Rzeczypospolitej.

Niestety, na przeszkodzie w realizacji wszelkich planów życiowych stanęła przed-
wczesna śmierć. Podczas odwiedzin chorych, niosąc im pociechę duchową i sakra-
menty, ks. Mieczysław Gabryś zaraził się tyfusem. Umarł w Tucholi w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1920 roku w wieku 30 lat. Pochowany został na cmentarzu przykościel-
nym w rodzinnym Pruszczu. Jego grób od 100 lat wymaga stałej opieki.

Nagrobek na cmentarzu parafialnym w Pruszczu (powiat tucholski)
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Tajemnica 
chojnickiej ambony

HERALDYKA

J uż od najmłodszych lat interesowało mnie, jaki to herb znajduje się na ambonie 
w parafialnym kościele pojezuickim pw. Zwiastowania NMP w Chojnicach oraz 

w jaki sposób tam się znalazł. W latach 60. XX wieku brak było jakichkolwiek wzmia-
nek na ten temat. Po pewnym czasie udało mi się ustalić, że jest to herb rodziny Wol-
fów, jednak w herbarzach nie znalazłem takiej rodziny pochodzącej z okolic Choj-
nic. W tamtym czasie słyszałem tylko o jednej rodzinie Wolfów, mieszkającej przed 
II wojną światową w fosie miejskiej i trudniącej się handlem opałem. Pamiętam, że 
kiedy w młodości chodziliśmy do fosy, mówiło się, że idziemy do Wolfa. Czyżby to 
potomkowie tej rodziny byli tymi Wolfami od herbu z kościoła? Jednak ubóstwo 
tej rodziny nie pasowało mi do rodów herbowych. Wtedy przypomniałem sobie 
o drobnym gospodarzu, mieszkańcu Chojnic o nazwisku Pitroch, który twierdził, że 
ma pochodzenie baronowskie. Większość mieszkańców Chojnic nie dowierzała mu 

Ambona przed renowacją i po niej
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i drwiła z niego, jednak on upar-
cie twierdził, że ma baronowski 
rodowód. Po latach okazało się, 
że faktycznie był on herbowy. 
Czyżby podobnie było z rodziną 
Wolfów z fosy? Nigdy nie udało 
mi się tego ustalić…

Sprawa ta nurtowała mnie 
przez całe życie, jednak nie zna-
lazłem czasu, by wyjaśnić tę za-
gadkę. Dopiero w czerwcu 
2020 roku, kiedy byłem w Gdań-
sku, zwiedzając stare fortyfikacje 
w rejonie Biskupiej Górki, do-

wiedziałem się o odkryciu 23 listopada 2019 roku grobu wielkiego Polaka pochodzą-
cego z Chojnic. Ale zacznijmy od początku…

W 1604  roku w Chojnicach osiedlił się aptekarz Jan Geldt i założył pierwszą 
aptekę, zwaną Radziecką. Nazwa pochodziła od rady miasta. Przywilej tej aptece 
nadał w roku 1675 król Jan III Sobieski. Budynek został zniszczony podczas działań 
wojennych w 1945  roku, jednak w tym samym miejscu w nowym budynku nadal 
prosperuje apteka (Rynek nr 7). W 1681 roku taki przywilej na prowadzenie apteki 
otrzymał czeladnik Jan Jerzy Holzhutter, a następnie Jan Wolf, który w roku 1659 był 
burmistrzem miasta. Jana Wolfa tak oceniała rada miasta (cytuję za Piotrem Puchal-
skim przetłumaczony niemiecki tekst z roku 1715): „Ponieważ więc znana jest owa 
szczególna biegłość i umiejętność oraz doświadczenie w owej szlachetnej sztuce apte-
karskiej, jak niemniej owa niezmordowana pilność, troskliwość, czujność i wierność 
u pacjentów powszechnie lubianego, wszechmądrego i w swoim zawodzie biegłego 
p. Jana Wolfa, radcy i aptekarza, którego zawsze cenimy, przeto z wielu względów. 
Szczególnie w dowód nagrody jego zasług i spotęgowanie jego pilności, uważaliśmy 
za słuszne obrać za swego radcę aptekarskiego”.

