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Najstarszy chojnicki
zegarmistrz

ZEGARMISTRZOSTWO

JACEK KLAJNA

W arsztat i sklep zegarmistrzowski rodziny Kotowskich, a później salon optyczno
zegarmistrzowski, istnieje w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia (dawniej 

Człuchowskiej) od roku 1937. Wcześniej w tym samym miejscu znajdował się sklep 
jubilersko zegarmistrzowsko optyczny Augusta Müllera. 

Witryna sklepu Augusta Müllera (fot. ze zbiorów Michała Wawrzyniaka)
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Henryk Kotowski urodził się w Skór
czu w 1936 roku. Jego dziadkowie pocho
dzili z Kartuz. Dziadek pracował na 
kolei w Gdańsku. Ojciec pana Henryka, 
Ludwik Kotowski, urodził się w Smęto
wie Granicznym na Kociewiu w roku 
1904. W Niemczech ukończył średnią 
szkołę mechaniki precyzyjnej i został 
zegarmistrzem. Mama pana Henryka 
pochodziła ze Skórcza, gdzie prowadziła 
dobrze prosperujący sklep. Brat ojca 
był lekarzem, praktykował w Kartuzach 
i także miał na imię Henryk. W latach 
międzywojennych rodzina przeprowa
dziła się do Kościerzyny, gdzie Ludwik 
Kotowski prowadził warsztat zegar
mistrzowski przy Rynku 16. Nie tylko 
sprzedawał i naprawiał zegarki, ale także 
zajmował się ich ręcznym wyrobem. 

W roku 1937 Ludwik Kotowski kupił 
od Augusta Müllera sklep w Chojnicach. 

Rodzina wraz z rocznym Henrykiem przeprowadziła się wtedy do Chojnic. Ludwik 
prowadził firmę optyczno zegarmistrzowską, oprócz naprawy i wyrobu zegarków 
zajmował się głównie optyką. Ponadto w sklepie był szeroki asortyment towarów luk
susowych: szkła, srebrnej zastawy oraz wyrobów jubilerskich – srebra i złota. Na spe
cjalne zamówienie wykonywał okulary dla dyrekcji kolei gdańskiej, w której pracował 
jego ojciec.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Rodzina Kotowskich została 
wysiedlona, a sklep przejęli Niemcy. Kotowscy przenieśli się do Łęga, gdzie Ludwik 
założył warsztat zegarmistrzowski i naprawiał zegarki. W czasie wojny rodzina spo
radycznie przyjeżdżała do Chojnic, do przyjaciela ojca – pana Wysockiego. Po wojnie 
wyprowadzili się do Sopotu, gdzie mieszkał ojciec Ludwika, a dziadek Henryka. Tam 
też Henryk zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej. 

W roku 1947 rodzina wróciła do Chojnic i zamieszkała w domu przy Szosie 
Gdańskiej 22 (dzisiaj róg Drzymały i Gdańskiej). Jak wspomina pan Henryk: – „Na 
parterze mieszkał Tysler, my zamieszkaliśmy na pierwszym piętrze, a na drugim pię
trze mieszkała pani Krysia Buczyńska, która pracowała w banku”. Rodzina spędziła 
tam około pół roku. W tym czasie Ludwik Kotowski rozpoczął odbudowę spalonych 
kamienic przy ulicy Człuchowskiej 1. Wszystkie dokumenty i akty notarialne uległy 
zniszczeniu. Na szczęście wielu ludzi znało Ludwika Kotowskiego osobiście i potwier
dziło, że był on właścicielem tej nieruchomości. Powojenna rzeczywistość była jednak 

90% tego zegarka wykonał własnoręcznie Ludwik 
Kotowski. Mechanizm jest sprawny do dzisiaj. 
Najważniejsze elementy – kółko  balansowe 
i przesuwka są ze złota, a wiele innych części 
zrobionych jest także ze złota i srebra  
(fot. ze zbiorów rodziny Kotowskich)
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inna od tej „normalnej”. Okazało się, że 
najłatwiej i najszybciej było swoją włas
ność odkupić od miasta. Ludwik Kotow
ski po zapłaceniu 1800 zł ponownie stał 
się właścicielem swojej nieruchomości.

