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Ponad pół wieku
w służbie popularyzacji nauki

ZESZYTY CHOJNICKIE

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

W śród pomorskich tytułów prasowych „Zeszyty Chojnickie” zajmują miejsce szcze‑
gólne jako periodyk popularyzujący najpierw wiedzę historyczną, a później rów‑

nież interdyscyplinarną o ziemi chojnickiej. Pismo ukazuje się nieregularnie od 1964 roku. 
Pierwszy jego numer zredagowali regionaliści: Witold Look, Franciszek Pabich i Julian 
Rydzkowski. We wstępie autorzy napisali, iż Powiatowe Archiwum Państwowe i Muzeum 
Regionalne w Chojnicach „pragną za pośrednictwem pierwszego, próbnego numeru (...) 
ukazać możliwości nie tylko pracy popularnonaukowej dla poznania dziejów Chojnic 
i okolicy, ale jednocześnie zamierzają przerwać, chociaż w formie bardzo skromnej, ten 
rodzaj pisania, który w efekcie kończy się włożeniem dorobku do szuflady”.

Wydawcą 17 kolejnych numerów pisma było Chojnickie Towarzystwo Kulturalne, 
wielce zasłużone dla rozwoju życia artystycznego i umysłowego w mieście. Najjaśniejszą 
postacią „Zeszytów” był Witold Look (1929–1976), przedwcześnie zmarły historyk 
i archiwista, autor wielu rozpraw dotyczących przeszłości Chojnic. Początkowo nie było 
szansy na uzyskanie stałego zezwolenia na wydawanie lokalnego periodyku, dlatego 
konieczny był kamuflaż w postaci znaczącego nadruku „Do użytku wewnętrznego” – 
ograniczającego w teorii rolę „Zeszytów” do biuletynu stowarzyszenia.

Pierwsze kolegium redakcyjne, odnotowane w numerze drugim czasopisma, stano‑
wili: Wojciech Buchholz (przewodniczący), Witold Look (zastępca przewodniczącego), 
Kazimierz Ostrowski (sekretarz) oraz Jan Kania, Benedykt Kloskowski, Albin Makowski, 
Józef Osowicki, Julian Rydzkowski i Edmund Sadowski (członkowie). Uwagę przyku‑
wała też okładka zaprojektowana przez wybitnego artystę plastyka Janusza Jutrzenkę 
Trzebiatowskiego. 

W historii „Zeszytów Chojnickich” możemy wyróżnić cztery wyraźnie zarysowane 
okresy rozwoju: etap pionierski związany szczególnie z dokonaniami Witolda Looka oraz 
Kazimierza Ostrowskiego, stabilizację tytułu dzięki wysiłkom Klemensa Szczepańskiego 
i ChTK, ponowny start po dziesięcioletniej przerwie, z inicjatywy Jacka Knopka, Kazimie‑
rza Jaruszewskiego i Kazimierza Lemańczyka, oraz, od numeru 18., zachowanie ciągłości 
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wydawniczej i systematyczny 
wzrost poziomu naukowego. 

W 2003 roku zmienił się 
wydawca periodyku. Zaprzestało 
działalności Chojnickie Towa‑
rzystwo Kulturalne, zaś trud 
przygotowania kolejnych nume‑
rów pożytecznego dla lokalnej 
społeczności czasopisma podjęło 
Chojnickie Towarzystwo Przyja‑
ciół Nauk. Redaktorem naczel‑
nym „Zeszytów” był wówczas dr 
hab. Jacek Knopek. Ten politolog 
i regionalista redagował wcześ‑
niej, wspólnie z Kazimierzem 
Lemańczykiem, numery 15.–17. 
wydawane jeszcze przez ChTK.

W 2011 roku nastąpiły zmiany 
w kolegium redakcyjnym. Rocz‑
nik od tego czasu ukazuje się pod 
redakcją Kazimierza Jaruszew‑
skiego i Bogdana Kuffla. Podjęto 
też starania o wpisanie periodyku 
na listę czasopism punktowanych. 
Rosnący poziom naukowy pisma 
został doceniony i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyznało w 2013 roku dwa punkty 
za publikację w „Zeszytach”. 

Obecnie zawartość pisma obejmuje sześć działów: I. Artykuły i rozprawy, II. Stu‑
dia i materiały, III. Biografie, sylwetki, wspomnienia, IV. Sprawozdania, V. Recen‑
zje, omówienia, polemiki i VI. Miscellanea. Czasopismo dostępne jest też obecnie 
w wersji elektronicznej. Wsparcia finansowego pracom wydawniczym udziela Urząd 
Miejski w Chojnicach, życzliwie odnoszący się do przedsięwzięć służących populary‑
zacji kultury i nauki. Urząd jest drugim, obok ChTPN, wydawcą rocznika. Utrzymany 
zostaje, zgodnie z sięgającą pół wieku tradycją, humanistyczny profil pisma, jednak 
jego formułę poszerzono o inne dyscypliny nauki, m.in. biologię, ochronę środowi‑
ska, ekonomię. Cieszy oko atrakcyjna wizualnie okładka, będąca dziełem Justyny 
Laski ‑Pietrzyńskiej (od numeru 21.). Na uznanie czytelników zasługiwała również, 
nieraz wspominana, okładka autorstwa Kazimierza Lemańczyka (numery 15.–17.).

Spis treści wydania jubileuszowego, zawierającego 
 przedruki artykułów z poprzednich numerów
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Okładki wybranych wydań „Zeszytów Chojnickich”
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Na łamach czasopisma, obok opracowań miejscowych badaczy, pojawiały się teksty 
przedstawicieli środowisk i ośrodków naukowych, w tym cenionych profesorów, m.in. 
Mariana Biskupa, Józefa Borzyszkowskiego, Stanisława Gierszewskiego, Andrzeja Grotha, 
Włodzimierza Jastrzębskiego, Kazimierza Tobolskiego. Do grona licznych animatorów 

„Zeszytów Chojnickich” w okresie 50 lat ich nieregularnego ukazywania się zaliczymy m.in. 
Witolda Looka, Juliana Rydzkowskiego, Franciszka Pabicha, Wojciecha Buchholza, Kazimie‑
rza Ostrowskiego, Klemensa Szczepańskiego, Zbigniewa Stromskiego, Kazimierza Lemań‑
czyka, Jacka Knopka, Kazimierza Jaruszewskiego, Jerzego Szwankowskiego i Bogdana Kuffla.

Zwieńczeniem skromnych obchodów półwiecza periodyku było ukazanie się 
w 2014 roku wydawnictwa jubileuszowego, w którym zamieszczono przedrukowane 
artykuły z wcześniejszych numerów z różnych dziedzin – poza historią regionu rów‑
nież z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii czy filmoznawstwa. Są 
to teksty osób zaangażowanych przez wiele lat w rozwój pisma. Nie zapomniano też 
o publikacjach znanych naukowców. Zgromadzone artykuły i przyczynki poddano 
drobnej obróbce redakcyjnej. Całość wydania jubileuszowego uzupełnia długo ocze‑
kiwana bibliografia zawartości numerów od 1. do 28. 

Obecnie (marzec 2021 roku) w skład kolegium redakcyjnego „Zeszytów Chojnic‑
kich” wchodzą: dr Marian Fryda, Mariusz Grzempa, Kazimierz Jaruszewski, dr Emilia 
Kalitta (sekretarz), Bogdan Kuffel i dr Jerzy Szwankowski. Nad kształtem merytorycz‑
nym periodyku czuwa rada naukowa w składzie: dr Arseniusz Finster, prof. dr hab. Wło‑
dzimierz Jastrzębski (przewodniczący) oraz ks. bp dr hab. Wiesław  Śmigiel. 

Uczestnicy promocji jednego z numerów „Zeszytów Chojnickich” w sali obrad Rady Miejskiej



Muzealne
czasopismo

BASZTA

MARIA CZAPLEWSKA

W 1974 roku ukazał się pierwszy numer periodyku „Baszta” będącego, jak napi‑
sano na jego pierwszej stronie, czasopismem poświęconym sprawom prze‑

szłości regionu chojnickiego. Według niektórych źródeł jego pomysłodawcą i ini‑
cjatorem był Maksymilian Ichnowski – działacz kulturalny, regionalista, archiwista, 
filolog klasyczny i nauczyciel, współzałożyciel chojnickiego Zrzeszenia Kaszubsko‑

‑Pomorskiego. Jednak na drugiej stronie numeru pierwszego zamieszczono napis: 
„Inicjatorowi czasopisma Julianowi Rydzkowskiemu w rocznicę jego urodzin”. Jak 
podkreśla Kazimierz Ostrowski, na łamach 13. tomu „Acta Cassubiana”, to właśnie ta 
dedykacja powinna być dla nas istotną wskazówką co do faktycznego pomysłodawcy 

„Baszty”. 

Zwiadowczy gołąb
W skład zespołu redakcyjnego poza Maksymilianem Ichnowskim i Julianem Rydz‑
kowskim wszedł Witold Look – urodzony chojniczanin, historyk, kierownik Powia‑
towego Archiwum Państwowego w Chojnicach i popularyzator historii miasta. Jako 
osoby współpracujące z redakcją wpisano: Waldemara Gęsickiego, Benedykta Klo‑
skowskiego, Albina Makowskiego, Kazimierza Ostrowskiego, Franciszka Pabicha, 
Leona Stoltmanna i Zbigniewa Stromskiego. Okładkę zaprojektował Janusz Trzebia‑
towski, zaś wykonaniem fotogramów filigranów, będących ilustracjami do zamiesz‑
czonych artykułów, zajął się Leon Stoltmann. Kolegium redaktorskie działało przy 
Powiatowym Archiwum Państwowym mającym swoją siedzibę w Baszcie Więziennej, 
od którego to miejsca zaczerpnięto pomysł na tytuł.

Pierwsza „Baszta” ukazała się w bardzo małym nakładzie. Kolegium redaktor‑
skie założyło, że pierwsze numery czasopisma będą przeznaczone dla ograniczonego 
grona zainteresowanych historią miasta i regionu. Miały być „zwiadowczym gołębiem” 
sprawdzającym wśród chojniczan zapotrzebowanie na tę tematykę. Wszystkich odbior‑
ców, którzy otrzymali egzemplarz, wymieniono na drugiej stronie pod spisem treści. 
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Okładka pierwszego numeru „Baszty” z 1974 roku autorstwa Janusza Trzebiatowskiego
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Po przestudiowaniu tej listy okazuje się, że grono było rzeczywiście niewielkie. Skła‑
dało się jedynie z autorów oraz chojnickiego Powiatowego Archiwum Państwowego, 
do którego trafił jeden egzemplarz. Wygląd numeru: kartonowa okładka, maszynopis 
i wklejane ilustracje, rzeczywiście może świadczyć o niewielkim nakładzie niewyma‑
gającym druku w drukarni. Jak możemy przeczytać na końcu wstępu, koszty redakcji 
i kolportażu pokrywane były prywatnie. 

Ambitna inicjatywa
Przedmowa do pierwszego numeru dostarcza czytelnikowi ciekawych i ważnych infor‑
macji o bodźcu, który doprowadził do powstania periodyku oraz dokładnym zakresie 
tematycznym. Dowiadujemy się, że „Baszta” miała być sposobem na urozmaicenie 
i wzbogacenie programu planowanych na 1975 rok imprez, organizowanych przez 
społeczny komitet obchodów 700‑lecia Chojnic. Przygotowania do tego miejskiego 
jubileuszu, zdaniem redakcji, pobudziły wyobraźnię i dumę chojnickiego społeczeństwa, 
jednocześnie aktywizując ludzi do współpracy. Urozmaicenie obchodów miało pole‑
gać na przekazaniu mieszkańcom nieznanych dotąd i trudno dostępnych informacji 
i materiałów historycznych. 

Jak już wcześniej wspomniałam, czasopismo miało być poświęcone przeszłości 
miasta i regionu. Zamierzona przez autorów tematyka imponowała zakresem. Czytel‑
nicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z archeologii, muzealnictwa, numizmatyki, sfra‑
gistyki i heraldyki, zapoznać się ze źródłami archiwalnymi, które nie zostały wcześ‑
niej opublikowane bądź dostęp do nich był trudny, oraz pozycjami bibliograficznymi 
dotyczącymi Chojnic i regionu. Zakres czasowy i tematyczny artykułów historycz‑
nych miał być bardzo urozmaicony. Dodatkowo planowano też zamieszczać rysy bio‑
graficzne osób związanych z regionem czy podania, baśnie, legendy i opowiadania. 
Problematyką, o której nie zapomniano, była ochrona zabytków. Poruszenie jej miało 
na celu dążenie do zachowania kultury materialnej miasta i regionu.

Mimo świetnej inicjatywy i dużej merytorycznej wartości ukazały się jedynie trzy 
numery „Baszty”. Nie dotrwała ona do jubileuszowego 1975 roku. Nagle w czerwcu 
1974 roku zmarł jeden z inicjatorów, Maksymilian Ichnowski. Po jego śmierci wyda‑
wania czasopisma zaniechano.

„Baszta” po raz drugi
Po raz kolejny nazwa „Baszta” pojawiła się 12 lat później na okładce wydawnictwa 
wydrukowanego przez Muzeum Historyczno‑Etnograficzne, którym kierowała 
Wanda Tyborska. Z założenia nowe czasopismo miało nawiązywać do swojego 
poprzednika nie tylko nazwą, lecz również częściowo tematyką. Przede wszystkim 
jednak miało być informatorem dotyczącym chojnickiego muzeum i jego działal‑
ności, wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych tym tematem. Jako 
kolejny cel przedstawiono chęć przekazywania informacji dotyczących tematycznego 
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działania jednostki, a także chciano zachęcić potencjalnych darczyńców do wzbo‑
gacenia kolekcji muzealnej, przyczyniając się do ochrony przed zniszczeniem, zagi‑
nięciem bądź zapomnieniem ważnych materiałów i przedmiotów. W skład kole‑
gium redakcyjnego nowo wydanego periodyku wchodzili pracownicy merytoryczni 
muzeum, okładka została zaprojektowana przez pracującego w nim wtedy artystę 
Kazimierza Lemańczyka. Artykuły były uzupełnione zdjęciami autorstwa Andrzeja 
Bramańskiego.

O muzeum to i owo
Zgodnie z początkowym założeniem przez pierwsze lata „Baszta” ukazywała się 
z częstotliwością rocznika. Tendencję tę zachowano przez sześć kolejnych numerów, 
z małą roczną przerwą pomiędzy numerami 3. a 4., przypadającą na rok 1989. Pierw‑
sze trzy numery, mimo deklarowanej w przedmowie do pierwszego z nich tematyki 
bardziej naukowej i problematycznej, są przede wszystkim prezentacją działalności 
chojnickiego muzeum. Numery 1. i 2. opisują krótko historię placówki, jego strukturę 
organizacyjną i zakres badań, którymi się zajmuje. Opowiedziano w nich o wszyst‑
kich działach, pracowni fotograficznej, bibliotece i jej zasobach, w końcu o oddziale 
Albina Makowskiego czy istniejącym wtedy oddziale zamiejscowym w Silnie. Znaj‑
dują się też w nich niezbyt szczegółowe notatki o zabytkowych budynkach będących 
jednocześnie obiektami muzealnymi. Trzeci numer rocznika ma całkiem inny cha‑
rakter. Jego założeniem było pokazanie wybranych, najciekawszych zbiorów muzeal‑
nych, wykorzystując do tego dokumentację naukową. Jest bogato ilustrowany, każdą 
ze stron opatrzono zdjęciem. Niewielką zmianę tematyczną przyniósł wydany po 
rocznej przerwie numer 4. Omówiono w nim mecenat muzeum nad twórczością 
ludową regionu, zostały przedstawione najważniejsze wystawy przygotowane w prze‑
ciągu dwóch lat oraz formy współpracy zagranicznej nawiązanej z Niemcami oraz 
Francją. Ciekawą częścią jest artykuł biograficzny o prof. Ignacym Praetoriusie i jego 
pracach badawczych w zakresie archeologii. 

Szczególna okazja
Na wyjątkową uwagę zasługuje numer specjalny, wydany po dłuższej przerwie 
w 1991 roku w miejsce numeru 5. Okazją do jego druku było wyjątkowe święto  – 
setne urodziny założyciela muzeum i pierwszego kustosza, Juliana Rydzkowskiego. 
Ten rocznik zauważalnie odbiega od pozostałych. Na okładce widnieje portret Rydz‑
kowskiego, zrezygnowano z brązowego druku na korzyść klasycznego czarnego. Czy‑
telnik może dokładnie poznać życiorys wielkiego muzealnika, nie zapomniano też 
o umieszczeniu próbki jego twórczości. Do współtworzenia numeru po raz pierw‑
szy zaproszono gości spoza kręgu chojnickich muzealników. Były nimi osoby zna‑
jące osobiście pana Juliana i mogące wiele o nim opowiedzieć. Wśród nich znaleźli 
się Józef Borzyszkowski i Jerzy Kuligowski, a także współtwórcy pierwszych trzech 

„Baszt” z 1974 roku – Kazimierz Ostrowski, Franciszek Pabich i Leon Stoltmann.
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Okładka numeru specjalnego wydanego z okazji 100. rocznicy urodzin Juliana Rydzkowskiego
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Zmiany
W 1992 roku na emeryturę odeszła dyrektor Muzeum Historyczno‑Etnograficznego 
Wanda Tyborska, a jej miejsce zajęła Janina Cherek. Wraz z nowym dyrektorem nade‑
szły również zmiany widoczne w wydawanym periodyku. Ma większą objętość, a poza 
materiałami o działalności muzeum i najważniejszych wydarzeniach mających miejsce 
w poprzednim roku po raz pierwszy pojawiły się w nim wyraźnie oznaczone artykuły 
problemowe. Wraz z rosnącą numeracją nadeszły też kolejne zmiany. „Baszta” sta‑
nowczo przestała być rocznikiem na rzecz ukazującego się nieregularnie periodyku, 
zaś każdy numer przynosił pewne różnice. Wydany w 1996 roku numer 7. był pierw‑
szym, przy którego składzie i przygotowaniu do druku wykorzystano nową technologię. 
Bardzo zauważalne są inny krój czcionki i układ artykułów, a także pewne elementy 
ozdobne wyróżniające się już przy pierwszym spojrzeniu. W numerze 8. z 2000 roku 
powrócono do skromniejszej formy, po raz kolejny jednak zmieniono krój czcionki. 
Milenijne wydanie jest pierwszym, w którym pojawiła się wkładka zawierająca kolorowe 
zdjęcia będące ilustracjami do artykułów, poprawiła się też jakość papieru, oprawa zaś 
pięknie błyszczy lakierowaną okładką. 