Jan Wolf wraz z żoną Anną Elżbietą, z domu Verginia, wychowali troje dzieci: 
Jana Leonarda – filozofa zmarłego 23 kwietnia 1741 roku w Lipsku, Dorotę Elżbietę, 
która wyszła za mąż za burmistrza Chojnic Jana Mateusza Letza, oraz Nataniela Mate-
usza, lekarza, astronoma, przyrodnika i naukowca. W oczy rzuca się dbałość ojca 
o wykształcenie synów. Nawet wielki chojnicki uczony Johann Daniel Titius w swym 
dziele Relacja o uczonych mężach pochodzących z miasta Chojnice wymienia ich w gro-
nie sławnych uczonych chojnickich.

Nataniel Mateusz Wolf urodził się 26 stycznia 1724  roku w Chojnicach (niem. 
Konitz). Po nauce w szkole miejskiej i chojnickim Kolegium Jezuickim wyruszył 
w świat w poszukiwaniu najlepszego wykształcenia. W 1741 roku umarł jego ojciec 
i Nataniel, pozbawiony pieniędzy, myślał poważnie o porzuceniu nauki. Zastanawiał 

Apteka Radziecka w latach międzywojennych
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się nawet nad przejęciem chojnickiej apteki po ojcu. Jednak głód wiedzy pchał go do 
nauki. Pociągała go medycyna, filozofia, matematyka, a przede wszystkim astrono-
mia. Nie najlepsza sytuacja materialna, w której się znalazł, wpłynęła jednak na jego 
zdrowie. Zachorował na gruźlicę, zwaną wtedy suchotami. W końcu dzięki wsparciu 
znanych ludzi otrzymał stypendium od biskupa warmińskiego Adama Stanisława 
Grabowskiego i wrócił na studia do Jeny. Następnie studiował w Lipsku, Halle i Erfur-
cie, gdzie uzyskał dyplom akademicki. W 1749 roku młody doktor medycyny pojawił 
się w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję lekarza miejskiego.

Duża konkurencja i niechęć środowiska lekarskiego, a także brak stosownych 
znajomości spowodowały, że długo tam nie zabawił. Wrócił do Chojnic, gdzie od 
1757  roku przez trzy lata piastował stanowisko miejskiego fizyka (miejskiego leka-
rza odpowiedzialnego za nadzór epidemiologiczny). Następnie udał się do Warszawy. 
Tam został nadwornym medykiem kanclerza koronnego Stanisława Lubomirskiego, 
który od młodych lat również chorował na gruźlicę. Praca dla tak znamienitego 
pacjenta zaowocowała stabilnością finansową, jak i również popularnością, która 
sięgnęła dworu szwedzkiego. Był nawet Nataniel dwukrotnie wzywany na dwór, by 
leczyć króla szwedzkiego.

Lubomirscy umożliwili Natanielowi dalsze studia przyrodnicze i lekarskie we 
Włoszech. W 1761 roku powrócił do Warszawy już jako sławny lekarz i znawca nauk 
przyrodniczych. Tu został nadwornym 
lekarzem Adama Kazimierza Czartory-
skiego. Książę prowadził otwarty dom, 
jego gośćmi byli znani w całej Europie 
notable. Pewnego razu na dworze gościł 
Casanova, który na temat znanego leka-
rza wyrażał się „per kreatura”. Dotyczyło 
to pewnego żartu, który miał wyrazić 
w stosunku do Casanovy doktor Wolf.

W towarzystwie swojego o 10 lat 
młodszego opiekuna i jego rodziny Na-
taniel Wolf podejmował liczne podró-
że. Zwiedził Niemcy, Austrię, Francję, 
Szwecję, Włochy, Anglię, a nawet Tur-
cję. Na studiach zainteresowała go as-
tronomia i teraz, kiedy był już samo-
dzielny, od roku 1764 mógł się całkowi-
cie poświęcić swojej pasji. Kiedy książę 
Czartoryski objął dowództwo słynne-
go Korpusu Kadetów, założonego przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go, Wolf został naczelnym medykiem. Nataniel Mateusz Wolf (1724–1784)
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Sam król został pacjentem znanego lekarza i w 1768 roku, 
w dowód uznania, nadał mu akt nobilitacji, czyli nadał szla-
chectwo. Ten akt jeszcze bardziej przywiązał syna chojni-
ckiego aptekarza Nataniela Wolfa do Polski, szczerze i do 
końca życia.