Budowę rozpoczęto latem, a skoń
czono jesienią 1947 roku. Na gwiazdkę 
rodzina wprowadziła się do odbudowa
nego domu (prawa kamienica). Odtwo
rzono tylko połowę przedwojennej 
nieruchomości, druga część musiała 
poczekać na swój czas do roku 1970. 
Przez wiele lat w pustym miejscu lody 

Zdjęcie pochodzi z 1937 roku i przedstawia witrynę po zmianie szyldu  
(fot. ze zbiorów rodziny Kotowskich)

Spalone w trakcie walk o miasto kamie-
nice Kotowskich. Widoczne na zdjęciach 

budynki pochodziły z wczesnych lat 50. 
XVIII wieku (spalone dokumenty, dotyczące 

 kamienic, pochodziły z 1753 roku),  fotografia 
z 1947 roku (fot. ze zbiorów rodziny 

 Kotowskich)
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sprzedawał znany chojnicki cukiernik Tadeusz Guentzel. W odbudowanej kamienicy 
Ludwik otworzył ponownie sklep optyczno zegarmistrzowski i prowadził go aż do 
momentu przekazania go synowi Henrykowi.

Sklep zdobił charakterystyczny zegar. Niestety oryginalny, przedwojenny, uległ 
zniszczeniu podczas działań wojennych. Henryk razem z ojcem pojechali pewnego 
dnia do spalonego Gdańska, skąd przywieźli podobny zegar znaleziony na ulicy. 
Powiesili go w miejsce tego, który znajdował się nad sklepem przed wojną. Ludwik 
Kotowski oprócz prowadzenia firmy zegarmistrzowskiej oraz sklepu produkował 
wskazówki zegarowe. Była to największa wytwórnia w Polsce i cała produkcja odby
wała się w Chojnicach. Z produkcją tych wskazówek wiąże się pewne niecodzienne 
zdarzenie. Otóż pewnego dnia pan Ludwik otrzymał list od zamawiającego infor
mującego o tym, że klient „przyjedzie w nocy po wskazówki”. W umówionym dniu 
wpadła do domu policja polityczna, weszła przez dach od Ossowskiego i rozpoczęło 
się przeszukanie nieruchomości. Ubecy, widać po wcześniejszej kontroli korespon
dencji, doszli do wniosku, że w nocy przyjadą do Kotowskich „przeciwnicy władzy 
ludowej” po „wskazówki”. Na szczęście sprawę wyjaśniono na miejscu. 

Henryk Kotowski uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1, którą ukończył w roku 
1949. Dalej koniecznie chciał się uczyć na radiotechnika, ale niestety nie dostał się do 

Budowa drugiej połowy nieruchomości w 1970 roku (fot. ze zbiorów rodziny Kotowskich)
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szkoły w Pile. Brat mamy, ksiądz kanonik Ksawery Lange, był proboszczem w Sępól
nie Krajeńskim i tam Henryk skończył ósmą klasę gimnazjum. Po roku spędzonym 
w Sępólnie wrócił do Chojnic, gdzie uczęszczał do liceum. Zawodu zegarmistrzow
skiego uczył się u ojca w latach 1954–1955. Ludwik Kotowski był mistrzem zegarmi
strzowskim i miał prawo szkolić uczniów. Oprócz własnego syna wyszkolił również 
wielu innych zegarmistrzów. Jednym z nich był Janusz Paszylke, który swój zakład 
miał na Rynku 16. Dzisiaj ten sklep prowadzi jego córka. Henryk kontynuował swoją 
rzemieślniczą karierę, przechodząc kolejne szczeble od czeladnika do mistrza. Przez 
pewien czas pracował nawet jako nauczyciel zawodu w szkole w Człuchowie. Pod 
koniec lat 50. rozpoczął pracę w sklepie jubilerskim w Poznaniu, a kiedy pocztą pan
toflową dowiedział się, że i w Chojnicach uruchamiany jest taki sklep (na ulicy Koś
ciuszki – obok sklepu pana Kallasa), w 1959 roku wrócił do Chojnic. Z czasem powró
ciły dawne marzenia o radiotechnice i ze sklepu jubilera przeniósł się do ZURTu, 
którego był kierownikiem. Po roku pracy wrócił jednak do firmy ojca  – sklepu 
i zakładu zegarmistrzowskiego. W 1976 roku zawarł związek małżeński. Jego córka 
obecnie mieszka w Gdyni i jest prawnikiem, ma dwoje dzieci, państwo Kotowscy 
mają więc wnuczkę i wnuka. 