Zmiany w szacie graficznej zakończyły się wraz z 9. numerem. Można powiedzieć, 
że w ciągu 14 lat pracy dyrektor Janina Cherek doprowadziła to cykliczne muzealne 
wydawnictwo niemalże do perfekcji. Numer 9., który ukazał się pod koniec jej kadencji, 
swoim wyglądem i podziałem przypomina wszystkie kolejne, jednocześnie bardzo róż‑

niąc się od poprzednich. Cza‑
sopismo wydane w 2005 roku 
ma nieco większy format od 
wcześniejszego A5. W dalszym 
ciągu posiada lakierowaną, kar‑
tonową okładkę oraz wkładkę 
z kolorowymi zdjęciami. Po raz 
pierwszy pojawiła się stopka 
redakcyjna, a spis treści prze‑
sunięto z ostatniej strony na 
początek, ułatwiając jednocześ‑
nie korzystanie z niego. Zakres 
zamieszczanych informacji 
znacznie się rozszerzył i został 
podzielony na osiem części: 
I. Artykuły i materiały, II. Dzia‑
łalność edukacyjna, III. Współ‑
praca z twórcami ludowymi, 
IV.  Gromadzenie, dokumen‑
tacja, ochrona i konserwacja Fragment okładki muzealnej „Baszty” 

autorstwa Kazimierza Lemańczyka
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zbiorów, V. Ważniejsze wydarzenia muzealne, VI. Wydawnictwa muzeum, VII. Publikacje 
pracowników muzeum w innych wydawnictwach oraz VIII. Z żałobnej karty.

„Baszta”, jaką znamy
Numer 10. pisma, który ukazał się po objęciu stanowiska dyrektora przez Barbarę 
Zagórską, zawierał pewne udoskonalenia. Widoczne są zmiany w podziale tematycz‑
nym, który został nieco rozszerzony i dokładniej sprecyzowany. Pojawiły się artykuły 
dostarczane przez zaprzyjaźnionych naukowców, podnosząc jednocześnie jego war‑
tość merytoryczną. Wprowadzono również funkcję redaktora prowadzącego, którym 
od 10. numeru została Anna Czapczyk, wtedy w muzeum zajmująca się biblioteką 
i archiwum oraz pełniąca funkcję kierownika działu oświatowego. Składem kompu‑
terowym zajął się muzealny grafik – Marek Woliński. Od 2011 roku druk „Baszty” 
powierzono Wydawnictwu Bernardinum. W tym samym czasie redakcja odeszła też 
od brązowego koloru druku i zmieniła go na klasyczny, czarny. W 2020 roku funkcję 
redaktora prowadzącego objął kierownik działu historycznego Marcin Synak. Obję‑
tość „Baszty” wciąż rośnie i nadal utrzymuje się jej merytoryczna wartość.

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

Część składu kolegium redakcyjnego „Baszty” – od prawej: Lidia Białkowska,  
redaktor  prowadząca Anna Czapczyk, Hanna Rząska, Marcin Synak



L ata 90. to intensywny rozwój regionalnego rynku prasowego w całym kraju. Po 
transformacji ustrojowej także w Chojnicach pojawiło się kilka tytułów, zarówno 

miesięczników, jak i tygodników. Jednym z nich, który ukazuje się do dzisiaj, jest 
„Czas Chojnic”. Pierwszy numer wyszedł 20 listopada 1997 roku. Wydawała go wów‑
czas Agora, a jego redaktor naczelną była Aneta Gawczyńska ‑Czupryniak. Tygodnik 
swoim zasięgiem terytorialnym obejmował: Brusy, Chojnice, Czersk, Kamień Kra‑
jeński oraz Sępólno Krajeńskie. Składał się ze stałych rubryk: Aktualności, Społe‑
czeństwo, Fotoreportaż, Sport, Rozmaitości i Weekend, a w 2000 roku dodano jeszcze 
Kulturę. Zawierał artykuły poświęcone wydarzeniom, które miały miejsce w regionie. 
Były to zarówno historie społeczne, jak i kulturalne. W każdym numerze, aż do teraz, 
pojawia się cykl „Witajcie na świecie”, w którym prezentowane są zdjęcia dzieci uro‑
dzonych w chojnickim szpitalu w danym tygodniu. Stałą rubryką są też Bezpłatne 
ogłoszenia drobne, które na przestrzeni lat zmieniły jedynie nazwę, ale nadal poja‑
wiają się na łamach czasopisma. W kolejnych latach rubryki powiększyły się o Moto‑
ryzację i Czas młodych. Od numeru 8. z 1998 roku gazeta zwiększyła swój zasięg 
o Tucholę, natomiast od numeru 34. o Konarzyny. Ówczesna redakcja mieściła się 
przy ul. Stary Rynek 2.

Po niecałych trzech latach ukazywania się, od numeru 36. z 2000 roku, „Czas 
Chojnic” zmienił wydawcę, którym została Polska Prasa Lokalna SA z Gdańska. Nie 
zmieniły się jednak wygląd gazety, jego redaktor naczelna i siedziba. W dalszym ciągu 
pojawiały się tematy bliskie społeczeństwu: wydarzenia, inwestycje, problemy miesz‑
kańców, sondy czy prezentacje sołectw. Wydawca czasopisma zmieniał się jeszcze 
trzykrotnie. Od numeru 6. z 2001 roku był nim Orbi Sp. z o.o. w Warszawie, oddział 
w Bydgoszczy. Poza naczelną Anetą Gawczyńską ‑Czupryniak w stopce pojawiły się 
także nazwiska innych dziennikarzy i pracowników. Za dział społeczny odpowie‑
dzialna była Sylwia Szczepańska, za sport Maciej Szczepański, za grafikę Radosław 
Połom, natomiast reklamami i ogłoszeniami zajmowali się Barbara Mucha i Waldemar 

Lokalny tygodnik
informacyjny od 24 lat

CZAS CHOJNIC

WERONIKA SADOWSKA
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Pierwszy numer „Czasu Chojnic”, który ukazał się 20 listopada 1997 roku
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Pospiech. Od numeru 20. z 2001 roku „Czas Chojnic” był wydawany przez Tygodniki 
Sp. z o.o. z Malborka. Natomiast w następnym numerze można zaobserwować zmianę 
wyglądu gazety. Dotyczy ona fontów, kolorów, pagin i rubryk. Doszły m.in. Oferty 
pracy, Promocja.

20 czerwca 2002 roku pojawił się ostatni numer prowadzony przez ówczes‑
nego wydawcę. Wraz z tą zmianą metamorfozie uległy też tytuł i siedziba. 4 lipca 
2002 roku ukazał się numer 1. „Nowego Czasu Chojnic” wydawanego przez Magraf 
z Bydgoszczy. Redakcja zmieniła również swoją siedzibę. Od tego momentu, aż do 
teraz, mieści się przy ul. Krętej 4. Poza tym zmniejszył się zasięg terytorialny – Brusy, 
Chojnice, Czersk, Konarzyny. W gazecie pojawiły się nowe rubryki: Nasza historia, 
Nasze gminy, Rozrywka, Temida, a bez zmian pozostały Aktualności, Rozmaitości 
i Sport. W dalszym ciągu poruszane były w niej tematy dotyczące społeczeństwa, kul‑
tury i samorządu. Pojawiło się kilka cyklicznych artykułów. Przez wiele numerów na 
ostatniej stronie można znaleźć cykl Podpatrzone, czyli zdjęcie z żartobliwym dopi‑
skiem dziennikarza, oraz Komentarze do tekstów, które do dzisiaj pojawiają się na 
końcu gazety. Na łamach „Nowego Czasu Chojnic” publikowało więcej dziennika‑
rzy: Argymir Iwicki, Michał Rytlewski, Danuta Tyde ‑Niedzielska, Michał Piepiorka. 
W 2003 roku w redakcji nastąpiła zmiana redaktora naczelnego. Anetę Gawczyńską‑

‑Czupryniak od numeru 36. zastąpił Argymir Iwicki.
Kolejne wydania nabierały nowego kształtu. Niektóre ze zmian obserwujemy 

do dzisiaj. Przykładem mogą być rubryki  – poza Aktualnościami, Temidą, Fotore‑
portażem i Sportem pojawiły się: Aktualności z Brus, Aktualności z Czerska, a póź‑
niej także Aktualności z Konarzyn czy Aktualności z gminy Chojnice. Pod koniec 
2004 roku gazeta powróciła do pierwotnego tytułu  – „Czas Chojnic”; w ostatnim 
numerze z tamtego roku (52.) tytuł „Nowy Czas” widniał nadal na paginach. Na 

Po zmianie wydawcy w 2001 roku, którym został Tygodniki Sp. z o.o. z Malborka, gazeta 
 zmieniła swój wygląd. Dotyczyło to zarówno strony tytułowej, jak i pozostałych



Lokalny tygodnik informacyjny od 24 lat 19

pierwszej stronie numeru 1. z 2005 roku redaktor naczelny Argymir Iwicki wyjaśnia 
zmianę tytułu: „Po prawie trzech latach ukazywania się »Nowego Czasu Chojnic« 
pragniemy poinformować, że powracamy do starej nazwy naszego tygodnika. Od 
6 stycznia do Waszych rąk trafiać będzie »Czas Chojnic«. Poza tym nic więcej się nie 
zmienia”. W tym samym roku od numeru 33. na łamach gazety pojawia się stała rub‑
ryka Gotuj z „Czasem Chojnic”, w której prezentowani są mieszkańcy powiatu i ich 
najlepsze receptury. Obecnie nosi ona nazwę Wasze przepisy.

W następnych latach tygodnik nieznacznie zmieniał swój layout. Modyfikacji 
uległy stałe rubryki, pojawiło się również więcej kolorowych zdjęć. W 2006 roku na 
jego łamach artykuły pisali nadal: naczelny Argymir Iwicki, Michał Rytlewski, Michał 
Piepiorka, Danuta Tyde ‑Niedzielska. Grupa dziennikarzy przez kolejne lata się zmie‑
niała. Od 2006 roku dołączyła Ramona Wieczorek. Z gazetą współpracowali również: 
Daniel Frymark, Zygfryd Czupa, Anna Maria Zdrenka i Sylwia Masełko. W 2008 roku 
do stałej obsady doszli: Michał Sagrol, który zajął się sportem po Michale Piepiorce, 
oraz Stanisław Kamiński. Reporterzy w swoich tekstach opisują wydarzenia, w których 
uczestniczą mieszkańcy powiatu: festyny, promocje książek, konkursy, zloty rodzinne. 

W 2002 roku, kiedy gazetę przejął Magraf, zmieniła ona swój tytuł na „Nowy Czas Chojnic”.  
Do pierwotnego powrócono trzy lata później
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Niezmienne miejsce wśród tematów zaj‑
mują także polityka czy sprawy związane 
z samorządem  – powiatowym, gminnym 
i miejskim. Zamieszczane są informacje 
o zdarzeniach drogowych i przestępstwach. 
Na przedostatnich kartkach znajduje się 
sport. Stałe strony poświęcone są Chojni‑
czance Chojnice i Red Devils Chojnice. Na 
pozostałych zamieszczane są też osiągnię‑
cia zawodników z innych dziedzin spor‑
towych: żeglarstwa, boksu, biegania, piłki 
ręcznej, lekkoatletyki.

Od początku istnienia pisma jego nie‑
odłącznym elementem są różnego rodzaju 
plebiscyty i konkursy. Na przestrzeni lat 
redakcja zorganizowała ich całkiem sporo. 
Niektóre z nich odbywają się do tej pory 
cyklicznie, inne zaś nieregularnie. Warto 
wymienić plebiscyty: Mała Miss, Plebiscyt 
sportowy „Czasu Chojnic”, który odbywa 
się od 2004 roku. Można było także gło‑
sować na najlepszą pielęgniarkę i położną 
chojnickiego szpitala. Często pojawiającą 
się zabawą na łamach tygodnika była Foto‑
zagadka  – czytelnicy musieli rozpoznać 
miejsce, które zostało uwiecznione na 
zdjęciu. Niezmiennie w gazecie pojawiały 
się też zdjęcia ze studniówek w szkołach 
powiatu chojnickiego, a także fotografie 
dzieci przyjętych do Pierwszej Komu‑
nii Świętej. Stałym tematem jest również 
pomoc osobom chorym, niepełnospraw‑
nym czy dotkniętym przez los. Dzienni‑
karze poświęcają artykuły mieszkańcom 

powiatu, którzy zbierają fundusze z 1% podatku, opisując ich problemy. Od kilkuna‑
stu lat do redakcji można przynosić także plastikowe nakrętki, które są zbierane dla 
konkretnego dziecka na zakup np. wózka. 

W 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnego, został nim ówczesny 
sekretarz redakcji Michał Rytlewski, który pełnił tę funkcję do 2017 roku. Od 1 paź‑
dziernika zastąpiła go Ramona Wieczorek ‑Frymark. Obecnie redakcję tworzą: Barbara 
Jażdżewska, odpowiedzialna za sekretariat i reklamę, Sławomir Maniawski – reklama, 

Stałą rubryką tygodnika są artykuły  
z przepisami, które prezentują mieszkańcy 
powiatu chojnickiego
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Piotr Gratkiewicz  – grafik, dziennikarze: Danuta Tyde ‑Niedzielska, Patrycja Gier‑
szewska, Stanisław Kamiński i Michał Sagrol. Wśród współpracowników znajdują się: 
Sylwia Hamerska, Krzysztof Syngierski, Magdalena Grala, Michalina Duziak i Iwona 
Papierowska. Korektą zajmuje się Katarzyna Mróz. W poprzednich latach w gazecie 
pracowało liczne grono osób, w tym kierownik korekty Alina Pelowska, grafik Elena 
Król i dziennikarka Monika Garstecka ‑Niemczyk. Tygodnik ukazuje się regularnie 
w każdy czwartek. W niektórych punktach dystrybucyjnych można go kupić nawet 
w środę wieczorem. Ma też stronę internetową – czas.tygodnik.pl, na której pojawiają 
się zajawki tekstów przygotowanych do najbliższego wydania, galerie zdjęć, których 
nie sposób byłoby umieścić w gazecie drukowanej, czy teksty, które ukazały się już 
w wersji papierowej. „Czas Chojnic” należy do ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gazet 
Lokalnych.

Na ostatniej stronie gazety od wielu lat pojawia się cykl Podpatrzone.  
Tak redakcja żartowała w jednym z numerów w pierwszym kwartale 2021 roku
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Rozmowa z redaktor naczelną „Czasu Chojnic” Ramoną Wieczorek ‑Frymark

Jaki jest obecny profil gazety?

Nasz profil od lat się nie zmienia – jesteśmy tygodnikiem lokalnym, piszemy o ludziach i dla ludzi, 
o bieżących sprawach dotyczących mieszkańców powiatu chojnickiego. Przekrój tematów jest 
spory – od relacji z wydarzeń i spraw kulturalnych po lokalną politykę czy informacje o inwestycjach.

Jakie obowiązki należą do redaktor naczelnej?

Łatwiej chyba byłoby powiedzieć, co nie należy do moich obowiązków. W „Czasie Chojnic” jako 
redaktor naczelna odpowiadam za całokształt każdego wydania. Czytam przed publikacją każdy tekst, 

Dziennikarze „Czasu Chojnic” interweniują w sprawach społecznych
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Świąteczne wydanie gazety z bieżącego roku
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oglądam każde zdjęcie. Redaguję artykuły, sprawdzam je pod względem merytorycznym i językowym, 
jestem też ich pierwszym korektorem. Planuję każde wydanie, zlecam niektóre zadania dziennikarskie, 
rozplanowuję układ stron (ich składem zajmuje się grafik), potem przygotowuję gazetę do wysłania 
do druku (przeglądam jeszcze raz wszystkie strony, wprowadzam ostatnie poprawki). Sama też piszę 
teksty i robię zdjęcia (choć dużo mniej niż w czasie, gdy byłam tylko dziennikarzem). Sprawuję nadzór 
nad stroną internetową. Wspólnie z szefową do spraw reklam planujemy kampanie, plebiscyty i dodatki. 
Reprezentuję gazetę podczas oficjalnych wydarzeń, jestem też w stałym kontakcie z wydawcą. Odpo
wiadam po części za sprawy kadrowe i dobór współpracowników. Mam też na głowie różne sprawy 
papierkowe – prowadzenie korespondencji, wycenę wierszówek (to wynagrodzenia dla dziennikarzy), 
pisanie projektów (jeśli np. jest okazja do zdobycia dodatkowych środków). Kieruję zespołem, choć 
pracownicy „Czasu Chojnic” mają spory zakres niezależności i samodzielności.

Jak się pracuje na tym stanowisku?

Lubię swoją pracę, chociaż moje stanowisko wiąże się z dużą odpowiedzialnością, stresem 
i potrzebą sporej dyspozycyjności. Najprzyjemniejszy jest kontakt z mieszkańcami, miłe słowa od 
stałych Czytelników, którzy doceniają nasz wysiłek wkładany w każde wydanie. Żałuję jedynie, że 
obecnie nie mam już tyle czasu na pisanie tekstów co dawniej – bardzo lubię to robić, uważam to 
za swoją mocną stronę.

W jaki sposób pandemia wpłynęła na gazetę?

Pandemia zmieniła chyba każdą dziedzinę życia, nic więc dziwnego, że wpływa także na gazetę – 
w różnym wymiarze. Na przykład całkowicie przeorganizowaliśmy pracę: dziennikarze, korektorzy, 
agenci reklamowi i graficy pracują zdalnie (gdy jest taka potrzeba, to dziennikarze oczywiście także 
w terenie). Krótko przed wybuchem pandemii testowaliśmy nowy system przygotowywania gazety, co 
okazało się dla nas wybawieniem w trudnym czasie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie przygotowywać 
wydania zdalnie i na każdym etapie mieć podgląd stron. Pandemia spowodowała również zamknięcie 
wielu instytucji, odwołanie imprez – relacje ze spotkań czy innych wydarzeń wcześniej były częścią 
każdego numeru, ale trzeba było z nich zrezygnować. Część rubryk przymusowo istnieje w mocno 
okrojonej formie – na przykład miłą pamiątką dla naszych Czytelników były zawsze zdjęcia noworod
ków, lecz obecnie osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić na oddziały szpitalne. Musieliśmy też zrezyg
nować z plebiscytów lub nieco zmodyfikować ich zasady (np. w przypadku plebiscytu sportowego).