W 1768  roku lekarz opuścił Warszawę. Podobno miał 
nawrót choroby. Osiedlił się w Tczewie, prawdopodobnie 
miał tam rodzinę. Kiedy Prusacy dokonali rozbioru Pol-
ski w 1772 roku, przeniósł się do jeszcze wtedy polskiego 
Gdańska. Niebawem w Gdańsku zyskał renomę dobrego 
i nowoczesnego lekarza, zaczął też rozwijać swoją prywatną 
praktykę. Ta praca jednak nie odciągnęła go od astronomii 
i rozmaitych badań naukowych, które zawsze w jakiś spo-
sób starał się powiązać z medycyną. W roku 1774, kiedy 
Gdańsk opanowała zaraza, był inicjatorem szczepień na 

ospę. W roku 1776 stał się członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, 
gdzie był jednym z najbardziej czynnych działaczy. Stał się bardzo znanym astro-
nomem i uzyskał światową sławę. Wkrótce został członkiem Londyńskiego Królew-
skiego Towarzystwa Naukowego. W 1781 roku dzięki własnym staraniom i zaangażo-
waniu doprowadził do budowy obserwatorium astronomicznego na Biskupiej Górce 
w Gdańsku  – na parceli uzyskanej za wstawiennictwem Aleksego Husarzewskiego, 
ostatniego komisarza królewskiego w Gdańsku. Fundację budowy obserwatorium 
wspierali Czartoryscy i Lubomirscy. Ośrodek wyposażył w najbardziej nowoczesny 
angielski sprzęt, a nazwał go „Dostrzegalnią Gwiazd”. Szczegółowy opis obserwato-
rium znajduje się w wydanej w 1893 roku Historii Towarzystwa Przyrodniczego (Geschi-
chte der Naturforschenden in Danzig, 1743–1892) pióra Eduarda Schumanna. Nataniel 
Wolf do końca życia prowadził obserwację nieba z tego obserwatorium. Pomagał mu 
w tym jego współpracownik o nazwisku Fülback. Kiedy Gdańsk i okolice nawiedziła 
epidemia grypy, prawie 60-letni doktor, niosąc cały czas pomoc i opiekę chorym, sam 
osłabiony gruźlicą, zmarł 15 grudnia 1784 roku. Pochowano go na Biskupiej Górce, 
w miejscu, które sam sobie wybrał – w pobliżu obserwatorium. Zgodnie z jego wolą 
naszprycowano jego ciało metodą Huntera i ułożono w dębowej skrzyni, którą sam 
kazał sporządzić. Towarzystwo Przyrodnicze zorganizowało uroczystość pogrzebową, 
a mowę wygłosił dr Lampe. Przemówienie wydrukowano i przesłano do króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. W dowód wdzięczności król podarował gdańskiemu 
towarzystwu pierścień ze swoją podobizną, który zachował się do dzisiaj. Wolf zapisał 
obserwatorium swój zielnik, złożony z 40 tomów, z 5 tysiącami okazów, zbiór muszli 
i minerałów oraz kwotę 4 tysięcy dukatów, sporządzając dokładne wytyczne doty-
czące pogrzebu, gdańskiemu Towarzystwu Przyrodniczemu. Organizacja ta 10 lat 
później postawiła mu skromny pomnik z kamienia, otoczony kratą. Testament prze-
widywał otwarcie grobu po 100 latach.

Herb nadany Natanielowi 
Mateuszowi Wolfowi
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Wojny i inne koleje losu spowodowały zniszczenie grobu, a w roku 1813 roze-
brano obserwatorium. Kiedy w 1869 zdecydowano się otworzyć grób, stwierdzono, że 
w skrzyni znajdują się same kości. Dokonano gipsowego odlewu czaszki astronoma 
i ponownie pochowano szczątki. Tablica, odnowiona w 1884 roku, istniała jeszcze po 
II wojnie światowej, jednak nie wiadomo, co się z nią stało. Po tablicy i grobie dzisiaj 
nie pozostał żaden ślad. O tym, że pomnik przetrwał, działacze Stowarzyszenia Bisku-
pia Górka dowiedzieli się z fragmentu „Dziennika Bałtyckiego” z 1947 roku, pode-
słanego przez Jana Danieluka. Po uzyskaniu zgody Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku wykonali oni rekonesans i wytypowali kilka miejsc pochówku Wolfa. 
Wtedy nastąpił przełom. Udało się zlokalizować, odnaleźć i wydobyć tablicę, a także 
odsłonić miejsce prawdopodobnego pochówku uczonego. Doszło do tego 23 listo-
pada 2019  roku, w rejonie bastionu Ostroróg, na terenie należącym do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Z powodu braku środków dalsze prace wstrzymano. 
Odkopane artefakty zabezpieczono, zasypano białym piaskiem i czekają teraz na dal-
sze badania.