Poza tym pandemia spowodowała kryzys w wielu branżach, co przekłada się także na wpływy 
z reklam, które są znaczącą sprawą dla finansowania gazety. Staramy się wspierać przedsiębiorców, 
bo rozumiemy, że czasy są trudne i odczuwamy to na własnej skórze – a jednocześnie chcemy 
zachować niezależność. Zawsze ważni byli dla nas Czytelnicy, mieszkańcy – obecnie kontakty mię
dzyludzkie są mocno ograniczone, co jest dla nas trudne także w kontekście zawodowym. Pomysłów 
na artykuły nam nie brakuje, ale na pewno trzeba inaczej podchodzić do zbierania materiału i pisania 
tekstów. Uważam, że jest w interesie mieszkańców, by istniały media lokalne – w różnej formie. Mam 
nadzieję, że w Chojnicach pandemia nie pozbawi ludzi dostępu do informacji z rzetelnych źródeł.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



Pielęgnują filomackie
wartości

FILOMATA

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

W naszym kraju nie‑
wiele ukazuje się 

podobnych czasopism trak‑
tujących o historii szkoły, jej 
nauczycielach i wychowan‑
kach. W periodyku odnaj‑
dziemy różnorodne teksty: 
publicystyczne, naukowe, 
popularno naukowe, ale także 
sprawozdania z wydarzeń 
oraz działalności wydawcy 
i szkolnych stowarzyszeń. 
A z pismem ściśle wiąże się 
seria wydawnicza. Warto 
na łamach „Kwartalnika 
Chojnic kiego” wspomnieć 
o „Chojnickim Biuletynie 
Informacyjnym »Filomata«”, 
wszak szkoła już niedługo 
świętować będzie imponujący 
jubileusz 400‑lecia.

Cztery wieki istnienia 
placówki oświatowej to 
powód do chluby, ale rów‑
nież zobowiązanie do kon‑
tynuacji dobrych tradycji. 
O historii polskiego kolegium 

Okładka pierwszego numeru „Chojnickiego Biuletynu 
 Informacyjnego »Filomata«”
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jezuickiego, następnie pruskiego gimnazjum katolickiego i gimnazjum królewskiego, 
później polskiego gimnazjum klasycznego męskiego i wreszcie Liceum Ogólnokształ‑
cącego im. Filomatów Chojnickich piszą współautorzy „Filomaty”. Zawartość może 
zainteresować nie tylko osoby związane ze szkołą, ale też i wielu miłośników pomor‑
skiej przeszłości, szczególnie badaczy dziejów oświaty.

Pismo ukazuje się od 16 lat. Wydawcą periodyku jest Towarzystwo Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, natomiast jego redaktorem 
naczelnym Bogdan Kuffel. Dotychczas wydano 13 numerów. W „Filomacie” odnaj‑
dziemy stałe działy: Kronikalia, Spotkania z Pegazem, Z historii szkoły, Filomaci 
pamięci godni, Nasi absolwenci w kulturze i nauce, Ze szkolnej ławy.

W gronie stałych współautorów pisma byli i są zarówno nauczyciele i absol‑
wenci liceum, jak i osoby sympatyzujące ze szkołą i badające jej długą historię, m.in. 
naukowcy: prof. Włodzimierz Jastrzębski, dr Jerzy Szwankowski, dr hab. Janusz Gier‑
szewski, dr Ireneusz Pieróg, obecni i byli nauczyciele: dyrektor Paweł Boczek, Joanna 
Glaza, Gabriela Stępień, Anna Szydeł ‑Eichenlaub, Maria Eichler, Bogdan Kuffel, 
Olgierd Buchwald, regionaliści: Zbigniew Stromski, Rajmund Matthes, Kazimierz 
Jaruszewski, Mariusz Brunka, artyści – znany w kraju i poza jego granicami malarz 
i medalier Janusz Jutrzenka Trzebiatowski.

Redakcja czasopisma stara się zatem łączyć teraźniejszość z przeszłością. Kolejne 
edycje są bogato ilustrowane, co podnosi walory archiwalne pisma. Zamieszczone 
materiały dotyczą nie tylko oświaty i nauki, ale także działalności artystycznej, 
np. corocznych Kwietniowych Spotkań z Poezją. Bardzo wartościowe pod względem 
poznawczym i źródłowym są publikowane wspomnienia uczniów oraz innych osób 
związanych ze szkołą. Charakter dokumentacyjny mają zaś wykazy roczników kolej‑
nych absolwentów, relacje ze szkolnych wydarzeń czy sprawozdania TPLO.

W łączności z periodykiem wydawane są kolejne tomy popularnonaukowej serii 
„Biblioteka Filomaty”. Redaktorem serii jest również Bogdan Kuffel. Co ciekawe, w tej 
chojnickiej serii wydawniczej ukazało się więcej numerowanych tomów niż edycji 
samego periodyku. Dobrze to świadczy o aktywności animatorów „Biblioteki Filo‑
maty”, a także autorów kolejnych książek i broszur. Pierwszym tomem, który ukazał 
się w 2005 roku, był Poczet filomatów chojnickich pod redakcją Kazimierza Jaruszew‑
skiego. Dotychczas opublikowano 43 tomy.

Dzięki staraniom licealnej społeczności i szkolnemu periodykowi tradycje filo‑
mackie opierające się na triadzie wartości Ojczyzna – Nauka – Cnota są wciąż żywe 
w mieście i regionie. Zachęcamy zatem Czytelników „Kwartalnika” do lektury kolej‑
nych numerów ciekawego pisma „Filomata” i kolejnych tomów „Biblioteki Filomaty”.
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Okładka „Filomaty” po zmianie wyglądu w 2008 roku



Biuletyn Zrzeszenia
Kaszubsko ‑Pomorskiego w Chojnicach

KLUKA

JANINA KOSIEDOWSKA

C hojnickie Zrzeszenie Kaszubsko ‑Pomorskie działa nieprzerwanie od 27 stycz‑
nia 1957 roku. W różnorodność swego programu wpisało również działalność 

wydawniczą, która została zainicjowana w 1978 roku katalogiem wystawy plastycz‑
nej Jana Duraja oraz biuletynem „Bazuny”. „Bazuny” ukazywały się nieregularnie 
(uwarunkowania polityczne i finansowe), w latach 1978–1987 wydano 12 nume‑
rów. W tamtych czasach pismo miało niemałe znaczenie w życiu nie tylko zrzesze‑
niowej społeczności. Oprócz informacji związanych z działalnością ZKP jako orga‑
nizacji ogólnokaszubskiej oraz jej chojnickiego oddziału, zamieszczane w nim były 
m.in. teksty poświęcone kulturze i historii – w tym Kaszubów, artykuły przybliżające 
postaci z przeszłości regionu kaszubsko ‑pomorskiego.

Musiało upłynąć 30 lat, by chojnicki oddział ZKP mógł wrócić do idei redagowa‑
nia własnego biuletynu. W 2008 roku zdecydowano tzw. wolne środki przeznaczyć 
na cel zaproponowany przez Kazimierza Ostrowskiego (kiedyś redaktora biuletynu 

„Bazuny”)  – tak światło dzienne ujrzała „Kluka. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko‑
‑Pomorskiego w Chojnicach”. Dlaczego „Kluka”? W Słowniku gwar kaszubskich na 
tle kultury ludowej Bernarda Sychty (t. II, s. 162) znajdziemy takie wyjaśnienie tego 
słowa: „Kluka, klëka – mocno zakrzywiona laska, zwykle jałowcowa z przyczepioną 
do niej kartką papieru, w której niegdyś sołtys zwoływał gminę na zebranie lub poda‑
wał jakieś ogłoszenia do ogólnej wiadomości. Dziś laska wyszła z użycia, a nazwą 
klëka określa się już tylko samo ogłoszenie”.

Pierwszy numer, który ukazał się pod koniec 2008 roku, przyniósł czytelnikowi 
zbiór ważnych informacji, wiadomości, ogłoszeń. Opracowany w całości przez Kazi‑
mierza Ostrowskiego, liczył 32 strony, a na jego zawartość złożyły się artykuły:

• ZKP – największa organizacja regionalna w Polsce
• Oddział ZKP w Chojnicach (o historii oddziału) 
• 2008 rok w obiektywie (najważniejsze wydarzenia roku w oddziale)
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Okładka biuletynu „Bazuny”

• Informacja o rozstrzygnięciu konkursu dla młodzieży „Rodzinne opowie‑
ści” wraz z nagrodzoną I miejscem pracą Anny Marii Piekarskiej

• Kąsk do smiéchù (humor po kaszubsku) 

Pierwszy zeszyt „Kluki” został ciepło przyjęty, nic dziwnego zatem, że ambicją ini‑
cjatorów była kontynuacja projektu. Fundusze na ten cel pozyskiwano, uczestnicząc 
w samorządowych konkursach ofert. Dzięki temu przez następne lata mogły ukazać się 
kolejne roczniki – do dziś do czytelników trafiło 13. Tak jak niegdyś „Bazuny”, tak 
i „Kluka”, będąc biuletynem oddziału, proponuje teksty korespondujące z działalnością 
chojnickiego środowiska zrzeszeniowego oraz całego ZKP. W Zrzeszeniu każdy rok 
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ma swego patrona, wokół którego organizuje się szereg wydarzeń, stąd też w piśmie 
znajdzie czytelnik artykuły o tych bohaterach (np. w 2012 roku o Młodokaszubach, 
w 2017 roku o Józefie Chełmowskim) oraz o wielu innych postaciach zasłużonych dla 
historii i kultury ziemi chojnickiej, Kaszub i Pomorza. Redaktor Kazimierz Ostrowski 
i wydawca dbają o to, aby tematyka zamieszczanych tekstów nie ograniczała się do 
spraw okołozrzeszeniowych, ale by artykuły w „Kluce” traktowały też o historycznych 
i współczesnych wydarzeniach, miejscach, organizacjach związanych z Chojnicami 

Okładka pierwszego numeru „Kluki”
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i gminą Chojnice. Dlatego na łamach biuletynu pisali m.in.: Barbara Zagórska, Marcin 
Synak, Anna Czapczyk, Hanna Rząska, Anna Maria Zdrenka, Kazimierz Jaruszewski, 
Krzysztof Syngierski. Rzecz jasna najwięcej artykułów i opracowań wychodzi spod pióra 
Kazimierza Ostrowskiego. Redaktor „Kluki” często zamieszcza w niej materiały archi‑
walne z własnym komentarzem, wspomnienia osób lub artykuły o osobach zapisanych 
w historii naszej małej ojczyzny. Na kartach biuletynu czytelnik odkryje też utwory 

„Kluka” dokumentuje m.in. wydarzenia organizowane przez chojnicki 
oddział Zrzeszenia Kaszubsko ‑Pomorskiego
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Okładka trzynastego numeru „Kluki”

poetów kaszubskich, np. Jana Karnowskiego i Jana Zbrzycy, ale także Jana Sabiniarza. 
Stałe działy to Kronika (ilustrowane wydarzenia roku w chojnickim oddziale ZKP) oraz 
Regał regionalny (wcześniej: Nowe książki; Biblioteczka regionalna). 

Na przestrzeni 13 lat pismo zmieniało się, wzbogacało tematykę, starając się unikać 
przy tym treści mało znaczących. Cieszy obecność biuletynu na chojnickim rynku wydaw‑
niczym. Trzeba żywić nadzieję, że uda się wydawać „Klukę” także w następnych latach.

Fot. z arch. Zrzeszenia Kaszubsko ‑Pomorskiego Oddziału Miejskiego w Chojnicach



Gazeta o Chojnicach
i dla chojniczan

CHOJNICZANIN.PL

JACEK KLAJNA

G azeta „Chojniczanin.pl” po ‑
wstała w listopadzie 2010 roku 

jako swoista próba penetracji choj‑
nickiego i lokalnego rynku reklamy. 
W pierwotnym założeniu nadrzęd‑
nym celem było skuteczne dopro‑
wadzenie powierzonych treści 
reklamowych do jak największego 
grona odbiorców przy pomocy bez‑
płatnego nośnika. Wychodzące na 
rynku lokalnym gazety chojnickie 
prowadziły co prawda rubryki rekla‑
mowe, ale miały one inny charakter 
i innych potencjalnych odbiorców. 
Jedną z pierwszych dużych akcji pro‑
mocyjnych była tzw. „karta promo‑
cyjna”. Założeniem programu było 
doprowadzenie do czegoś na wzór 

„zachodnich gazetek promocyj‑
nych”, z których wycina się kupony 
rabatowe przed pójściem na zakupy 
do konkretnego sklepu. Niestety, 
mimo dobrego startu (17 uczest‑
ników od 1. numeru) program nie 
nabrał zakładanego rozpędu, a jego 
wariacją były w późniejszym okresie 

„certyfikaty” gwarantujące zniżki 
Pierwszy numer „Chojniczanina.pl”  

z listopada 2010 roku
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Numer 40 gazety, ostatni w pierwszej edycji – czerwiec 2014 roku
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w konkretnym sklepie. Także początkowe założenie, że „Chojniczanin.pl” ma być gazetą 
regionalną docierającą także do Brus, Czerska czy Człuchowa, zostało szybko zweryfi‑
kowane trudnościami logistycznymi. Zalety bezpłatnej gazety: nakład rozchodzący się 
w 100%, brak kosztów kolportażu, brak konieczności odbioru zwrotów, brak kosztów 
windykacji zadłużeń – to niestety też brak możliwości włączenia gazety w działające 
płatne systemy dystrybucyjne.

„Chojniczanin.pl” w pierwotnej formie (pierwszej edycji) ukazywał się przez cztery 
lata – od listopada 2010 do czerwca 2014, w zmiennym nakładzie 8000–13 000 egzem‑
plarzy i objętości 16 stron. Przez ten okres ukazało się 40 numerów miesięcznika. Gazeta 
rozprowadzana była w Chojnicach poprzez system stojaków umieszczonych w kluczo‑
wych punktach sprzedaży detalicznej. Miesięcznik zawierał oprócz reklam przedruki 
z lokalnych portali internetowych (administracja publiczna, służby porządkowe), autor‑
skie wywiady ze znanymi osobami i sondy uliczne. Umieszczano ponadto ogłoszenia 
samorządowe: burmistrza miasta Chojnice i starosty chojnickiego. Gazeta miała także 
zaczątki rubryki regionalnej  – artykuły na temat historii Chojnic, znanych chojni‑
czan i prace miejscowych artystów zaczęły pojawiać się już od 6. numeru. Od samego 
początku swoje miejsce miał także sport, w tym najwięcej MKS Chojniczanka 1930. 
Niestety brak etatowej redakcji oraz stałych korespondentów spowodował zawiesze‑
nie wydawania gazety. Ostatni numer pierwszej edycji wyszedł w czerwcu 2014 roku. 
Redaktorem naczelnym pierwszej edycji był Tomasz Glaser, a w skład kolegium redak‑
cyjnego wchodzili: Karol Buława, Weronika Warnke, Mariusz Czapiewski i Magdalena 
Templin. Redakcja mieściła się przy ulicy Mestwina 14b.

Wznowienie wydawania gazety nastąpiło w lutym 2016 roku. Inicjatorem reak‑
tywacji był Jacek Klajna (autor artykułu – przyp. red.), który został też redaktorem 
naczelnym i opracował całkowicie nowy układ tematyczny. Gazeta stała się miesięcz‑
nikiem społeczno ‑historycznym skupiającym się tylko i wyłącznie na problemach 
miasta Chojnice. W związku z tym zmieniła też podtytuł z „Gazeta regionalna” na 

„Gazeta lokalna”. Od samego początku drugiej edycji wdrożono dwie fundamentalne 
reguły. Reguła „non ‑profit”  – wszyscy pracują bez wynagrodzenia, a gazeta finan‑
sowana jest w całości z reklam. Reguła „open” – każdy może pisać, a do publikacji 
dopuszczani są wszyscy, dla których miasto Chojnice jest ważne i którzy dostarczą 
do redakcji wartościowe teksty w ramach swoich lokalnych zainteresowań. Jednym 
z zasadniczych celów było także doprowadzenie do mieszkańców Chojnic „Wiadomo‑
ści z ratusza” w formie oryginalnych tekstów: protokołów obrad Rady Miejskiej, dys‑
kusji radnych i wypowiedzi burmistrza bez dziennikarskiej ingerencji. Gazeta została 
powiększona do 24 stron i otrzymała stały układ. W części informacyjnej zawiera 

„Kronikę wydarzeń”, „Wiadomości z ratusza”  – czyli najciekawsze fragmenty proto‑
kołu z obrad rady miejskiej lub wiadomości z wydziałów urzędu, kilka–kilkanaście 
artykułów „Z życia miasta” poruszających tematykę społeczno ‑kulturalną, a ponadto 
felietony mówiące o sprawach bieżących oraz najczęściej na rozkładówce autorski 
tekst burmistrza i artykuły ratuszowej opozycji. W części drugiej, w formie stałych 
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Pierwszy numer drugiej edycji gazety z lutego 2016 roku
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rubryk, artykuły o charakterze historycznym, regionalnym i społecznym: „Historia 
Chojnic”, „Twarze z przeszłości”, „Chojniczanie z pasją”, „Chojniczanie w podróży”, 

„Urok starych fotografii” oraz sport, zdrowie, repertuar kina i rozrywka. 
Jedną z misji gazety stała się także promocja chojnickich twórców kultury. 

W ramach tej działalności wydane zostały dotychczas dwa katalogi twórczości: Piotra 
Górskiego i Wiesławy Gołuńskiej. Nowa gazeta szybko przyjęła się na chojnickim 
rynku wydawniczym i zyskała stały krąg wiernych czytelników. Po roku działalności 
objętość gazety wzrosła do 32 stron, a nakład do 6000 egzemplarzy. Wydania świą‑
teczne powiększane są do 40 stron. Dystrybucja nadal opiera się na systemie stoja‑
ków rozmieszczonych w kluczowych dużych sklepach detalicznych oraz mniejszych 
osiedlowych, a także w różnych instytucjach: Promocji Regionu Chojnickiego, Cen‑
trum Edukacyjno ‑Wdrożeniowym, Chojnickim Centrum Kultury, Centrum Parku 
Chojnice oraz w siedzibach samorządów: Urzędzie Miejskim i Starostwie Powia‑
towym. Tworzenie każdego kolejnego numeru możliwe jest dzięki stałemu gronu 
współpracowników: regionalistów, historyków i publicystów  – tworzących otwartą 
redakcję. Szczególne słowa uznania należą się tu Kazimierzowi Jaruszewskiemu, 
Andrzejowi Lorbieckiemu, Wiesławie Gołuńskiej, Arseniuszowi Finsterowi oraz 
Leszkowi Redzimskiemu, którzy są z „Chojniczaninem.pl” od początku drugiej edycji. 
W grudniu 2018 roku do zespołu redakcyjnego dołączyła Maria Eichler, dziennikarka 

Stoisko gazety podczas jarmarku w Charzykowach w lipcu 2019 roku



38 Prasa w Chojnicach

Okładka najnowszego numeru z kwietnia 2021 roku
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Katalog twórczości Piotra Górskiego wydany 
został przez „Chojniczanina.pl” w 2019 roku

Okładka albumu z rysunkami Wiesławy 
Gołuńskiej, który ukazał się w 2020 roku

z wieloletnim doświadczeniem w „Gazecie Pomorskiej”, redaktor naczelna „Gazety 
Chojnickiej” (1990–2004) i współpracowniczka wielu innych tytułów prasowych. 
Zespół redakcyjny bierze udział w życiu kulturalnym miasta poprzez uczestnictwo 
w Dniach Chojnic, lokalnych jarmarkach oraz organizację konkursów historycznych. 
Redakcja mieści się w Domu Towarowym Libera przy Starym Rynku 9–10 w Chojni‑
cach. Kontakt do redakcji: redakcja@chojniczanin.pl, tel. 601 533 588.



Periodyk o wydarzeniach
społecznych i kulturze

KWARTALNIK CHOJNICKI

ANNA MARIA ZDRENKA

N ajmłodszym czasopismem ukazującym się w naszym mieście jest „Kwartalnik 
Chojnicki”. To pismo społeczno ‑kulturalne o charakterze popularnym, nie 

naukowym. Zaadresowane jest do mieszkańców naszego miasta i okolic oraz tych, 
którzy śledzą chojnickie wydarzenia. 

Pierwszy numer ukazał się w 2012 roku i obejmował okres od lipca do wrześ‑
nia. Zgodnie z nazwą numery wydawane są regularnie co kwartał. Po 9 latach jest 
ich już 35 i zawierają ponad 660 artykułów. Wydawcą jest Miejska Biblioteka Pub‑
liczna w Chojnicach. Periodyk jest bezpłatny, wychodzi w nakładzie 500 egzemplarzy. 
Redaktorem naczelnym jest Kazimierz Jaruszewski. Radę Programową tworzą: Arse‑
niusz Finster – burmistrz Chojnic, Antoni Szlanga, Anna Lipińska – dyrektor MBP 
i Jan Zieliński, a wcześniej w radzie zasiadał także Mirosław Janowski. Na przestrzeni 
lat skład kolegium redakcyjnego się zmieniał. Początkowo zasiadali w tym gremium: 
Mariusz Brunka, Tomasz Marcin Cisewski, Beata Królicka (sekretarz redakcji do 
2017 roku), Irmina Łysakowska (obecnie Szyca), Maciej Stanke i Anna Maria Zdrenka. 
Aktualnie kolegium redakcyjne tworzą: Maria Czaplewska, dr Emilia Kalitta, Jacek 
Klajna, Weronika Sadowska, Irmina Szyca i Anna Maria Zdrenka (sekretarz redakcji).

Raz na kwartał
Jak zrodził się pomysł na „Kwartalnik Chojnicki”? – „W 2012 roku pomyślałem, że 
prężnie działające instytucje kultury, jak muzea i biblioteki, wydają swoje periodyki. 
Muzeum chojnickie wydaje od wielu lat »Basztę«; warto byłoby pokusić się o tworze‑
nie rocznika bibliotecznego. Do tego pomysłu zachęciłem panią dyrektor Annę Lipiń‑
ską oraz panią redaktor Beatę Królicką. Z Beatą Królicką współpracowałem wcześniej 
przy redagowaniu »Zeszytów Chojnickich« i uważałem, że z powodzeniem mogłaby 
objąć odpowiedzialną funkcję sekretarza redakcji nowego czasopisma” – mówi redak‑
tor naczelny Kazimierz Jaruszewski.  – „W tym trzyosobowym gronie podjęliśmy 
ambitne zadanie publikowania nie rocznika, ale kwartalnika społeczno ‑kulturalnego. 
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Ideę ukazywania się periodyku MBP z zadowoleniem przyjął też burmistrz Chojnic 
dr Arseniusz Finster, który został jednocześnie przewodniczącym Rady Programowej 
pisma. Entuzjastą wydawania »Kwartalnika Chojnickiego« był od początku ówczesny 
zastępca burmistrza Jan Zieliński. Pan Zieliński aktywnie uczestniczy w posiedze‑
niach kolegium redakcyjnego oraz bierze systematycznie udział w spotkaniach 
promocyjnych periodyku w Czytelni. Pismo nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, 
gdyby nie zapał i wysiłki członków kolegium redakcyjnego: obecnej sekretarz redak‑
cji Anny Marii Zdrenki, Weroniki Sadowskiej, Irminy Szycy, Mariusza Brunki. Potem 
dołączały kolejne osoby, niektóre zaś, co naturalne, odchodziły” – dodaje Kazimierz 
Jaruszewski. 

Ważna jest grafika
Pismo liczy 96 stron i wydawane jest w kolorze. Drukiem zajmował się Certus s.c., od 
numeru 7. – ABEDIK Bydgoszcz, a od 23. – Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart 
z Gdyni. Szatę graficzną opracował Maciej Stanke. Jest ona stała, pozwalając na iden‑
tyfikację wizualną pisma. Biała okładka z panoramą Chojnic różni się tylko bieżącą 
numeracją i zajawkami artykułów. Od numeru 26. umieszczony został rok założenia. 

Promocja pierwszego numeru „Kwartalnika Chojnickiego” odbyła się 16 października 2012 roku. 
Na zdjęciu od lewej: redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski, dyrektor Muzeum Historyczno‑

‑Etnograficznego Barbara Zagórska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach Anna 
Lipińska, burmistrz Arseniusz Finster i ówczesny zastępca burmistrza Jan Zieliński
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Pismo ma przejrzysty układ. Składa się z pięciu stałych działów, z których każdy ma 
inną kolorystykę. Artykuły opatrzone są licznymi zdjęciami. Kolegium redakcyjne 
kładzie duży nacisk na wizualną stronę pisma.

Pierwszy dział dotyczy wybranego zagadnienia i tworzy go zawsze kilka tema‑
tycznych artykułów. Inaugurujący numer prezentował Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Chojnicach. W kolejnych tematy przewodnie były różnorodne – instytucje, ośrodki 
wsparcia, chojnickie kamienice, parki, a także wspomnienia wojenne, zdrowie, nauka, 
rzemiosło, teatr, muzyka, sport, haft, kuchnia czy zwierzęta. Członkowie kolegium 
redakcyjnego zapewniają, że pomysłów na temat przewodni nie brakuje. Do niektó‑
rych, takich jak rzemiosło, muzyka czy sport, zamierzają wracać, gdyż są to zagadnie‑
nia warte dalszego opracowywania.

Aktualności i historia
Drugi stały dział to „Kronika chojnicka”, która zawiera ok. 10 tekstów dokumentu‑
jących bieżące wydarzenia z życia miasta w danym kwartale – kulturalne, inicjatywy 
społeczne, osiągnięcia chojniczan czy jubileusze. Tutaj zamieszczane są informacje 
z pracy Urzędu Miejskiego. Są również sprawozdania z wydarzeń w MBP oraz arty‑
kuły popularyzujące czytelnictwo i nowości wydawnicze. W tej rubryce od początku 
prezentowane są lokalne stowarzyszenia i grupy. Z czasem pojawił się cykl Trzy 

Prezentacje kolejnych numerów przyciągały do Czytelni MBP spore grono chojniczan.  
Tak było także w 2016 roku podczas omawiania 17. numeru
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pytania do…, kierowany do osób aktywnych w życiu społecznym i kulturalnym mia‑
sta. Dział zamyka kronika wydarzeń za dany kwartał.

Trzeci stały dział zatytułowany jest „Z dziejów miasta”. Zawiera z reguły jeden 
lub dwa artykuły popularyzujące historię miasta i okolic. Czwarty dział  – „Choj‑
nice i okolice” – promuje walory turystyczne regionu. Zamieszczane są w nim teksty 
o sąsiednich miejscowościach, zarówno tych większych, jak i mniej znanych osadach. 
Ostatni dział pisma to „Oficyna artystyczna”, której celem jest promowanie twórczości 
artystycznej chojniczan. Prezentowani już byli malarze, graficy, fotografowie, poeci, 
tancerze, aktorzy, muzycy, rzeźbiarze, garncarze, witrażysta i dekoratorka. Były osoby 
zarówno z dorobkiem, jak i debiutanci. W piśmie pojawiał się także dział „Chojnickie 
osiedla”, poruszający tematykę samorządów mieszkańców i osiedli. Ostatnio jednak, 
z uwagi na ograniczenia epidemiczne, odwołane są zebrania i imprezy osiedlowe, stąd 
rubryka jest na razie zawieszona.

Łamy dla każdego
Autorami są nie tylko członkowie kolegium redakcyjnego. Artykuły nadsyłają 
także dziennikarze, regionaliści, działacze społeczni i kultury. Łamy są otwarte 
dla wszystkich, jednak to kolegium decyduje, czy proponowany artykuł się ukaże. 

Podczas spotkań często prezentowane były wystawy bohaterów „Oficyny artystycznej”, 
 występowały zespoły muzyczne, a nawet… tancerze. Na zdjęciu tańczą  Aleksandra Siegmiller 

i Bartosz Pozorski z Akademii Tańca „Piętro Wyżej”
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W „Kwartalniku” wielokrotnie publikowali m.in.: Maria Eichler, Piotr Eichler, 
Andrzej Górnowicz, Sylwia Hamerska, prof. Włodzimierz Jastrzębski, Alina Jaru‑
szewska, Michał Karpiak, Wioletta Karpiak, Janina Kosiedowska, Andrzej Lorbiecki, 
Jan Malicki, Radosław Osiński, Grzegorz Szlanga i Przemysław Zientkowski. Można 
było obejrzeć fotografie i fotoreportaże Aleksandra Knittera i Daniela Frymarka. 
Warto też wspomnieć, że do kroniki jednorazowo teksty dostarczają przedstawiciele 
stowarzyszeń, inicjujący jakieś przedsięwzięcia, czy też osoby związane z tematem 
przewodnim danego numeru.

„Kwartalnik Chojnicki” ma stałe grono czytelników. Sięgają po niego także bohate‑
rowie zamieszczanych tekstów, ich rodziny i znajomi. Zdarzają się również odbiorcy 
mieszkający poza Chojnicami. Dla nich i dla preferujących czytanie online wszystkie 
numery umieszczane są na stronie internetowej MBP. Do niedawna nowe numery 
poprzedzała promocja w Czytelni. Bardzo często podczas tych spotkań wystawiane 
były prace twórców opisywanych w „Oficynie artystycznej”. Jednak od ponad roku, 
z powodu pandemii koronawirusa, nie mogły one być organizowane. Przygotowywa‑
liśmy jedynie prezentacje online.

Przystępna forma
Redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski zapytany, jakie miejsce pismo zajmuje 
obecnie na lokalnym rynku wydawniczym, odpowiada:  – „Miejsce »Kwartalnika 
Chojnickiego« na chojnickim rynku wydawniczym jest istotne już od dziewięciu lat. 
Periodyk wydaje MBP w Chojnicach, ale rejestruje on w przystępnej, publicystycznej 
formie różnorodne wydarzenia miejskie, przede wszystkim kulturalne i artystyczne. 
Atutem pisma jest ponadto kalendarium za miniony kwartał, z którym można zapo‑
znać się w każdej edycji”. W imieniu całego kolegium redakcyjnego możemy zapew‑
nić, że nadal mamy zapał i pomysły na artykuły do kolejnych numerów. Liczymy 
także na dalszą przychylność czytelników.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach
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JACEK KLAJNA

Nowa gminna
publikacja

KSIĄŻKA

U rząd Gminy Chojnice wydał, w nakładzie 1000 egzemplarzy, pod redakcją Marii 
Eichler, album dokumentujący 30 lat gminy Chojnice w Polsce po przemianach 

ustrojowych. 
We wstępie Marii Eichler czytamy, iż wydawnictwo to nie jest historyczną mono‑

grafią gminy Chojnice, ale jedynie wyrywkowym przybliżeniem czasu, w którym 
samorząd wiejski otrzymał wielką szansę rozwoju i świetnie ją wykorzystał. Na 
łamach albumu przypomniano najważniejsze fakty i wydarzenia z ostatnich 30 lat, 
zamieszczono wspomnienia o ludziach i problemach, z którymi zmierzyć się musiał 
odnowiony samorząd. Książka to coś w rodzaju kartek z kalendarza, na których 
redaktorka odnotowała sprawy wielkiej wagi, ale też i te mniej istotne – dokumentu‑
jące codzienne życie mieszkańców gminy.

Wydawnictwo rozpoczyna wywiad z wójtem gminy Chojnice Zbigniewem Szcze‑
pańskim. Na pięciu stronach znajdziemy wiele pytań i wiele odpowiedzi. Zaczynając 
od dzieciństwa wójta w Hucie, poprzez studia i karierę zawodową, aż do wyborów 
samorządowych i fotela wójta. Warto tu wspomnieć, iż wójt Szczepański to jeden 
z najdłużej urzędujących włodarzy w Polsce. 30 lat na stanowisku to naprawdę impo‑
nujący wynik.

Na kartkach książki znajdziemy mnóstwo historycznych fotografii, sporo doku‑
mentów, oryginalnych wycinków z gazet i arcyciekawych zdjęć pierwszych pracow‑
ników gminy. Wydarzenia ułożone są kadencjami rady gminy, a w dolnej części każ‑
dej karty mamy coś w rodzaju osi czasu. Opisane są najważniejsze inwestycje gminy: 
budowa szkół i obiektów oświatowych, historia gminnej kultury ze sztandarowymi 
przedsięwzięciami  – festiwalem szantowym i szarżą pod Krojantami – oraz oczy‑
wiście budowa gminnych dróg. Niemało miejsca poświęcono także ludziom, którzy 
tworzyli historię tej gminy, wybitnym sportowcom oraz działaczom społecznym i kul‑
turalnym.
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Layout wydawnictwa jest atrakcyjny i spójny graficznie, ale powiedziałbym, że 
nie jest idealny. Sama oś czasu to ciekawa koncepcja, jednakże na każdej osi czasu 
wartości muszą się przesuwać, natomiast tutaj wszystkie daty są w tym samym punk‑
cie. Największym minusem jest kolorystyka. Gmina Chojnice to przecież błękit nieba, 
szmaragd jezior, cała gama zieleni lasów i łąk oraz złociste barwy słońca i głębokie 
żółcie „kaszebskich piochów”. Natomiast publikacja jest szarobura  – w odcieniach 
szarości i brązu. To chyba nie miało tak być?

Do wydawnictwa dodano kilka aneksów: wykaz radnych gminy Chojnice wszyst‑
kich ośmiu kadencji, bardzo cenny wykaz sołtysów, którzy przez 30 lat pełnili te 
zaszczytne funkcje w sołectwach oraz zestawienie honorowych obywateli gminy. Bar‑
dzo ciekawy ze względów archiwalnych jest kolejny aneks, w którym wyszczególnione 
są wydziały urzędu gminy, zestawienie, jak w poszczególnych latach się one nazywały 
oraz kto nimi kierował. W równie interesującym i historycznie cennym ostatnim 
aneksie wymieniono wszystkich dyrektorów szkół podstawowych w gminie Chojnice.

Pozycja dla regionalistów ze względów kronikarskich wręcz obowiązkowa, tym 
bardziej, że album jest starannie wydany i wydrukowany przez Wydawnictwo Bernar‑
dinum, która to marka gwarantuje zawsze wysoki poziom wydawniczy.



W stulecie urodzin
mistrzów literatury

Baczyński, Lem czy Różewicz? Twórczość którego z tych literatów, urodzonych przed stu laty, jest 
Pani/Panu najbliższa? Taką sondę przeprowadziliśmy wśród chojniczan.

Jakub Neubauer, maturzysta z Technikum nr 1
Jako młodemu człowiekowi, a także maturzyście, najbliższa jest mi postać Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Baczyński należy bowiem do pokolenia Kolumbów, tworzył 
w okresie wojennej okupacji, a ten okres z historii naszej ojczyzny wyjątkowo mnie 
interesuje. Zmarł, a właściwie zginął, bardzo młodo, bo w wieku 23 lat. Oddał swe 

Krzysztof Kamil Baczyński Stanisław Lem Tadeusz Różewicz

Źródło: „Literatura polska” t. 8, 9, pod red. Mariana Szulca, Kraków 2006.
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życie w słusznej sprawie, w obronie ojczyzny, co może czynić go wzorem dla mło‑
dzieży. Baczyński jest autorem wielu znanych Polakom utworów poetyckich. Przy‑
kładem takiego wiersza jest Z głową na karabinie. Odnajdziemy w nim zestawienie 
dramatu wojny z pięknem przyrody. Podmiot liryczny opisuje odwagę i miłość, ale 
mówi też o śmierci.

Patryk Jutrzenka Trzebiatowski, kleryk
Najbliższa jest mi twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Przedstawia ona pozor‑
nie nie tylko ogólny obraz apokaliptyczny, lecz także proces rzeźbienia duszy czło‑
wieka. Ponadto w wierszu Elegia o chłopcu polskim Baczyński daje upust swoim emo‑
cjom dotyczącym kwestii wojny. Szczególnie dotyczy to końcówki wiersza: „Zanim 
padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?”.

Dr Tomasz Kowalczyk, wykładowca akademicki
Z tych trzech literatów wybieram Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ jako 
żołnierz AK jest bliski mojemu sercu historyka. Jego dzieła pozwalają mi lepiej zro‑
zumieć czasy II wojny światowej. Dla mnie to już historia, dla niego była to trudna 
codzienność, która niestety przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci.

Anna Lipińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Moim zdaniem, pomimo tego, że autorów łączy data urodzenia, to reprezentują tak 
różne style i gatunki literackie, że trudno jest ich twórczość porównać. Dlatego nie 
wyróżniam żadnego z nich.

Alina Jaruszewska, polonistka
Po dłuższym zastanowieniu wybieram twórczość Tadeusza Różewicza. Bardzo lubię 
pneumatologiczną, nasyconą emocjami lirykę Baczyńskiego oraz futurystyczną prozę 
nie z tej ziemi Lema, jednak najbardziej cenię Różewicza. Za co? Za literacką wszech‑
stronność. Artysta ten był niekwestionowanym mistrzem słowa poetyckiego, twórcą 
dramatów wciąż chętnie wystawianych oraz autorem prozy, która czeka na swoich 
czytelników.