Tak jak już wspomniałem, brak danych nie pozwolił mi ustalić, kto ufundował 
herb Wolfów na chojnickiej ambonie. Nawet w obszernej publikacji Agnieszki Scheffs 
Parafialny kościół pojezuicki pw. Zwiastowania NMP w Chojnicach znalazłem tylko 
wzmiankę, że rokokowa ambona pochodzi z około połowy XVIII w. i posiada herb ro-
dziny Wolfów. Natomiast brak jest informacji o jej fundatorze. Jednak kiedy zacząłem 
przeszukiwać inne publikacje, znalazłem w Małym leksykonie chojnickim Franciszka 

Pomnik i pozostałość ogrodzenia na Biskupiej Górce
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Pabicha, na stronie 93, pod hasłem „Wolf 
Nathaniel Krzysztof ” (winno być Mate-
usz) wpis: „nadworny lekarz Czartory-
skich, astronom; fundator ambony ba-
rokowej z herbem Wolfów dla kościoła 
pw. Zwiastowania NMP”. Jak to w leksy-
konach bywa, nie podaje się źródła, więc 
nie mogę sprawdzić, skąd ta informacja 
pochodzi. Dopytywałem rodziny nieży-
jącego autora, która interesuje się histo-
rią regionu. Otrzymałem odpowiedź, że 
informacja ta pochodziła z Archiwum 
Państwowego, które mieściło się w Basz-
cie Więziennej przy ul. Sukienników 
w Chojnicach i zostało przeniesione do 
Bydgoszczy.

Tę informację należy powiązać 
z innym faktem. Biskupia Górka co naj-
mniej od 1277 roku stanowiła własność 
biskupów kujawskich  – kościelnych 
zwierzchników Pomorza Gdańskiego. 
Po zburzeniu rezydencji w 1414 roku 
biskupi przenieśli się do Gdańska, do 
dzielnicy Chełm. Od 1711 roku między 

innymi rezydował tam biskup Adam Czapski, który w 1744 roku ufundował wieże 
dla chojnickiego kościoła. Nie sposób więc wykluczyć znajomości w wysokich krę-
gach Czapskiego i Wolfa. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że kanonik Czap-
ski nakłonił pochodzącego z Chojnic Wolfa do zasponsorowania w kościele ambony, 
na której Wolf nakazał umieścić swój herb.

Fot. ze zbiorów Andrzeja Lorbieckiego

Tablica z odkrytego grobu
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FILIP GROD

Sępólno Krajeńskie – 
piękne miasto okaleczone przez wojnę

REGION

S ępólno Krajeńskie to małe, liczące około 10 tysięcy mieszkańców miasto położone 
32 km na południe od Chojnic. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1113 roku. 

Jego założycielem był Hektor Ostroróg z Pakości, który zamieszkiwał położony nie-
daleko pałacyk w Sikorzu. Prawa miejskie nadał Kazimierz III Wielki 24 kwietnia 
1360 roku. Historia Sępólna jest dość zawiła. Miasto wiele razy przechodziło z rąk 
do rąk podczas licznych wojen. Gdy znajdowało się w posiadaniu państwa pruskiego, 

Rozbudowa kościoła w 1927 roku (autor nieznany, źródło: http://mapa.biblioteka-sepolno.pl/)
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Skan pocztówki wydrukowanej w 1918 roku (autor nieznany, źródło: https://polska-org.pl/)

Zdjęcie wykonane prawie w tym samym miejscu w 2020 roku (fot. Filip Grod)
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znane było jako Zempelburg. Pod taką też nazwą zostało włączone do utworzonej 
po pierwszej wojnie światowej II Rzeczypospolitej.