Dr Przemysław Zientkowski, wykładowca akademicki
Bez wątpienia najbliższa jest mi twórczość Stanisława Lema. Co ciekawe, dość późno 
ją odkryłem. Jako uczeń szkoły podstawowej przeczytałem Opowieści o pilocie Pirxie 
i od tego czasu raczej unikałem powieści science fiction. Na studiach (filozoficznych!) 
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przypadkiem wpadły mi w ręce Dzienniki gwiazdowe i się zachwyciłem: pierwszo‑
rzędny literat, do tego geniusz i wizjoner. Człowiek ogromnej wiedzy i inteligencji. 
Spuścizna Lema to nie tylko świetnie skonstruowane treści, dobre pióro, barwne i rea‑
listyczne opisy czy wiarygodne, przemyślane dialogi. To przede wszystkim głęboki 
i antycypacyjny namysł nad miejscem i rolą człowieka we wszechświecie oraz reflek‑
sja nad moralną kondycją jednostki w społeczeństwie pełnym absurdu. Wszystko to 
zaklęte w prozę, którą postrzega się, będąc nastolatkiem, a interpretuje, będąc doro‑
słym. Lem zmusza, by dociekać, zastanawiać się, szukać analogii między przygodami 
kosmicznych bohaterów, a naszym zwykłym, szarym, ziemskim życiem. Ilekroć się‑
gam do jego książek, szukam w nich inspiracji, nowych horyzontów i odwagi myśle‑
nia – tego wszystkiego jest w twórczości Lema mnóstwo. Dlatego zachęcam do lektury.

Sylwia Zielinska ‑Gugniewicz, polonistka
Jeśli chodzi o twórczość wymienionych literatów, to, jak dla mnie, zdecydowanie 
najbliższa jest twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta zadebiutował dość 
młodo, na dodatek, w trudnych czasach, jednak jego dorobek jest doskonałym przy‑
kładem dojrzałej twórczości. Powiedziałabym nawet, że można go nazwać głosem 
pokolenia, którego młodość przypadła na czas wojny.

Pytanie zadawał: Kazimierz Jaruszewski



ANNA MARIA ZDRENKA

Projekt zielonych tarasów
w Detroit

KONKURS

M łody architekt z Chojnic Antoni Ciemiński, student Politechniki Poznańskiej, 
został wyróżniony w międzynarodowym konkursie architektonicznym Detroit 

Waterfront District 2020. Jury doceniło wspólny projekt jego i Kornela Mierzejew‑
skiego na zielone tarasy Detroit otwierające się ku rzece.

Panorama miasta
Konkurs skierowany do młodych architektów zorganizowało stowarzyszenie Young 
Architects Competitions, a w jury zasiadał m.in. światowej sławy architekt Daniel Libes‑
kind. Celem było zaprojektowanie przyszłego centrum rekreacyjno ‑rozrywkowego 
miasta Detroit, stworzenie nowego waterfrontu, czyli obszaru na styku miasta i portu, 
zawierającego przestrzeń biurową, usługową, apartamentową oraz hotelową. „Uczest‑
nicy będą mieli okazję zaprojektować zespół budynków, aby na nowo zdefiniować pano‑
ramę miasta” – informował organizator na oficjalnej stronie konkursu.

Polski portal Architektura&Biznes, opisując wyniki, podkreślał: „Głównym 
wymogiem było zaproponowanie odpowiedniej architektury, która będzie odpowie‑
dzią na problemy, z jakimi zmaga się Detroit, oraz stanie się inspiracją do przyszłego 
rozwoju miasta”. Wymogi konkursowe narzucały dużą kubaturę obiektów na stosun‑
kowo niewielkiej powierzchni działki. W Detroit Waterfront District wzięła udział 
liczna grupa polskich studentów architektury.

Założenia projektu 
 – „Projekt konkursowy został nam zaproponowany do wykonania przez prowa‑
dzącą jedne z zajęć dr inż. arch. Agnieszkę Rumież. Obowiązkowe było wykona‑
nie w ramach zajęć projektu, jednakże zgłoszenie pracy do konkursu było płatne 
i dobrowolne. Postanowiliśmy wraz z kolegą Kornelem Mierzejewskim, że wyko‑
namy go razem”  – mówi Antoni Ciemiński. Wspólnie zaprojektowali przestrzeń 
publiczną na dachu budynku będącego częścią całego kompleksu waterfrontu. Jak 
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informuje, najważniejszym założeniem projektu było, aby do tej przestrzeni można 
było w łatwy sposób się dostać oraz żeby była połączona komunikacyjnie z bulwarami 
nad rzeką. – „I tak narodziła się idea tarasów otwartych ku rzece, na które dostęp 
umożliwiałyby kolejno coraz wyżej prowadzące zielone rampy” – wyjaśnia chojnicki 
architekt.

Laureaci zaplanowali trakt z centrum Detroit przez most nad ruchliwą drogą do 
projektowanego budynku. Częścią tego traktu są rampy prowadzące spacerujących 
w stronę rzeki. Na tarasach wyznaczyli m.in. przestrzeń pod gastronomię, boisko 
sportowe, siłownie, basen, ścianę wspinaczkową oraz miejsca relaksu. Chojniczanin 
wyjaśnia także, że w bryle zaprojektowanego apartamentowca wydzielili półprywatne 
przestrzenie rekreacyjne. Górna część budynku została pochylona w kierunku rzeki, 
tworząc rzędy tarasów wychodzących ze znajdujących się najwyżej apartamentów. 

Ciekawe doświadczenie
Czym dla Antoniego Ciemińskiego jest wyróżnienie w tym konkursie i czy pomoże 
mu w karierze zawodowej? – „Jeśli chodzi o moje odczucia, to nie byłem do końca 
zadowolony z projektu. W pewnych aspektach, w szczególności dotyczących wyglądu, 
brył budynków, nie dogadaliśmy się z kolegą. Samo wyróżnienie traktuję raczej jako 
ciekawostkę, pozytywny wpis do CV, niż sukces, ze względu na wyższe cele, jakie sta‑
wiam przed sobą. Jestem umiarkowanie zadowolony i mam nadzieję, że to dobry znak 
na drodze rozwoju w dziedzinie architektury” – odpowiada.

Antoni Ciemiński urodził się 18 listopada 1997 roku w Chojnicach. Jest 
absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława 
Andersa w Chojnicach. Ukończył studia inżynierskie na kierunku archi
tektura, obecnie studiuje na Wydziale Architektury Politechniki Poznań
skiej. Interesuje go także malarstwo. Jego obrazy to głównie malarstwo 
abstrakcyjne. W 2020 roku wystawiał swoje prace w Tucholi na wspólnej 
wystawie z rodzicami – Małgorzatą Bratz ‑Ciemińską i Andrzejem Ciemiń
skim. W wolnych chwilach lubi czytać książki i studiować grę w szachy. 

Fot. ze zbiorów Antoniego Ciemińskiego



ANDRZEJ GÓRNOWICZ

Zasłużony strażak
Stanisław Brzeziński

BIOGRAFIA

S tanisław Brzeziński urodził się 22 października 1932 roku w Cerekwicy w powiecie 
żnińskim w rodzinie robotniczej. Ojciec Walerian był brygadzistą majątku rolnego 

w Cerekwicy, którego właścicielem był bamber niemiecki, matka Maria zajmowała się 
domem. Stanisław miał trzy siostry i dwóch braci. Okupację spędził w Cerekwicy. Po 
wojnie ukończył szkołę podstawową i technikum rolnicze. W latach 1954–1956 pod‑
nosił swoje kwalifikacje zawodowe w Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Poznaniu. 

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Poznaniu w 1954 roku
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22 listopada 1958 roku zawarł sakramentalny związek małżeński z Marią z domu 
Peda, z którą mają dwóch synów – Krzysztofa i Wojciecha. Uroczystość odbyła się 
w kościele parafialnym w miejscowości Bronisław w powiecie radziejowskim. Po 
ukończeniu szkoły pożarniczej, w latach 1956–1959 jako młody oficer pełnił służbę 
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie na stanowisku zastępcy 
komendanta i komendanta powiatowego. 1 maja 1959 przeniesiony został do Chojnic 
na stanowisko komendanta powiatowego. 

Straż Pożarna OSP była wtedy zlokalizowana przy pl. Piastowskim, natomiast 
biuro komendy, która była wydziałem administracyjnym starostwa powiatowego, 
mieściło się m.in. w piwnicach starostwa przy ul. 31 Stycznia, w biurach wydziału 
finansowego przy ul. Piłsudskiego i w siedzibie OSP przy pl. Piastowskim. W komen‑
dzie pracowało od trzech do pięciu osób, zajmujących się ochroną pożarową oraz 
administracją techniczną, ekonomiczną i personalną w całym powiecie. Ciekawostką 
jest to, że zmieniali się komendanci mianowani, którzy odwoływani byli ze względów 
politycznych, natomiast niezmiennie pozostawała na stanowisku pani Krystyna Fal‑
kowska, prowadząca sprawy biurowe. Od roku 1950, kiedy to w życie weszła Ustawa 
o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, w Chojnicach obowiązki komendanta 

pełnili: Brunon Szlaga, od 
1953 roku Waldemar Jarecki, 
od 1955 roku Jan Mendyk, od 
1957 roku Władysław Paprota, 
od 1959 roku Stanisław Brze‑
ziński, od 1960 roku Roman 
Bojczuk, od 1964 roku Jerzy 
Grześkowiak, od 1971 roku 
Edmund Grugel i od 1980 roku 
Witold Hope. 

Przy tak częstych zmianach 
komendantów ppor. poż. Sta‑
nisław Brzeziński także musiał 
opuścić swe stanowisko służ‑
bowe oraz ukochany zawód. 
Został przeniesiony do Silna 
na stanowisko sekretarza Gro‑
madzkiej Rady Narodowej. Jak 
wspomina, był to trudny okres 
w życiu, praca w terenie – zbie‑
ranie zaległości podatkowych 
od rolników, szczegółowe roz‑
liczanie się z pracy i budowa 
świetlicy wiejskiej w Silnie. 

Stanisław Brzeziński podczas zbiórki przy remizie 
 strażackiej na pl. Piastowskim w Chojnicach w 1971 roku
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Powrócił do pracy w straży pożarnej na stanowisko inspektora w roku 1971, kiedy to 
na stanowisko komendanta z Tucholi został przeniesiony Edmund Grugel. W 1972 roku 
Stanisław Brzeziński przeszedł do pracy w Zakładach Meblowych w Nowem nad Wisłą 
z siedzibą w Chojnicach przy ul. Towarowej na stanowisku inspektora ochrony ppoż. 
Zakłady się łączyły i jednocześnie rozwijały, aż w końcu dyrekcja znalazła się w Pozna‑
niu, a on został głównym inspektorem ochrony ppoż. wszystkich zakładów meblarskich 
na teren północnej Polski. 

Stanisław Brzeziński był bardzo liczącym się pracownikiem pionu strażackiego 
w resorcie przemysłu meblarskiego. Ceniono jego uwagi i zarządzenia pokontrolne, 
wdrożył wiele pomysłów podnoszących bezpieczeństwo pożarowe w zakładach, gdzie 
zagrożenie było bardzo duże. Wielokrotnie został nagrodzony za innowacje tech‑
niczne.

W tym czasie została wydana decyzja o budowie nowej i typowej strażnicy w Choj‑
nicach. W pierwszym założeniu zlokalizowana miała być przy ul. Kościerskiej przed 
cmentarzem parafialnym, a w wersji drugiej przy ul. Gdańskiej. Ta lokalizacja wtedy 
nie była korzystna – daleko od centrum, w dzielnicy przemysłowej, blisko Zakładów 
Rybnych i na wylocie z miasta. Budziło to niezadowolenie i niechęć wśród druhów. 
Tym bardziej, że po sąsiedzku przy ul. Towarowej funkcjonowała silna jednostka 
zakładowa OSP PKP. Budowa trwała długo, bo do 1976 roku. Aby załagodzić nie‑
zadowolenie druhów, podczas otwarcia remizy, powołano Zawodową Straż Pożarną.

Obchody Dnia Strażaka w Chojnicach w 2012 roku
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W 1984 roku w wieku 52 lat 
Stanisław Brzeziński przeszedł 
na emeryturę. Kapitan pożar‑
nictwa w stanie spoczynku 
jako jeden z pierwszych podjął 
wysiłek utworzenia grupy eme‑
rytów pożarnictwa zrzeszonej 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Bydgoszczy.

W 1993 roku powstała grupa 
licząca około 40 osób, której 
został prezesem. W 1999 roku 
po reorganizacji terytorialnej 
Polski koło emerytów w Choj‑
nicach zostało włączone do 
Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Gdańsku. I tak przez wiele lat, 
a dokładnie 26, Stanisław Brze‑
ziński kierował kołem, któremu 
nadano nr 11. Bywało różnie, ale 
zawsze dbał o to, aby w komen‑
dzie wojewódzkiej koło uzna‑
wano za wzorowe – nie zalegało 
ze składkami, było aktywne, 
pozyskiwało nowych członków 
i sponsorów oraz uczestniczyło 
w każdych uroczystościach 

patriotyczno ‑religijnych w mieście. Niezapomniane są spotkania w Męcikale na półwyspie, 
wycieczki po kraju, rejsy po Jeziorze Charzykowskim, miłe spotkania z kolegami z koła 
w Człuchowie, które było oczkiem w głowie prezesa. Stanisław Brzeziński zawsze żartob‑
liwie podkreślał, że przeżył sześciu komendantów powiatowych w Chojnicach – Witolda 
Hope, Józefa Szramę, Dariusza Kaźmierczaka, Jacka Knuta, Dariusza Żywickiego, Tomasza 
Marasza i obecnie kierującego Błażeja Chamier Ciemińskiego. Oni się zmieniali, a prezes 
emerytów trwał. Jednak wiek, choroba, zmęczenie organizmu i namowa żony przesądziły, 
że 29 stycznia 2019 roku po 26 latach kierowania związkiem podczas Walnego Zebrania 
Koła nr 11 Stanisław Brzeziński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa. Jednak decyzją 
Zarządu został wybrany na prezesa honorowego odpowiedzialnego za współpracę z kołem 
w Człuchowie.

Fot. z arch. Stanisława Brzezińskiego

W 2017 roku Stanisław Brzeziński obchodził 85. urodziny



MARIA EICHLER

36. numer „Zeszytów Chojnickich”
w sieci

PROMOCJA

P romocja kolejnego numeru „Zeszytów Chojnickich” nastąpiła 8 lutego 2021 roku 
w internecie. Siłą rzeczy krąg odbiorców był ograniczony, za to wydawnictwo 

później trafiło do Promocji Regionu Chojnickiego, gdzie można było je kupić. Pro‑
wadzący spotkanie Kazimierz Jaruszewski, prezes Chojnickiego Towarzystwa Przy‑
jaciół Nauk, podkreślił, że wydanie ma charakter szczególny, bo ukazuje się w stu‑
lecie odzyskania niepodległości przez miasto (1920 rok), ale nie udało się promocji 
zorganizować w grudniu. Za to akcent patriotyczny znalazł się na okładce w postaci 
biało ‑czerwonego ornamentu. Jednocześnie redaktor „Zeszytów” zaznaczył, że pro‑
wadzący nadal będą zabiegać o punkty przyznawane przez ministerstwo dla czaso‑
pism naukowych, choć wymagania są coraz bardziej rygorystyczne  – trzeba m.in. 
dostarczyć dwa streszczenia, w j. polskim i angielskim, zaopatrzyć artykuły w słowa 
kluczowe (w j. polskim i angielskim).

Prezentacji zawartości numeru dokonał drugi z jego redaktorów – Bogdan Kuffel. 
Zwrócił uwagę na interesujące jego zdaniem teksty, podkreślając rozmaitość tematyki 
podejmowanej przez autorów i wysoki poziom merytoryczny. – „Siłą »Zeszytów« są 
ich autorzy” – powiedział.

Głos zabrali także ci, których artykuły znalazły się w 36. numerze „Zeszytów”. 
Krzysztof Kowalkowski wyjaśniał, skąd wzięła się jego fascynacja losami Mariana 
Szóstaka i zapowiadał kolejne sylwetki nieznanych ludzi z regionu, którzy jednak 
w swoich społecznościach odegrali ważną rolę. O swoich dziadkach mówili Aniela 
Garnowska, Katarzyna Kopańska i Bogumił Paździor, bo to oni napisali o nauczy‑
cielskim małżeństwie Heleny i Bogumiła Hoffmannów. Pamięć o nich – nie osobistą 
więź – zawdzięczają swojej mamie Anieli Hoffmannowej. Dziękowali chojniczanom 
za to, że nie zapominają o takich ludziach, jak ich dziadkowie, czego dowodem jest 
tablica na domu, w którym mieszkali Hoffmannowie, a także inicjatywa ChTPN 
nazwania jednego z rond w Chojnicach ich imieniem.
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Dr Dawid Kobiałka, szef zespołu badawczego prowadzącego prace archeologiczne 
w Dolinie Śmierci w Chojnicach, przybliżył dotychczasowe efekty poszukiwań śladów 
zbrodni w tym miejscu, o czym traktuje jeden z jego artykułów, a także znaczenie relacji 
Leona Styp ‑Rekowskiego, który uciekł z Doliny Śmierci tuż przed egzekucją. Do odkryć 
archeologów nawiązał prof. Włodzimierz Jastrzębski, określając je jako sensacyjne i bar‑
dzo ważne, sam uzupełnił wątek mordów z 1945 roku hipotezą rozstrzelania wówczas 
przez Niemców w Dolinie Śmierci grupy więźniów z bydgoskiego aresztu.

Mariusz Grzempa, kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego, współautor 
artykułu o populacji łabędzia niemego (wraz z Grażyną Jaszewską i Justyną Rymon 
Lipińską) zachęcał do lektury, bo materiałów o niej jest bardzo mało i można posze‑
rzyć wiedzę o tych popularnych, a mało znanych ptakach. Jacek Klajna, współautor 

plebiscytu „Chojniczanie 100‑lecia 
(1920–2020)” (na łamach miesięcz‑
nika „Chojniczanin.pl”) przedstawił 
intencje organizatorów i podsumo‑
wał, że zabawa była przednia i oczy‑
wiście nie obyło się bez dyskusji, kto 
tak naprawdę zasługuje na to miano. 
Kazimierz Jaruszewski omówił swój 
tekst o księżach Gronauach i recen‑
zję tomiku poezji ks. Jana Behrendta, 
wybitnego przedstawiciela Kosznaj‑
derii. Maria Eichler (autorka tekstu – 
przyp. red.) odnotowała pierwsze 
spotkanie online członków ChTPN. 
Na koniec prezes ChTPN podkre‑
ślił, że „Zeszyty Chojnickie” nadal 
chcą być forum różnych dyscyplin 
naukowych i że szerokie spektrum 
tematów jest dla redakcji obligato‑
ryjne. Jeszcze nie wiadomo, czy uda 
się zrealizować postulat, by wydaw‑
nictwo ukazywało się w kolorze, ale 
redaktorzy obiecywali, że zrobią, co 
w ich mocy, by tak się stało.



EMILIA KALITTA

Strażnicy planety,
czyli jak zostać ekobohaterem

STOWARZYSZENIE

K ażdy z nas chce być eko i nie 
przyczyniać się do zanie‑

czyszczania Ziemi. Utrwalamy 
nawyk segregacji odpadków i nie‑
palenia śmieciami. Ale możemy 
robić jeszcze więcej! Troska o śro‑
dowisko to rzadsze kupowanie 
nowych ubrań, dokarmianie pta‑
ków, nasadzenia drzew i krzewów, 
zakupy z torbami wielorazowego 
użytku czy wymiana pieca. Do 
bardziej spektakularnych rzeczy 
należy głośne i odważne przeciw‑
stawianie się inwestycjom nisz‑
czącym wygląd i stan środowiska 
naturalnego. 

Te wszystkie działania od 
dwóch lat proponuje młode choj‑
nickie stowarzyszenie Chojnic ki 
Alarm dla Klimatu. Tworzą je 
ludzie, którzy są autentycz‑
nie zatroskani o stan przyrody 
i dewastację planety przez lek‑
komyślne działania. Impuls, aby 
stać na straży planety, narodził 
się na… fotelu dentystycznym. 
To podczas wizyty u stomatolog 
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Małgorzaty Darwish doszło do pełnej zrozu‑
mienia rozmowy o fatalnej jakości powietrza 
w Chojnicach. Drugim rozmówcą był Marek 
Wituszyński, znany chojnickiej społeczności 
ekolog. Konwersacja ta stała się początkiem 
deklaracji, aby zacząć działać, a nie tylko mówić. 
W efekcie w maju 2019 roku zostało zarejestro‑
wane stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla Kli‑
matu w składzie:
1. Małgorzata Darwish – prezes
2. Bożena Stępień – wiceprezes
3. Farman Darwish – członek
4. Iwona Hackert – członek
5. Jolanta Osowicka – członek
6. Wojciech Osowicki – członek
7. Jan Bruski – sekretarz

Rejestracja stowarzyszenia poprzedzona została 
kwietniowym spotkaniem z dr. Marcinem Pop‑
kiewiczem, który poruszył temat smogu i tego, 
co nas czeka, jeśli nadal będziemy ogrzewać 
domy węglem. Wiosenne działania ekologiczne 
w 2019 roku, podejmowane przez Chojnicki 
Alarm dla Klimatu, skupiły się na uświada‑
mianiu dzieci, jak ważna jest troska o środowi‑
sko. To najmłodsze pokolenie w największym 
stopniu odczuje skutki działań wcześniejszych 
pokoleń i ich nieekologicznego postępowania. 
Stowarzyszenie organizowało dla dzieci festyny, 
ekologiczne akcje tematyczne oraz konkursy. 
Jednym z nich była rywalizacja o to, do której 
chojnickiej szkoły uczniowie najliczniej dojeż‑
dżają na lekcje rowerem lub hulajnogą. Dzieci 

poznawały również smaki zdrowych soków, np. z pokrzywy, jakże odmiennych od 
napojów gazowanych pełnych cukru. 

W czerwcu 2019 roku stowarzyszenie zelektryzowała wiadomość, że 30 wieko‑
wych lip i klonów przy ul. Towarowej ma trafić pod piłę. Członkowie zmobilizowali 
wszystkie siły, zaangażowali szkolną młodzież z II LO i po wytrwałym proteście oca‑
lili drzewa. Okazało się, że zaprojektowanie drogi tak, aby nie trzeba było wycinać 
stuletnich lip i klonów, jest jednak możliwe. Walka o drzewa nie skończyła się tylko 
na protestach. Działacze zaangażowali się również w akcję sadzenia lasu w Suszku, 
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zniszczonego podczas sierpniowej nawałnicy 
z 2017 roku. Ponadto członkowie stowarzy‑
szenia posadzili w Chojnicach w 2020 roku 
100 drzew z okazji setnej rocznicy powrotu mia‑
sta do Ojczyzny.

Budowanie świadomości ekologicznej jest 
procesem, który od każdego wymaga zmiany 
nawyków, jednak jako społeczeństwo, zdaniem 
działaczy proekologicznych, czynimy widoczne 
postępy. – „Świadomość ekologiczna mieszkań‑
ców Chojnic jest coraz wyższa. Mimo to należy 
zadać pytanie: jak to się przekłada na praktykę, 
a jeszcze bardziej na możliwości? Coraz liczniej‑
sza grupa mieszkańców dostrzega zagrożenia 
dla środowiska przyrodniczego, jakie niesie za 
sobą codzienne ludzkie funkcjonowanie, oraz 
dobrodziejstwa, którymi obdarza 
nas natura. Z pewnością do tych 
pierwszych należy kwestia smogu, 
który w sposób destrukcyjny 
wpływa na nasze zdrowie. W nie‑
jednym gospodarstwie domowym 
jest wola odstąpienia od stosowa‑
nia do ogrzewania tak zwanych 
paliw stałych. Niestety barierą 
często nie do przekroczenia są 
możliwości finansowe. Dotyczy 
to szczególnie osób starszych 
i samotnych. Dlatego tak istotne 
jest wsparcie samorządów w tym 
zakresie oraz coraz powszechniej 
stosowane nowoczesne technolo‑
gie, np. fotowoltaika. Inną kwe‑
stią są nawyki proekologiczne 
stosowane w życiu codziennym. 
Dotyczą one zwłaszcza segrega‑
cji odpadów czy odpowiedzial‑
nego traktowania energii i wody. 
W tym zakresie widoczny jest 
duży postęp. Aczkolwiek nie‑
kiedy mieszkańcy mają problemy 



64 Kronika chojnicka

z właściwym traktowaniem róż‑
nego typu odpadów – szczególnie 
chemicznych i poremontowych” – 
wyjaśnia Jan Bruski, członek 
zarządu, a zawodowo dyrektor 
Powiatowej Bursy dla Młodzieży 
Szkolnej. 

Działalność ekologiczna 
w mieście, które chce się rozwi‑
jać, jest wyzwaniem. Jak pogo‑
dzić potrzeby mieszkańców 
związane z miejscami parkin‑
gowymi z zachowaniem tere‑
nów zielonych, które sprawiają, 
że w mieście się żyje i oddycha 
łatwiej. – „Ogromna zmiana nastą‑
piła w zakresie traktowania zieleni 
miejskiej. Postęp cywilizacyjny 
wymusza wprowadzanie rozwią‑
zań, które nie zawsze są przyja‑
zne środowisku przyrodniczemu. 
Przykładem jest powszechnie sto‑
sowana betonoza. Z pewnością 
istotne są ulice, chodniki, miejsca 
parkingowe itp. Pamiętać należy 
jednak o terenach zieleni. Coraz 
większa grupa mieszkańców wręcz 
domaga się, by na etapie projek‑
towania nowych przedsięwzięć 
i podejmowanych modernizacji 
planować nasadzenia drzew i krze‑
wów. W tym zakresie świadomość 
mieszkańców znacząco oddala się 
od narzekania na potrzebę sprzą‑
tania liści, podążając w kierunku 
korzyści – relaks, estetyka i natu‑
ralne filtry powietrza” – mówi Jan 
Bruski.

Palącym problemem w Choj‑
nicach wciąż jest kiepska jakość 
powietrza, co Alarm dla Klimatu 
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często podkreśla, m.in. w for‑
mie happeningów. Aby wspólnie 
znaleźć rozwiązanie, w marcu 
2021 roku stowarzyszenie zor‑
ganizowało Okrągły Eko ‑Stół 
z władzami miasta. Pomóc ma 
m.in. realizacja miejskiego pro‑
gramu dofinansowania wymiany 

„kopciuchów” na ekologiczne 
źródła ciepła.  – „Jako członko‑
wie stowarzyszenia dostrzegamy 
cały szereg pilnych potrzeb do 
realizacji. Należą do nich: ogra‑
niczanie i eliminowanie smogu, 
opracowanie i wdrożenie długofalowego planu 
w zakresie powstawania nowych terenów zielo‑
nych, opracowanie tak zwanej „czerwonej księgi 
drzew”, zainstalowanie automatów do zbiórki 
drobnych elektroodpadów, tworzenie miejsc 
przyjaznych pszczołom, tworzenie stref wol‑
nych od plastiku oraz stałe prowadzenie działań 
w zakresie edukacji ekologicznej”  – wymienia 
Jan Bruski.

Jak przekonują członkowie stowarzyszenia, 
każdy z nas poprzez małe działania może być 
inicjatorem wielkich zmian. Wystarczy zacząć… 
od siebie.

Fot. z arch. Chojnickiego Alarmu dla Klimatu



Trzy pytania do…
Burmistrza Arseniusza Finstera

WYWIAD

1. Jak Pan ocenia, na półmetku obecnej kadencji, stopień realizacji zaplanowanych inwe‑
stycji miejskich?

Pomimo trudnych warunków, w których żyjemy już od roku, zapewniam, że zapla‑
nowane inwestycje są realizowane zgodnie z planem, a co ważne – zrealizujemy ich 
więcej, niż planowaliśmy. Oddaliśmy do użytku nowe targowisko przy ul. Młodzie‑
żowej, zbudowaliśmy nowe ulice Winogronową i Czereśniową. Remontów i moder‑
nizacji doczekało się kilkanaście ulic osiedlowych. Realizujemy trzy inwestycje 
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współfinansowane przez UE i naszych partnerów. Do września zakończymy dworzec 
autobusowy i przejście podziemne na dworcu PKP. W tym samym miesiącu rozpo‑
czniemy restaurację i modernizację budynku głównego i terenu przed nim. Prace 
zakończą się latem 2023 roku. Nowy węzeł transportowy to przyszłość Chojnic. Na to 
zadanie wydamy około 50 mln zł.

Drugą wielką inwestycją, którą już powoli kończymy, są tzw. „deszczówki”. 
Powstały cztery zbiorniki retencyjne na około 90 tys. m3 wody i kilometry nowych 
instalacji w przeszło 30 ulicach, które równolegle odnowiliśmy. Wartość zadania to 
około 80 mln zł. Jest to największy program tej branży w naszym regionie. Trzecim 
filarem inwestycyjnym jest rewitalizacja. Powstała nowa świetlica przy ul. Dworco‑
wej, remontujemy około 20 budynków. Budujemy ul. Rolbieckiego i rewitalizujemy 
Wzgórze Ewangelickie. Do czerwca zakończymy modernizację fosy, trwają też prace 
przy dawnej drodze nr 22 od Tucholskiej w stronę Czerska.

Co przed nami? Budowa nowego żłobka, modernizacja ul. Igielskiej, budowa 
zachodniego obejścia, budowa nowych wielorodzinnych budynków komunalnych 
i remonty oraz budowa nowych ulic osiedlowych. Patrzę optymistycznie i wierzę, że 
wszystkie te zadania wykonamy.

2. Jakie najważniejsze zadania czekają Chojnice i ich mieszkańców w tegorocznych zma‑
ganiach z pandemią?

Miasto pomogło i pomaga szpitalowi, przychodniom, a co najważniejsze mieszkańcom. 
Co przed nami? Jestem przekonany, że szczepienia. Będziemy współpracować z rzą‑
dem, aby stworzyć jak najbardziej efektywny system szczepień. W naszych placówkach 
(szkoły, przedszkola, biblioteka, ChCK, ratusz, spółki miejskie, park wodny, MOPS, 
Orliki i inne obiekty) chronimy korzystających z naszych usług. Z jednej strony ochrona, 
a z drugiej profilaktyka. Takie działanie musi przynieść efekty. Apeluję do chojniczan, 
aby się szczepili i byli ostrożni. Mam też nadzieję, że szybko wrócimy do normalności. 
Wielu ludzi cierpi, depresja staje się problemem społecznym. Boleję nad tym i współ‑
czuję. W przyszłości pojawią się zupełnie nowe problemy, które niestety będą skutkiem 
tej pandemii, ale działając razem, poradzimy sobie!

3. Jest Pan przewodniczącym Rady Programowej „Kwartalnika Chojnickiego”. Jaki nowy 
dział powołałby Pan do życia w tym periodyku?

Nasz „Kwartalnik Chojnicki” jest bardzo atrakcyjny tematycznie. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że dzieje się tak dzięki aktywnym ludziom, którzy piszą i mają coś do powie‑
dzenia. „Kwartalnik” już jest i zawsze będzie kroniką Chojnic. To fantastyczne źródło 
informacji. Jego wartość będzie rosła wraz z upływem czasu… Bardzo ważnym obsza‑
rem życia społecznego jest sport i gdym mógł coś sugerować, to sportu trochę brakuje. 
Mam nadzieję, że działacze chwycą za pióro i również coś napiszą…

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
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STYCZEŃ
 1 Z zachowaniem obostrzeń i w małych grupach chojniczanie witali 2021 rok Biegiem 

Noworocznym w Lasku Miejskim i morsowaniem w Charzykowach. Odwołany został 
noworoczny mecz piłki nożnej.

  Nowym dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został Andrzej Plata, 
wychowawca w Schronisku dla Nieletnich oraz trener pięściarstwa w UKS Bokser 
w Chojnicach.

  Wydział kultury i sportu w Urzędzie Miejskim został rozdzielony. Sprawy kultury prze
jęło Chojnickie Centrum Kultury.

 4 Termin ferii przez epidemię był wspólny dla wszystkich uczniów. Nie mogli oni wyjeż
dżać na wypoczynek, jedynie śnieg dopisał.

 5 W gablotach na Starym Rynku czynna była plenerowa wystawa zdjęć Hanny Kiedro
wicz „Z pamiętnika Harcerki”.

 6 Koncert kolęd i pastorałek ChCK zaprezentowało online.
  Nie odbył się Orszak Trzech Króli, ale można było samodzielnie wziąć udział w grze 

terenowej.
 11 W mieście stanęły pojemniki na plastikowe nakrętki w kształcie serca w ramach akcji 

Stowarzyszenia Słyszeć bez granic. 
 12 Urząd Gminy zaprezentował publikację Trzydziestolecie samorządu gminy Chojnice 

1990–2020 pod redakcją Marii Eichler.
 18 Po feriach do szkoły wrócili uczniowie klas 1–3, starsi nadal objęci byli nauczaniem zdalnym.
 27 Na Starym Rynku stanęła wystawa zdjęć Aleksandra Knittera „Pan Zbyszek”, upamięt

niająca pierwszą rocznicę śmierci biegacza Floriana Zbigniewa Wiśniewskiego.
  W ChCK odbył się koncert online harfistów Juliusza Wesołowskiego i Carlosa Peña Montoya.
  W Zespole Szkół Specjalnych na zakończenie rozbudowy umieszczona została kap

suła czasu.
 30 W wieku 90 lat zmarł Jerzy Kwiatkowski, wieloletni dyrektor SP nr 3. Pogrzeb odbył się 

5.02 w Lubiczu Dolnym koło Torunia.
  Premiera Naszej chojnickiej bajki, czyli bajki o Chojnicach napisanej przez chojniczan, 

odbyła się online.
 31 W 101. rocznicę powrotu do ojczyzny władze miasta zachęcały do indywidualnego 

składania kwiatów pod tablicą na Bramie Człuchowskiej.
  Po kilkunastu latach w południe z Ratusza zabrzmiał hejnał miasta.
  134 wolontariuszy kwestowało podczas 29. Finału WOŚP. Koncerty i inne wydarzenia, 

w tym przejazd rowerowy, działy się online. Zebrano ponad 120 tys. zł.
  W wieku 73 lat zmarł prof. Ludwik Lipnicki, biolog, poeta i prozaik, wieloletni członek 

Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.



Kronika wydarzeń 69

LUTY
 1 Rząd zdecydował o otwarciu galerii handlowych i muzeów. Nadal jednak pozostawały 

zamknięte restauracje i hotele. 
  Zakończył się remont pomieszczeń pracowni endoskopowej w szpitalu, uruchomione 

też zostało Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej.
 3 W wieku 64 lat zmarł Rajmund Matthes, historyk i regionalista. Pogrzeb odbył się 

6.02 na cmentarzu komunalnym.
  Na rynku odbyła się kolejna pikieta Strajku Kobiet w proteście przeciw wyrokowi Try

bunału Konstytucyjnego zmieniającemu zapisy ustawy antyaborcyjnej.
 5 Rząd złagodził obostrzenia i zezwolił na warunkowe otwarcie hoteli, kin i basenów. 
  W Parku Wodnym rozpoczęły się prace termomodernizacyjne.
  Chojnicki Alarm dla Klimatu zorganizował przy rondzie Solidarności happening „Smo

gowi mówimy STOP”.
 8 Prezentacja 36. numeru „Zeszytów Chojnickich” odbyła się online.
  Kino w ChCK zostało otwarte po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią.
 10 Lokalne portale i radio Weekend.FM włączyły się w ogólnopolski protest „Media bez 

wyboru” przeciw planom wprowadzenia podatku od reklam.
  Walentynkowy Koncert Muzyczny w wykonaniu miejscowych solistów i zespołów był 

pierwszym w tym roku wydarzeniem w ChCK z udziałem publiczności.
 12 W Ratuszu podpisane zostało porozumienie o włączeniu OSP w Chojnicach do Krajo

wego Systemu Ratowniczo ‑Gaśniczego.
  Wystawa „Dawnego kina czar” czynna była w ChCK.
 15 Przez jeden dzień obowiązki starosty pełnił Jarosław Erbetowski – sołtys Ogorzelin 

i radny gminny, który wygrał licytację na rzecz WOŚP.
 16 Prokuratura badająca sprawę ubiegłorocznego pożaru w Hospicjum ZNMP postawiła 

zarzut niedopełnienia obowiązków prezes Fundacji Palium i zarazem dyrektor pla
cówki oraz jej zastępcy.

 17 Burmistrz przyznał stypendia chojnickim sportowcom.
 19 Fani piłki nożnej społecznie odśnieżali murawę stadionu MKS Chojniczanka przed 

meczem Pucharu Polski.
 20 Muzeum Historyczno ‑Etnograficzne zostało ponownie otwarte dla zwiedzających.
 21 Zmarł Jarosław Armada (50 lat) – koordynator Zespołu Ratownictwa Medycznego 

w szpitalu, współpracujący z klubem MKS Chojniczanka. Pogrzeb odbył się 26.02.
  Chojnickie Studio Rapsodyczne pokazało premierowo spektakl Dopóki śmierć nas nie 

rozłączy.
 25 Starostwo powiatowe uruchomiło usługę InPost Urząd24 umożliwiającą składanie 

wniosków i odbiór dokumentów w paczkomacie.
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MARZEC
 1 Starostwo podpisało umowę na rozbudowę i przebudowę Technikum nr 1 przy ul. Koś

cierskiej z człuchowską firmą Telmax.
  Biskup Ryszard Kasyna ustanowił kaplicę pw. św. Ojca Pio w budowanym hospicjum 

Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum.
 3 Chojniczanie mogli podpisywać się pod petycją marszałka województwa pomorskiego 

do rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla województwa, które ma otrzymać 
40 proc. mniej pieniędzy.