Nazwa miasta została zmieniona na Sępólno, a w 1920  roku na Sępólno Kra-
jeńskie. W dwudziestoleciu międzywojennym miejscowość przeszła modernizację. 
Kościół św. Bartłomieja Apostoła został rozbudowany o wieżę i wybudowano nowy 
gmach starostwa powiatowego.

Najciekawszym wydarzeniem tamtych lat była wizyta ówczesnego prezydenta Pol-
ski – Ignacego Mościckiego. Miała ona miejsce 21 lipca 1928 roku na skrzyżowaniu 
ulic Sądowej i Hallera (dziś odpowiednio Wojska Polskiego i Hallera). Nie trwała zbyt 
długo, ale jest wspominana do dzisiaj. Ot urok małego miasta.

1 września 1939 roku Sępólno, z racji małej odległości od granicy z Niemcami, bar-
dzo szybko padło ofiarą najazdu hitlerowców. Wehrmacht pojawił się na ulicach około 
godziny 8.00, poprzedzając swoją „wizytę” barażem artyleryjskim i nalotem bombow-
ców nurkujących. Wojsko polskie, wycofując się, wysadziło most na rzece Sępolenka. 
Parę dni po zdobyciu miasta przejeżdżał przez nie, w kolumnie swoich opancerzonych 
mercedesów, kanclerz III Rzeszy – Adolf Hitler. Jechał on do pałacu w pobliskim Ko-
mierowie, gdzie urządzono dla niego przejściowy sztab. Sępólno zostało włączone do 
okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie już pod zniemczoną nazwą Zempelburg.

Część ludności zdążyła uciec w kierunku Bydgoszczy. Z informacji od starszych 
mieszkańców wynika, że wśród tych, którzy pozostali w mieście, naziści rozpoczęli 
masowe mordy. Do 1945 roku wybili prawie całą lokalną ludność żydowską. Ofiarą 
okupantów padła również piękna synagoga. Zdewastowany został także mały żydow-
ski cmentarzyk, którego część na szczęście przetrwała do dziś.

Budowa siedziby starostwa powiatowego w 1928 roku (autor nieznany,  
źródło: http://mapa.biblioteka-sepolno.pl/)
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Miasto zostało odbite z rąk hitlerowców w styczniu 1945 roku przez Armię Czer-
woną. Podczas walk uszkodzeniu uległo wiele budynków, w tym kościół ewangeli-
cki w centrum miasta. Od Romana Buławy, świadka walk o Sępólno, dowiedziałem 
się, że na wieży kościoła znajdował się niemiecki snajper. Czerwonoarmiści, aby go 
wykurzyć, ostrzelali wieżę, powodując jej poważne uszkodzenie. Niemcy podczas 

Wizyta Ignacego Mościckiego w 1928 roku (autor nieznany, źródło: http://mapa.biblioteka-
-sepolno.pl/)

Wehrmacht przejeżdżający przez Sępólno 5 września 1939 roku (autor nieznany, źródło: http://
krajna.com.pl/)
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odwrotu próbowali wysadzić odbudo-
wany przez siebie most na Sępolence, 
lecz nie udało się im to. Pan Roman 
widział podłożone pod mostem mate-
riały wybuchowe na krótko przed wy-
cofaniem się Wehrmachtu.

Po zakończeniu wojny miasto zo-
stało znów przemianowane na Sępól-
no Krajeńskie. Kościół ewangelicki 
został przejęty przez Urząd Bezpie-
czeństwa i był wykorzystywany jako 
więzienie dla pozostałych na tych tere-
nach Niemców. Z powodu uszkodzeń 
wojennych został ostatecznie rozebra-
ny w I połowie lat 50. W jego miejscu 
w 1969 roku postawiono pomnik upa-
miętniający ofiary okupacji hitlerow-
skiej. Cegły z rozbiórki przekazano 
partii na prywatne cele jej działaczy.

W okresie Polski Ludowej miasto 
znacznie się powiększyło. Na przed-
mieściach powstały duże osiedla do-
mków jednorodzinnych i typowe dla 
tamtych czasów blokowiska.