  MKS Chojniczanka po czterech latach zagrała w ćwierćfinale Pucharu Polski, jednak 
w tym meczu bez publiczności przegrała z Cracovią 3:0.

 10 W gablotach na Starym Rynku czynna była wystawa fotografii Artura Michelisa 
z Krosna „Niecodzienne morze zimową porą”.

  Muzeum Historyczno ‑Etnograficzne otworzyło w Bramie Człuchowskiej wystawę foto
grafii Marty Potulskiej „Nie widzisz, bo nie patrzysz”.

 13 Duża liczba zakażeń koronawirusem w województwie pomorskim skutkowała wpro
wadzaniem przez rząd obostrzeń w regionie. Kolejny raz zamknięte zostały galerie 
handlowe, hotele, kina i muzea.

 15 Członkowie OSP Chojnice, wspierając Wydział Zarządzania Kryzysowego UM, rozda
wali na rynku maseczki chirurgiczne.

  VI Chojnickie Dni Tischnerowskie zainaugurowała wystawa „Józef Tischner – portrety” 
Dominiki Laski, którą można było oglądać przy siedzibie ChCK.

  Uczniowie klas 1–3 przeszli na nauczanie hybrydowe.
 18 Na Starym Rynku otwarta została wystawa upamiętniająca błogosławionego Josefa 

Mayra ‑Nussera, który zginął za wiarę w czasie II wojny światowej.
 19 W Ratuszu odbyła się konferencja „Razem dla klimatu”.
 20 W całym kraju wprowadzone zostały kolejne obostrzenia sanitarne. Uczniowie klas 

1–3 wrócili do nauki zdalnej.
 22 MBP została zamknięta, ale wprowadziła możliwość wypożyczania książek na telefon.
 24 Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w ramach działalności Samo

rządnego Centrum Młodzieżowego zorganizowała wydarzenie online „Stwórzmy histo
rię – To WY decydujecie, jak się potoczy”.

 27 W związku z trzecią falą koronawirusa rząd wprowadził lockdown w całym kraju na 
dwa tygodnie.

  W tym dniu w powiecie chojnickim odnotowano najwyższą dzienną liczbę zachorowań 
na koronawirusa w mijającym kwartale – 63 przypadki.

 29 Rada Miejska zdecydowała o nadaniu Jarosławowi Armadzie tytułu Zasłużonego Oby
watela Miasta Chojnice.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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JORDAN ROLBIECKI

Wspomnienie o pradziadku
Stanisławie Rolbieckim

PAMIĘĆ

S tanisław Rolbiecki, mój pradziadek, urodził się w kaszubskiej rodzinie, jeszcze 
w zaborze pruskim, 12 listopada 1906 roku w Zalesiu koło Brus. Był synem krawca 

Leonarda i Ksawerii (z domu Ignera), którzy mieli ośmioro dzieci (Jana, Stanisława, 
Stanisławę, Leonarda, Leokadię, Martę, 
Bernarda oraz Helenę). Do szkoły uczęsz‑
czał w rodzinnym Zalesiu. Gdy nadszedł 
upragniony moment włączenia Pomorza 
do Rzeczypospolitej, który nastąpił w stycz‑
niu 1920 roku, Stanisław Rolbiecki miał 
13 lat i przemarsz oddziałów Wojska Pol‑
skiego na zawsze pozostał w jego pamięci.

Od 15 do 18 roku życia pracował jako 
robotnik u zamożnych gospodarzy, poma‑
gając w utrzymaniu swojej licznej rodziny. 
Następnie w Ciecholewach koło Konarzyn 
podjął naukę zawodu w prywatnym zakła‑
dzie kowalsko ‑ślusarskim. Do egzaminu cze‑
ladniczego przystąpił w 1927 roku, a wkrótce 
po tym został powołany do wojska. Służył 
w Pucku, w Morskim Dywizjonie Lotniczym, 
gdzie ukończył podoficerską szkołę obsługi 
samolotów i awansował na starszego mary‑
narza. Pełnił funkcję pomocnika mechanika 
w personelu latającym.

Lata międzywojenne to czas ciężkiego 
kryzysu gospodarczego. Nie ominął on 
również pradziadka, który po dwuletniej 

Gdynia, 1934 rok. Stanisław, Klara, 
 Stanisław junior i Edmund Rolbieccy
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Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego podczas budowy mleczarni w 1969 roku

Zdjęcie z rodzinnego albumu przedstawiające pradziadka podczas jednego ze spotkań 
w  chojnickim urzędzie
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służbie został zwolniony z wojska i następnie nie mógł znaleźć pracy w rodzinnych 
stronach. Okresowo pracował jako robotnik w przedsiębiorstwie budowlanym w Koś‑
cierzynie i przez kilka miesięcy pozostawał bezrobotny. W poszukiwaniu pracy i lep‑
szych perspektyw wyjechał do Gdyni, gdzie znalazł zatrudnienie jako doker w Towa‑
rzystwie Transportowym Gdynia Port. W Gdyni poznał miłość swojego życia – Klarę 
(z domu Klaman, urodzoną 9 listopada 1905 roku), z którą wziął ślub 16 paździer‑
nika 1931 roku. 3 kwietnia 1932 roku przyszedł na świat ich pierwszy syn Stanisław, 
przyszły lekarz internista, patomorfolog, długoletni ordynator oddziału wewnętrz‑
nego w chojnickim szpitalu. Następnie 28 września 1933 roku urodził się Edmund, 
mój dziadek, długoletni pracownik Zakładów Rybnych i Mostostalu w Chojnicach. 
Ostatni na świat przyszedł syn Ryszard, który urodził się 22 października 1944 roku, 
historyk i dziennikarz. Po ślubie pradziadkowie wybudowali mały skromny domek 
przy ulicy Cechowej 222 w gdyńskiej dzielnicy Obłuże. Jak wspominał dziadek, poza 
rodzicami i starszym bratem Stanisławem w gdyńskim domu mieszkał z nimi jeszcze 
jamnik Fafik. Pod wpływem swojego szwagra Leona Klamana, Stanisław Rolbiecki 
wstąpił do PPS. Był aktywnym członkiem Związku Zawodowego Transportowców, 
Oddziału Robotników Portowych w Gdyni i został wybrany mężem zaufania. 

W sierpniu 1939 roku pradziadek został wcielony do macierzystej formacji 
w Pucku. Po wybuchu II wojny światowej walczył w obronie wybrzeża. Po kapitulacji 
Helu 2 października 1939 roku znalazł się w niemieckiej niewoli i jako jeniec trafił 
do Stalagu II‑C. Początkowo został osadzony w Stargardzie, potem w Neuebranden‑
burgu, a następnie w Woldenburgu. Klara wraz z synami musiała uciekać z zajętej 
przez Niemców Gdyni. We wspomnieniach dziadka zachował się moment ucieczki, 
gdy musieli leżeć na ziemi mieszkania kogoś znajomego i pod żadnym pozorem nie 
podchodzić do okna. Był to czas przejazdu Hitlera przez Gdynię. Cała trójka znalazła 
schronienie u rodziny w Zalesiu. Stanisław został zwolniony z niewoli po 38 miesią‑
cach, w grudniu 1942 roku. Wychudzony powrócił do rodziny do Zalesia. Wkrótce 
przez Arbeitsamt (urząd pracy) został skierowany do pracy w przetwórstwie grzy‑
bów i suszarni kartofli w Brusach, którego właścicielem był Włoch Francesco Galiano. 
Zatrudniony został jako palacz ‑maszynista, dzięki czemu mógł zapewnić rodzinie 
skromne utrzymanie. 

Jesienią 1943 roku Niemcy próbowali wpisać pradziadków na listę III grupy naro‑
dowościowej. Kategorycznie odmówili, co jednocześnie mogło się przyczynić do 
ich zguby. Świadomi zagrożenia i ostrzeżeni o planowanych masowych wywózkach 
okolicznej ludności, uciekli pieszo przez Lubnię do Czerska. Stanisław zdawał sobie 
sprawę, że nie uda mu się ukryć przez dłuższy czas, wrócił więc do Brus i zgłosił się do 
właściciela przedsiębiorstwa, w którym pracował. Galiano był przychylny Polakom 
i nie zamierzał pozostawić Rolbieckiego na pastwę losu, więc przyjął go na powrót do 
pracy, a czas nieobecności zaliczył mu na poczet urlopu. We wrześniu 1944 roku pra‑
dziadek został aresztowany przez Gestapo i osadzony w areszcie w Gdańsku. Powo‑
dem było podejrzenie o współudział w napadzie partyzanckim na jedną z rodzin 
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osadników niemieckich z Besarabii. O dziwo, został rozpoznany przez Niemkę 
z napadniętej rodziny. Sytuacja była bardzo groźna, ponieważ faktycznie potajemnie 
pomagał partyzantom, ładując im akumulatory do radiostacji, czy służąc informacją. 
Jednak akurat w tym napadzie nie brał udziału, gdyż był wtedy w Czersku u żony, 
która urodziła najmłodszego syna Ryszarda. Kolejny raz uratował go Włoch Galiano, 
dzięki któremu po czterech tygodniach Gestapo wypuściło pradziadka. W listopa‑
dzie 1944 roku opuścił Brusy i ukrywał się w Czersku do zakończenia wojny. Wraz 
z rodziną mieszkali na pokoju u gospodarza w okolicy czerskiego dworca. 

Koniec wojny przyniósł niespodziewaną zmianę w życiu pradziadka. W maju 
1945 wstąpił ponownie do PPS, natomiast we wrześniu powierzono mu funkcję prze‑
wodniczącego miejskiego komitetu PPS w Czersku. W sierpniu ukonstytuowała się 
Rada Miejska w Czersku, która 13 września wybrała Stanisława Rolbieckiego na bur‑
mistrza miasta. Z jednej strony był to ogromny zaszczyt, natomiast z drugiej rzuce‑
nie na głęboką wodę. Brak doświadczenia i powojenna rzeczywistość były ogrom‑
nym wyzwaniem, jakie pradziadek musiał przyjąć. Trzeba było zaspokoić wszystkie 
potrzeby społeczne, co wydawało się prawie niemożliwe. Robił wszystko, co było 
w jego mocy, aby sprostać powierzonym obowiązkom. Była to również ogromna 
zmiana w życiu prywatnym. Wraz z żoną i synami zamieszkali w przytulnym ratuszu, 
z dostępem do podwórka i ogrodu. 

15 czerwca 1950 roku Miejska Rada Narodowa (MRN) w Chojnicach wybrała 
Stanisława Rolbieckiego na Przewodniczącego Prezydium MRN, co odpowiadało 

Burmistrz Rolbiecki aktywnie uczestniczył  w wydarzeniach kulturalnych miasta
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urzędowi burmistrza. Kolejna ważna zmiana w życiu, z którą wiązała się przepro‑
wadzka do Chojnic. Zamieszkali całą rodziną na drugim piętrze w chojnickim ratuszu. 
Skala problemów Chojnic była znacznie większa niż w Czersku, na szczęście 5‑letnie 
doświadczenie włodarza Czerska okazało się pomocne. Chojnie w 1950 roku nie pod‑
niosły się jeszcze z powojennych ruin i nadal trwało odgruzowywanie zrujnowanego 
centrum. Brakowało żywności, co pogłębiło głód mieszkańców. Wielkim problemem 
było zaopatrzenie miasta w wodę. Pradziadek, jak się okazuje, miał niezwykły dar 
rozwiązywania problemów, zjednywania sobie sympatii ludzi i bardzo dobre wyczu‑
cie sytuacji. Dodatkowo w czasie urzędowania pozyskiwał dla swojej sprawy wielu 
podobnych sobie działaczy. Dzięki temu wspólnie udało się podnieść Chojnice z gru‑
zów. W Funce powstało nowe ujęcie wody dla miasta, ruszyła komunikacja miejska 
i tak bardzo potrzebne budownictwo mieszkaniowe. Powstały duże przedsiębiorstwa 
produkcyjne, o budowę których zabiegały również inne miasta. 

Jego sposób rządzenia miastem był specyficzny i śmiało można go nazwać opie‑
kuńczym. Pradziadek w zwyczaju miał poranny obchód i osobistą kontrolę chojnic‑
kich ulic pod względem najmniejszych nawet niedogodności. Nie umknęła jego 
uwadze choćby zapchana studzienka. Często rozmawiał z rzemieślnikami, służbami 
komunalnymi i robotnikami, ceniąc sobie ich głos w sprawach miejskich. Miał bar‑
dzo dobry kontakt ze swoimi urzędnikami w magistracie, dzięki czemu wiedział 
dobrze, co się w mieście dzieje. Nie inaczej było z mieszkańcami, którzy niejedno‑
krotnie szukali osobistego kontaktu z burmistrzem Rolbieckim, potrzebując pomocy 

Klara i Stanisław Rolbieccy
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w rozwiązywaniu swoich problemów. Pradziadek zawsze ich przyjmował, uważnie 
wysłuchiwał i nie pozostawiał w potrzebie. Sam miałem okazję usłyszeć jedną z takich 
historii od mieszkanki Chojnic, która w latach urzędowania pradziadka, świeżo po 
ślubie, jak wielu mieszkańców borykała się z problemem mieszkaniowym. Po nie‑
dzielnej mszy wraz z mężem poszli trochę bojowo nastawieni na audiencję do burmi‑
strza. Drzwi ratusza otworzyła lekko zdziwiona prababcia Klara, która bez wahania 
wpuściła nastoletnich interesantów. Pradziadek zaskoczony tą niedzielną wizytą, ale 
i lekko rozbawiony śmiałością młodzieży obiecał, że dostaną przydział. I faktycznie za 
jakiś czas dostali mieszkanie, jak się okazało, w wymarzonej lokalizacji.

Pradziadek miał niemały problem w związku ze ślubem swojego syna Edmunda. 
Ówczesna władza z założenia miała być świecka, co niestety nie wpisywało się w świa‑
topogląd Klary i Stanisława, ludzi pobożnych. Pradziadek dostał odgórny zakaz orga‑
nizowania ślubu kościelnego syna, a już na pewno nie w gmachu ratusza. Prababcia 
Klara nie dopuszczała takiej możliwości. Ślub kościelny odbył się 2 sierpnia 1957 roku, 
a następnie ślub cywilny udzielony osobiście przez Stanisława. Wesele zorganizowano 
oczywiście w ratuszowym mieszkaniu. Podobno na partyjnych spotkaniach miał to 
bardzo długo wypominane. 

Stanisław Rolbiecki uhonorowany został tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice
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Stanisław Rolbiecki działał bardzo sze‑
roko w różnych sferach życia społecznego. 
Nigdy nie wstydził się tego, że jest Kaszubą, 
a wręcz przeciwnie. Świadczy o tym jego 
rola przy tworzeniu Zrzeszenia Kaszub‑
skiego. Wziął udział w zjeździe założyciel‑
skim w Gdańsku. 27 stycznia 1957 roku 
został wybrany prezesem Oddziału Powia‑
towego Zrzeszenia Kaszubskiego i prze‑
wodniczył mu nieprzerwanie do 1972 roku. 
Był jednocześnie członkiem władz naczel‑
nych w Gdańsku. 

Bardzo ważna była dla niego kultura. 
Restauracja zabytkowych średniowiecznych 
obiektów rozpoczęta została dzięki jego ini‑
cjatywie i zaangażowaniu. Przyczyniło się to 
do tego, że w 1960 roku w Bramie Człuchow‑
skiej znalazło swoją siedzibę Muzeum Regio‑
nalne. Stanisław Rolbiecki udzielał się w bar‑
dzo wielu organizacjach społecznych, takich 
jak OSP (1964–1970 członek zarządu), Towa‑
rzystwo Przyjaciół Dzieci (1960–1970 prze‑
wodniczący), PTTK (1952–1964 przewod‑
niczący), PCK (1951–1957 przewodniczący), 
Chojnickie Towarzystwo Kulturalne (1960–1985 przewodniczący), przewodniczył 
komisji rewizyjnej BS Chojnice i wielu innych. Współorganizował obchody 700‑lecia 
miasta. Jego zapał do pracy społecznej nie zgasł wraz z odejściem na emeryturę w grud‑
niu 1973 roku. Do 1977 roku był radnym MRN z funkcją wiceprzewodniczącego rady, 
a w latach 1978–1984 członkiem prezydium. Zapraszany na liczne uroczystości i wyda‑
rzenia. W styczniu 1994 roku przypadła mu zaszczytna rola przecięcia wstęgi przed 
oddanym po remoncie ratuszem.

20 lutego 1977 roku zmarła jego ukochana żona. Łączyła ich niezwykła więź. Sta‑
nisław był bezgranicznie zakochany w swojej Klarci, jak pieszczotliwie ją nazywał. 
Ich małżeństwo może uchodzić za wspaniały wzór do naśladowania. Przeżyli ze sobą 
zgodnie prawie 50 lat, wychowując trzech wspaniałych synów. Bez wątpienia dla całej 
naszej rodziny pradziadek był nestorem rodu. Mam to szczęście, że go pamiętam. 
Zapisał się w mojej pamięci jako pełen ciepła dobry człowiek. Za każdym razem ele‑
gancko ubrany. Bardzo lubiłem, kiedy chodziliśmy do niego w gościnę. Zawsze miał 
w lodówce ptasie mleczko, a w kryształowym naczynku kolorowe landrynki, którymi 
częstował gości. Uczęszczając do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2, która 
mieściła się blisko mieszkania pradziadka, często odwiedzałem go z mamą w drodze 

Autor tekstu z pradziadkiem
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powrotnej, aby pochwalić się, jak minął dzień w szkole. Jego uśmiech pozostanie 
w mojej pamięci do końca życia. 

Smutny dzień 2 stycznia 1996 roku również pozostanie w mojej pamięci. Późnym 
popołudniem zadzwonił telefon. Mama prawie w papciach wybiegła z mieszkania. 
Czułem, że stało się coś złego. W trakcie przyjmowania kolędy pradziadek zmarł. 
Bez cierpienia, w obecności księdza. Można by rzec, że na takie odejście sobie zasłu‑
żył. Pochowany został u boku swojej ukochanej żony Klary na cmentarzu komunal‑
nym w Chojnicach. To już ćwierć wieku od jego śmierci, a pamięć o nim pozostaje 
wciąż żywa wśród mieszkańców Chojnic. Ludzie, którzy go pamiętają, zawsze ciepło, 
z wielką radością, sentymentem i entuzjazmem wspominają go. Dzisiaj bez wątpienia 
można powiedzieć, że był odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu w tak trudnej 
powojennej rzeczywistości, w jakiej przyszło w Polsce żyć. Jeżeli powinno się szukać 
wzorów i autorytetów do naśladowania, to bez wątpienia, w każdej dziedzinie życia, 
będzie to Stanisław Rolbiecki.

Stanisław Rolbiecki podczas uroczystości z okazji jego 87. urodzin
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FILIP GROD

Piaseczno –
cicha i spokojna wieś

REGION

P iaseczno to wieś bezpośrednio przylegająca do Sępólna Krajeńskiego od północy. 
Nieoficjalnie jest podzielona na dwie części: Piaseczno i Piaseczno bloki. Pierwsza 

część jest dużo starsza. Została założona w 1259 roku, kiedy obszar ten nosił jeszcze 
nazwę Czarnonosecz. W 1653 roku Piaseczno miało obszar 32 włók i z każdej z nich 
co roku oddawano korzec żyta i owsa kościołowi katolickiemu w Sępólnie. Niestety 
historia tej wsi jest bardzo słabo udokumentowana, najprawdopodobniej ze względu 

Budynek szkoły w 2021 roku (fot. Filip Grod)
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na jej niewielki obszar. Jedyną ciekawszą opisaną historią jest ta o lokalnej pilśniarce. 
Sępoleńscy sukniarze pilśniowali tam swoje sukna do 1867 roku, kiedy pilśniarka 
została spalona w nieopisanych okolicznościach. Mniej więcej w tym samym okresie 
zaczęła tam funkcjonować dwuklasowa, a później trzyklasowa szkoła podstawowa. 
I choć na przestrzeni lat szkoła ta najpierw zamieniła się w przedszkole, a później 
została całkowicie zlikwidowana, to budynek, w którym była umiejscowiona, nadal 
stoi i pełni funkcję świetlicy używanej m.in. podczas zebrań mieszkańców.

Rozwój wsi w latach 70.
Druga część wsi, nazywana Piaseczno bloki, to wytwór czasów PRL. Została zało‑
żona w latach 60. XX wieku około kilometra na północ od starszej części. Początkowo 
znajdowały się tam tylko zabudowania PGR i trzy bloki mieszkalne. W 1970 roku 
został zbudowany czwarty większy blok, a w latach 1976–1977 dobudowano jeszcze 
cztery. Budynki te stanowią główną zabudowę tego miejsca, stąd powstała nazwa 
Piaseczno bloki. Od 1971 roku funkcjonował tam jedyny w okolicy sklep spożyw‑
czy. Początkowo obie części łączyła polna droga. W połowie lat 70. zostały na niej 
położone betonowe płyty, a na początku następnej dekady, ku zadowoleniu mieszkań‑
ców, zdecydowano się tam położyć asfalt, po którym niedługo zaczął jeździć autobus 
PKS. – „Bardzo dobrze się tam mieszkało…, ale może tylko dlatego, że wtedy byłam 
jeszcze młoda i silna” – wspomina pani Jolanta Winicka, która mieszkała w tej miej‑
scowości od 1971 aż do 2018 roku, kiedy to problemy zdrowotne męża zmusiły ją do 
przeprowadzki do Sępólna. Dla niej głównymi atutami tej wsi były cisza i spokój.

Wszystko jednak się zmieniło w 1993 roku, kiedy rząd III Rzeczypospolitej ogło‑
sił zamknięcie Państwowych Gospodarstw Rolnych. Piaseczno bloki, podobnie jak 
tysiące innych osad założonych na potrzeby PGR, zaczęło podupadać. Większość 
mieszkańców została bez pracy. Wieś uchroniła się przed skrajną biedą dzięki swo‑
jemu położeniu niedaleko Sępólna Krajeńskiego, gdzie mieszkańcom udało się zna‑
leźć pracę w prężnie rozwijających się w tamtym okresie zakładach przemysłowych. 
Mieszkania zostały wystawione na sprzedaż z prawem pierwokupu dla ich dotych‑
czasowych lokatorów. Część mieszkańców utworzyła wspólnotę w celu opieki nad 
zabudową i infrastrukturą. Na początku lat dwutysięcznych przestał dojeżdżać tam 
autobus, a w 2005 roku zamknięto wspomniany wcześniej sklep, odcinając tamtejszą 
ludność od podstawowych produktów niezbędnych do codziennego życia. Z robie‑
niem zakupów radzili sobie posiadający samochód oraz ci, którzy mogli liczyć na 
pomoc rodziny. Reszcie nie pozostawało nic innego, jak regularnie pokonywać pieszo 
około 3 km do najbliższego sklepu w Sępólnie Krajeńskim.

Moda na małe miejscowości
Piaseczno wiele razy zmieniało swoją przynależność administracyjną. Przed I wojną 
światową należało do powiatu złotowskiego. W latach 20. XX wieku znajdowało się 
w gminie wiejskiej Piaseczno. Po II wojnie światowej, w 1954 roku, zostało główną 
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Zdjęcie Piaseczna bloki, wtedy nazywanego Piaseczno PGR, z przełomu lat 70. i 80. W prawym 
dolnym rogu znajduje się pani Jolanta Winicka (fot. ze zbiorów Jolanty Winickiej)

To samo miejsce w 2021 roku (fot. Filip Grod)
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miejscowością gromady Piaseczno, 
a część wsi włączono do Sępólna. Od 
1960 roku gromadę tę włączono do 
gromady Sępólno, a w 1973 roku ze 
wszystkich okolicznych gromad utwo‑
rzono gminę Sępólno.

Dzisiaj w obu częściach wsi, z racji 
mody na mieszkanie poza miastem, 
osiedlają się głównie młodzi ludzie. 
Właściciele pól, którzy wykupili je po 
upadku PGR, starzeją się i zaczynają 
wyprzedawać swoją ziemię na działki 
budowlane. W Piasecznie osiadł m.in. 
burmistrz Sępólna Krajeńskiego Wal‑
demar Stupałkowski. W ostatnich 
latach w starej części wsi, naprzeciwko 
budynku szkoły, wybudowane zostały 

trzy nowe bloki mieszkalne. Na przestrzeni lat wiele razy proponowano wcielenie Pia‑
seczna do Sępólna, jednak mieszkańcy byli temu przeciwni ze względu na znaczący 
wzrost cen podatków, jaki niosłoby to za sobą.

Zdjęcie strony z „Kroniki Urzędu Miejskiego 
w Sępólnie” ukazujące podział gromad 
w 1954 roku
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Dariusz Buczek – urodzony chojnicza
nin, obecnie mieszkający w Trójmieście. 
Muzyk samouk, wokalista szczególny
mi względami darzący poezję śpiewaną. 
Laureat wielu konkursów i przeglądów na 
różnym szczeblu. W 2014 roku zwycię
żył w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki 
i został członkiem zaczarowanej rodziny 
Anny Dymnej. Od czasu wygranej w tym 
festiwalu pozostaje w ciągłej współ
pracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”, angażując się w liczne pro
jekty, eventy i koncerty. W 2017 roku był 
stypendystą Burmistrza Miasta Chojnice.

PIOSENKA

Dariusz Buczek:
Muzyka jest całym moim życiem

Skąd się wzięło Twoje zamiłowanie do muzyki? Jak to się stało, że zacząłeś śpiewać?

To jest długa historia. Stało się tak, że w szkole podstawowej nauczyciel muzyki wraz 
z panią od religii wyczuli, że mam dryg do śpiewania. Zaczęli mnie angażować w róż‑
nego typu konkursy, apele szkolne itd. Właściwie tak się zaczęła moja historia – właś‑
nie dzięki nauczycielom z podstawówki. Później miałem długi okres przerwy, kiedy 
w ogóle nie śpiewałem. Było to od 3, może 4 klasy podstawówki do końca gimnazjum. 
To był taki okres buntowniczy, wiadomo jak to bywa. W czasach, kiedy uczęszczałem 
do gimnazjum, miałem takie przeświadczenie, że to trochę wstyd, bo jak to chłopak 
może śpiewać... Do śpiewania wróciłem później w liceum, a właściwie w ostatniej kla‑
sie gimnazjum. Dostałem wtedy propozycję nauczyciela, który słysząc, jak coś śpie‑
wamy na muzyce, zaproponował mi występ na apelu szkolnym. Na początku byłem 
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do tego bardzo sceptycznie nastawiony, ale się zgodziłem i właściwie od tamtego 
czasu śpiewam nieprzerwanie aż do teraz.

Co jeszcze wtedy się działo? Była szkoła, ale wiem, że śpiewałeś też w zespole prowadzo‑
nym przez panią Agnieszkę Mrozek ‑Gliszczyńską? Nazywał się chyba Arpeggio…

Tak, to był zespół, którego zajęcia odbywały się w bursie przy „nowym” liceum. Nie 
pamiętam już dokładnie, gdzie znalazłem takie ogłoszenie, że ktoś organizuje nabór 
do zespołu wokalnego. Na pierwsze spotkanie zgłosiłem się chyba sam, nie wiem, czy 
był tam jeszcze ktoś – w każdym razie na pewno zbyt mało osób, żeby można było już 
wówczas stworzyć zespół. Miałem szczęście, bo w liceum trafiłem do dość artystycz‑
nej klasy. Oprócz mnie znalazły się w niej jeszcze trzy śpiewające koleżanki: Monika 
Gierszewska, Gabrysia Głuszek i Agata Szark. Po mojej namowie dołączyły do tego 
zespołu – zachęciłem je, widząc, że tworzy się coś fajnego. Dzięki temu na drugiej 
próbie już było nas więcej. Zaczęliśmy od poezji śpiewanej, która na początku była dla 
mnie jedną wielką czarną magią, ale bardzo się w niej zakochałem – właśnie dzięki 
pani Agnieszce i zespołowi Arpeggio. 

Zacząłeś od śpiewania w szkole i małym uczniowskim zespole wokalnym. Ostatnio osiąg‑
nąłeś dużo więcej – doszedłeś do etapu, w którym udało Ci się nagrać swoją własną epkę.

Dokładnie. Ponieważ staram się pisać swoje utwory, udało mi się nagrać tę epkę. Jed‑
nak nie do końca jestem z niej zadowolony. Zobaczymy, co będzie dalej. Był plan 
nagrania pełnej płyty, teraz troszkę też się pozmieniało. Okaże się jeszcze, czy się to 
uda. 

Wspomniałeś, że sam tworzysz swoje utwory, teksty do nich. Czy komponujesz też 
muzykę?

Staram się również komponować muzykę. Gram głównie na gitarze, trochę na pia‑
ninie, ale gitara to mój instrument. Jednak, jeżeli chodzi o nagrane już utwory, to 
pomagały mi inne osoby, które zajęły się aranżacją całych utworów, dograły perkusję, 
gitary basowe, klawisze i wszystkie potrzebne instrumenty.

A gdybyś miał opisać proces pisania tekstów – jak powstają, skąd się biorą?

Większość, właściwie prawie wszystkie teksty, powstaje, kiedy coś się dzieje w moim 
życiu. Tworzenie nie wygląda tak, że siadam i stwierdzam, że dzisiaj napiszę tekst. 
Kiedy poczuję wenę, to potrafię napisać dwa, trzy teksty w przeciągu kilku dni, jeżeli 
tej weny brakuje, to przez dwa czy trzy miesiące nie potrafię nic napisać. 

Jednak jesteś nie tylko solowym artystą. Grasz również w zespole?

Dokładnie. W tej chwili mamy takie czasy, że obecnie nie gram nigdzie. Przed 
pandemią grywałem solowe koncerty akustyczne z gitarą w różnych restauracjach, 
lokalach na wieczorach z muzyką na żywo. Gram też w zespole, można powiedzieć, 
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Nagranie płyty EP „Biegnę wolno” było wstępem do spełnienia marzenia muzyka – 
długogrającej płyty z własnymi utworami

Dzięki współpracy z Fundacją „Mimo Wszystko” ma możliwość udziału  
w wielu ciekawych  koncertach i eventach
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rozrywkowym, ponieważ gramy na różnego 
typu imprezach tanecznych.

Jakiej muzyki słuchasz?

Szczerze mówiąc, nie zamykam się na 
żaden gatunek muzyczny. Zdarzają się dni, 
kiedy mam ochotę posłuchać sobie cięż‑
szej muzyki, takiej jak mocniejszy rock, 
nawet podchodzący pod metal. Są też dni, 
kiedy lubię słuchać spokojnych dźwięków, 
na przykład ballad popowo ‑rockowych. 
Naprawdę nie zamykam się na żaden gatu‑
nek. Bardzo lubię i cenię twórczość Kuby 
Badacha.

Czy są muzycy, którzy są dla Ciebie inspira‑
cją?

Myślę, że właśnie wspomniany Kuba Badach. 
Jest znakomitym wokalistą. Ma genialne 
piosenki, genialne teksty. Bardzo też cenię 
sobie twórczość Zbigniewa Wodec kiego, 
szczególnie jego mniej znane utwory, które 
poznałem dopiero po jego śmierci.

Czym jest dla Ciebie muzyka?

Muzyka jest całym moim życiem. Nie wyobrażam sobie życia bez niej, bez tego, co 
robię. Chociaż mamy obecnie czasy, w których z muzyki wyżyć się nie da, nie ma 
możliwości grania koncertów. Ale czym jest muzyka? Muzyka jest wyrażeniem emo‑
cji, moich uczuć. Jest po prostu wszystkim. Kiedy mam zły dzień, chwytam za gitarę. 
Jak mam dobry dzień, to też czasami pogram dla siebie. Zdecydowanie muzyka jest 
moją największą pasją.

Widziałam Cię w teledysku fundacji Anny Dymnej „Piosenko, leć!”. Jak do tego doszło?

W 2014 roku udało mi się wygrać Festiwal Zaczarowanej Piosenki organizowany przez 
Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Telewizję Polską. Aby się tam dostać, 
musiałem przejść przez trzy etapy. Najpierw trzeba było wysłać swoje nagrania, potem 
odbywał się półfinał w Warszawie, później finał w Krakowie. No i w tym finale udało mi 
się wygrać, co było dla mnie przeogromnym zaskoczeniem. W jury byli: Justyna Stecz‑
kowska, Jacek Cygan, Zbigniew Preisner, Magda Umer, więc same znane osobistości. 
Przewodniczącą jury była Agata Passent – córka Agnieszki Osieckiej. Co roku festi‑
wal ma inny temat przewodni. W 2014 roku, w którym wygrałem, były nim piosenki 

Jako samodzielny artysta grywa  koncerty 
akustyczne w pubach i podobnych lokalach
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napisane przez Agnieszkę Osiecką. Pierwszy utwór miałem zaśpiewać z Ernestem 
Staniaszkiem, który kilka lat temu prawie wygrał „The Voice of Poland”. Jako drugą 
piosenkę zaśpiewałem Niech żyje bal. Było to dla mnie olbrzymie wyzwanie, ponieważ 
wszyscy znają tę piosenkę z wykonania Maryli Rodowicz. Okazało się natomiast, że 
dostałem aranż stricte rockowy i to był zdecydowanie mój klimat. Jak dowiedziałem 
się, jaka jest ta druga piosenka, to sobie pomyślałem: „O Matko Boska, co ja mam 
śpiewać?”. Jednak później, jak usłyszałem cały aranż, całą tę otoczkę, to okazało się, że 
ta piosenka dostała drugie życie. No i udało mi się wygrać. Od tego czasu minęło już 
właściwie siedem lat. Wielkim plusem było to, że wygrywając, a nawet już dostając się 
do finału, trafiłem do tak zwanej zaczarowanej rodzinki Anny Dymnej. Na innych festi‑
walach wygrywa się, otrzymuje nagrodę i za rok nikt o tobie już nie pamięta. Tutaj jest 
inaczej, cały czas jesteśmy w kontakcie. Dzięki temu spotykam się z panią Anią Dymną, 
jestem zapraszany na różnego typu koncerty i uczestniczę w różnych przedsięwzięciach. 
Przykładem jest wspólne nagranie utworu Piosenko, leć!, który miał promować Festi‑
wal Zaczarowanej Piosenki. Wraz z członkami zaczarowanej rodzinki wystąpiło wiele 
polskich gwiazd. Dzięki temu, że trafiłem do tej fundacji, miałem okazję brać udział 
w nagraniu płyty Mietka Szcześniaka. Zaprosił on laureatów festiwalu do wspólnej pracy 
przy nagrywaniu chórków i teledysku. Zdarzyło mi się śpiewać już z Anią Karwan, ze 
Skaldami i z wieloma innymi artystami. Wszystko dzięki fundacji pani Ani Dymnej. 

W zwycięskiej 10. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Dariusz Buczek  
śpiewał w duecie z Ernestem Staniaszkiem
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Jak współpracuje się z takimi gwiazdami? Chciałbyś podzielić się wrażeniami?

Większość z tych osób to są naprawdę zwykli ludzie, dokładnie tacy jak my. Faktycz‑
nie na początku byłem wniebowzięty, że mogę siedzieć obok jakiejś gwiazdy, rozma‑
wiać ze znakomitymi artystami. Teraz nie jest to już dla mnie taka nowość, że jadę na 
koncert, na którym śpiewa kilka gwiazd polskiej estrady. Na pewno mogę powiedzieć 
to, że można nabrać przy nich doświadczenia. To profesjonaliści, rozmawiają z nami, 
dają nam rady itd. 

Czy masz jakieś plany na przyszłość albo jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić?

Na pewno jednym z moich większych marzeń jest nagranie płyty długogrającej. 
A moim marzeniem na teraz jest to, żeby jak najszybciej skończyła się pandemia, 
żebym mógł wrócić do grania. Strasznie mi tego brakuje, strasznie brakuje mi też 
kontaktu z ludźmi. I nie mówię tu o poważnych eventach czy dużych scenach, ale 
chociaż o takich małych koncertach, które grywam w restauracjach, w pubach czy 
innych lokalach. Tego mi okropnie brakuje. Więc właściwie takie moje teraźniejsze 
marzenie, to jak najszybciej wrócić do grania dla innych, żebym mógł się spotykać 
z ludźmi i przekazywać im siebie.

Dziękuję bardzo za rozmowę!

Rozmawiała: Maria Czaplewska
Fot. ze zbiorów Dariusza Buczka
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