Obecnie miasto nie ma wiele do 
zaoferowania turystom. Wojna znisz-
czyła większość tego, co było w mie-
ście najbardziej warte uwagi. Dziś po 
synagodze i kościele ewangelickim nie 
ma dosłownie nic. Nawet plakietki in-
formacyjnej. Wielu mieszkańców nie 
wie, że takie budynki w Sępólnie w ogóle istniały. W listo padzie 2020 roku rozpoczęła 
się rewitalizacja miasta obejmująca między innymi jego centrum. Nie ma oczywiście 
w planach odbudowy kościoła, ale jest nadzieja, że władze postanowią choćby upa-
miętnić jego istnienie. Zdania na temat obecnego stanu miasta są podzielone. Niektó-
rzy twierdzą, że jest to idealne spokojne miasto dla emerytów. – „Sępólno jest uno-
wocześniane” – mówi pan Roman Buława, jeden z najstarszych mieszkańców miasta 
i kawaler Złotego Krzyża Zasługi. Na pytanie, czy potencjał turystyczny Sępólna jest 
marnowany, odpowiada przecząco. Część z młodszych mieszkańców twierdzi, że 

„Sępólno to tylko miasto przejezdne” i nie łączy z tym miejscem swojej przyszłości. 
Brakuje w nim dobrze opłacanych miejsc pracy, jednak dla tych, którzy pragną tutaj 

Kościół ewangelicki, lata 1900–1920  
(autor nieznany, źródło: https://fotopolska.eu/)

Budowa pomnika, który powstał w miejscu 
po kościele ewangelickim. Rok 1969  

(autor nieznany, źródło: https://archiwa.org/)
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mieszkać, coś na pewno się znajdzie. Przez ostatnie 20 lat powstało tu wiele zakładów 
pracy zatrudniających ludzi w różnych zawodach.

Miasto jest warte odwiedzenia. Choćby ze względu na jego bardzo ciekawą histo-
rię. Wiele przedwojennej zabudowy przetrwało. Na uwagę zasługują również Okrę-
gowe Muzeum PRL, nowa hala sportowa przy ulicy Chojnickiej, zabytkowy kościół 
św. Bartłomieja Apostoła przy ulicy Farnej, jak i również stary cmentarz parafialny. 
Główną przeszkodą dla turysty będzie jednak brak rozwiniętej bazy hotelowej.

Synagoga sępoleńska (autor nieznany, źródło: http://mapa.biblioteka-sepolno.pl/)

To samo miejsce w 2020 roku (fot. Filip Grod)
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Anna Eichler – malarka, graficzka, ilu
stratorka, projektantka. Pochodzi z Choj
nic, a obecnie mieszka w Warszawie. Ab
solwentka Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest dyrek
torką artystyczną kobiecej agencji muralo
wej Redsheels. Wykładała historię sztuki 
i uczyła malarstwa w Warszawskiej Szko
le Fotografii i Projektowania Graficznego. 
Obecnie prowadzi zajęcia z podstaw ję
zyka wizualnego oraz ilustracji w Polsko

Japońskiej Akademii Technik Kompute
rowych. Wystawy jej malarstwa ekspo
nowane były w Polsce i za granicą. Mural 
według jej koncepcji znajduje się na pod
porach stacji Pomorskiej Kolei Metropoli
talnej w GdańskuStrzyża.

SZTUKA

Anna Eichler: 
Najbliższe jest mi malarstwo olejne

Malarstwo, grafika, ilustracja, portrety komiksowe, murale – to szeroki zakres działalno-
ści artystycznej. Od czego się zaczęło i od kiedy zajmuje się Pani twórczością?

Zaczęło się od kółka plastycznego w Chojnickim Domu Kultury, od zajęć z panią 
Danką Wolińską, która świetnie się nami zajmowała. Dostęp do przestrzeni, gdzie 
można swobodnie przez kilka godzin siedzieć i rysować, to wspaniała rzecz. A pani 
Danka nie wyganiała mnie po oficjalnym końcu zajęć, jeśli sala była wolna  – mo-
głam posiedzieć dłużej. Wtedy jeszcze nie myślałam o studiach w tym kierunku, po 
prostu lubiłam rysować, oglądałam albumy, szczególnie impresjonistów, czytałam 
książki o malarzach. Brałam udział w lokalnych konkursach plastycznych. I tyle. 
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Kiedy  zdawałam maturę,  trzeba było 
się zastanowić, co dalej. Bardzo intere-
sowałam się biologią, ale ciągnęło mnie 
do rysowania, nie wiedziałam, co zro-
bić. Regularnie wtedy grałam w teni-
sa i mój trener, pan Koprowski, po-
wiedział: „Jak spróbujesz i ci się uda, 
to świetnie; jak  spróbujesz i ci się nie 
uda, to będziesz w tym samym miejscu, 
w którym jesteś teraz, czyli nic nie stra-
cisz; ale jak nie spróbujesz, to całe ży-
cie się będziesz zastanawiać, co by było 
gdyby”. Wtedy przed egzaminami zawo-
ziło się na akademię teczkę do kwalifika-
cji. I moja teczka została przyjęta, poje-
chałam więc na egzamin. Egzamin trwał 
chyba 5 czy 7 dni – rysunek, malarstwo, 
kompozycja, historia i teoria… Niespo-
dziewanie zdałam. Bardzo zabawna była 
sytuacja, kiedy dzwoniłam dowiedzieć 
się o wyniki  – okazało się, że już kilka 
innych osób dzwoniło, żeby się zapytać 
o mnie i pani w dziekanacie nie musiała 
szukać mojego nazwiska, tylko się śmia-
ła, że już dawno powinnam wiedzieć, że 
się dostałam.

Która z tych dziedzin jest Pani najbliższa?

Najbliższe jest mi malarstwo. Malar-
stwo olejne. Ale uwielbiam też malo-
wać na papierze. Papier to niezwykle 
wdzięczne tworzywo. Muralami zajęłam 
się stosunkowo niedawno, w 2014 roku. 
Na studiach była pracownia malarstwa 
ściennego, ale wtedy jako specjalizację 
wybrałam grafikę warsztatową. Co cie-
kawe, moim aneksem do dyplomu była 
koncepcja grafiki… ściennej, odbija-
nej bezpośrednio na ścianie techniką 
światłoczułą. Ale generalnie moja stycz-
ność ze ścianą była niewielka  – gdzieś 

Z prawej autorka muralu Kobiety Wolności 
Anna Eichler wraz z mamą przedstawioną 
na malowidle – Marią Eichler

Mural w Warszawie przedstawiający Korę. 
Projekt Bruno Althamer, wykonanie Bruno 
Althamer i agencja Redsheels: Miłka Macheta, 
Anna Eichler
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Fragment muralu Kobiety Wolności

Pracownia artystki, 2020 rok



92 Oficyna artystyczna

„Czarne słońce XIII”, 100 × 70 cm

pomogłam chłopakom skrobać sgrafit-
to, gdzie indziej pomogłam trochę przy 
fresku, malowaliśmy ludziom dekoracje 
na ścianach w domach i kiedy przyszłam 
malować Davida Bowiego na Murano-
wie, tak naprawdę bardzo szybko wiele 
się nauczyłam o ścianie i poznałam, co 
znaczy ta skala.

W malarstwie jaką technikę Pani prefe-
ruje? Jakie tematy Panią najbardziej inte-
resują?

Chyba malarstwo olejne. Bardzo dobrze 
się w nim czuję, bardzo dobrze czuję 
w nim kolor. Interesują mnie pejzaż, 
pejzaż abstrakcyjny i abstrakcja. Od 
czasu do czasu zrobię coś przedstawia-
jącego, ale raczej w ilustracji albo w mu-
ralu. Najbardziej ciekawią mnie relacje 
kolorystyczne, więc przedstawienie nie 
zawsze jest potrzebne, żeby namalować 
obraz. Przez kilka lat przyjeżdżałam do 
domku w Funce i siedziałam tam mie-
siąc, dwa, malując obrazy. Większość 

z nich to małe pejzaże (domek jest bardzo mały, trudno zrobić tam większe formaty). 
To był fenomenalny czas. Zobaczyłam tam niezwykłe rzeczy. Później z tych małych 
obrazków powstają duże płótna, często już abstrakcyjne.

Ze sztuką jest Pani także związana zawodowo. Kiedy jest ona pracą, a kiedy potrzebą 
twórczą?

Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy to dobre rozróżnienie. 
To rozróżnienie wskazuje, jakby malowanie z potrzeby twórczej nie było pracą, a jest, 
i to chyba najcięższą, bo wtedy próbuje się przekroczyć jakieś granice, szuka się jakie-
goś rozwiązania, a rezultat jest niepewny. Praca na zlecenie zazwyczaj opiera się na 
rzemiośle i gotowych, „pewnych” rozwiązaniach, bo klient oczekuje od nas tego, co 
już widział, choć wcale nie wyklucza to pojawienia się jakiegoś olśnienia.

Jak to się stało, że wzięła Pani udział w akcji Kobiety Wolności w 2019 roku i że mural 
według m.in. Pani koncepcji znalazł się na przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej?

Pracowałam z Redsheels dla akcji „Wysokich Obcasów” pod hasłem „Kobiety wiedzą, 
co robią”. W pierwszej serii murali namalowałyśmy murale poświęcone dr Jolancie 
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Wadowskiej-Król w Katowicach (projekt Andrzej Wieteszka), Wandzie Rutkiewicz 
we Wrocławiu (projekt Marta Frej) i Korze w Warszawie (projekt Bruno Althamer). 
Po tej akcji do redakcji zgłosiła się PKM z pomysłem namalowania czterech kobiet 
Solidarności na podporach stacji. Zobaczyłam tę lokalizację, świetną perspektywę 
filarów na lekkim zakręcie i napisałam koncepcję, żeby pokazać cały tłum kobiet. 
Koncepcja została zaakceptowana, a do współpracy przy rysowaniu zaprosiłam zna-
komitą ilustratorkę Sabinę Twardowską, bo temat był ogromny, a czasu mało. Gdyby 
było więcej czasu na research i przygotowanie projektu do realizacji, mógłby on mieć 
jeszcze szerszy zakres, pokazałybyśmy jeszcze więcej kobiet. Wiele materiałów spły-
nęło do nas, niestety, zbyt późno. To, co się udało, to pokazać przekrój uczestniczek 
ruchu, od zwykłych pracownic stoczni po wszystkim znane działaczki, od dziew-
czynek po starsze panie. To idea wspólnoty była dla nas ważna, nie ustanawianie 
hierarchii.

Czy Pani mama, Maria Eichler, chojnicka dziennikarka, była zaskoczona, że znalazła się 
w gronie tych kobiet opozycji z lat 80., których twarze widoczne są na muralu?

Bardzo. Nic nie wiedziała. Była w szoku. Ten moment, kiedy się rozpoznała, był bez-
cenny.

„Ryba głębinowa”, 100 × 70 cm
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Jacy malarze są dla Pani wyjątkowi?

Bridget Riley, Georgia O’Keeffe, Hilma af Klint, Sonia Delaunay, Agnes Martin, Helen 
Frankenthaler, Barnett Newman, Jan Andriesse, Pierre Soulages. Myślę, że znalazła-
bym wspólny język też z Robertem Rymanem, Markiem Rothko, Rauschenbergiem, 
Stellą, mam nadzieję, że również z Gerhardem Richterem i Kieferem.

Do dziennikarstwa Pani nie ciągnie? W „Gazecie Chojnickiej”, która wychodziła w latach 
1990–2004, ukazało się sporo Pani tekstów, m.in. o wydarzeniach z życia LO im. Filo-
matów Chojnickich.

Ha, ha, och nie! Bardzo dużo się wtedy nauczyłam, to prawda, ale to nie mój żywioł. 
Zostało mi oko do literówek i często robię korekty znajomym grafikom albo tłuma-
czom, bo zajmuję się też tłumaczeniami filmów festiwalowych. Tłumaczyłam między 
innymi Mowę ptaków i Żywiciela.

„No-colour and blue III”, 170 × 100 cm, olej na 
płótnie, 2020 rok

„White I” 170 × 100 cm, olej na płótnie
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Jakie ma Pani plany artystyczne na 2021 rok? Czy epidemia wpłynęła na nie?

Przede wszystkim marzę, żeby wrócić na uczelnię i zobaczyć studentów na żywo. Pla-
nowałam małą wystawę w pałacu w Chrzęsnem, to ciekawe miejsce, gdzie odbywają 
się wystawy, spotkania literackie, koncerty jazzowe, a kiedyś malował tam Podkowiń-
ski. Zobaczymy, czy się odbędzie. Poza tym mam zaproszenie do ChCK, gdzie, jak 
zawsze, bardzo chętnie pokażę swoje prace.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
Fot. ze zbiorów Anny Eichler

„Golden Glow”, Funka, olej
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