W roku 1982, kiedy do sklepu „dołożono optykę”, bardzo mocno zmienił się profil 
firmy. Od tego czasu rzadziej naprawiano zegarki, a bardziej skupiono się na szkłach 
i optyce. Żona Halina prowadziła sprzedaż zegarków, a on zajmował się optyką (w pew
nym okresie był jedynym optykiem w Chojnicach). W trakcie swojego zawodowego 
życia działał także aktywnie w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Oprócz tego najstarszego zakładu zegarmistrzowskiego w powojennych Chojni
cach istniały także inne firmy z tej branży. Na ulicy Świerczewskiego (obecnie Pił
sudskiego) istniała spółdzielnia zegar
mistrzowska. Kierownikiem spółdzielni 
był pan Kiedrowicz, dawny uczeń pana 
Lubińskiego – zegarmistrza, który miał 
swój zakład przy Rynku 20. Swoich ucz
niów miał także pan Henryk. Obecnie 
część z nich nadal prowadzi punkty 
zegarmistrzowskie  – w Brusach swój 
zakład ma Henryk Cupa. 

W trakcie kilkudziesięciu lat prowa
dzenia firmy panu Henrykowi zdarzali 
się różni klienci. Jednego zapamiętał 
jednak szczególnie ze względu na zegar, 
który przyniósł do naprawy.  – „Jak go 
zobaczyłem, to mu powiedziałem, że 
on już tego budzika więcej nie dostanie 
i zapytałem, ile chce za niego budzików. 

Budzik z zakładu zegarmistrzowskiego Ludwika 
Kotowskiego w Kościerzynie (fot. Jacek Klajna)
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A że to był bardzo sympatyczny facet, 
to się zgodził na zamianę” – wspomina 
pan Henryk. Okazało się, że ów zegar to 
robota ojca pana Henryka z okresu koś
cierskiego.

Dzisiaj pan Henryk ma 85 lat 
i pomaga żonie, która nadal prowadzi 
rodzinny sklep z zegarkami. Niestety 
większość współczesnego asortymentu 
z mechaniką precyzyjną niewiele ma już 
wspólnego.

Henryk Kotowski (fot. Jacek Klajna)



Zanikające
rzemiosło

RYMARSTWO

MARIA CZAPLEWSKA

W arsztat szewsko rymarski przy ulicy Angowickiej jest jakby trochę schowany za 
bramą i długim podjazdem, słabo widoczny, a jednak jestem pewna, że więk

szość chojniczan była tam co najmniej raz w życiu. Jego właściciel Marian Polerowicz 
nie boi się żmudnej pracy. Zakład prowadzi już od 20 lat i jak sam to ze śmiechem 

Współcześnie działający warsztat przy ulicy Angowickiej
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określa, umiejętności rzemieślnicze 
w tym kierunku „zostają w genach”. 
Nie ma się co dziwić tym słowom, jest 
w końcu trzecim pokoleniem rymarzy 
w swojej rodzinie.

O rymarstwie słów kilka
Rymarstwo jest rzemiosłem należącym 
do branży skórzanej, pokrewnym choćby 
szewstwu, kaletnictwu czy siodlarstwu. 
Rymarze zajmują się sporządzaniem 
ze skór i naprawą wszelkiego rodzaju 
uprzęży i puszorków używanych pod
czas prac polowych i w powoźnictwie do 
zaprzężenia zwierzęcia pociągowego do 
maszyny bądź powozu poruszanego siłą 
jego mięśni. Poza tym produkty rymar
skie mają zastosowanie także w jeździec
twie sportowym, turystyce, niegdyś przy 
produkcji pasów pędnych.

Podstawowe narzędzia rymarza 
są bardzo proste. Większość prac ze 
względu na potrzebną precyzję i grubość 
skóry do dzisiaj wykonuje się ręcznie, 
przy pomocy szydła – ostrego szpikulca 
służącego do przebijania skóry  – oraz 
igły i przewleczonej przez nią nici. Nić 
taką dodatkowo zabezpieczano miesza
niną wosku pszczelego i smoły, które 
impregnowały ją i ułatwiały przecią
ganie przez zrobione szydłem dziurki. 
Kawałek szytej skóry umieszczano 
w specjalnym drewnianym imadle, 
przymocowanym do ławki i nazywa
nym konikiem bądź ławą rymarską, co 
ułatwiało jej proste zszywanie. Oczywi
ście w użytku rymarza są też maszyny 
do szycia różną grubością ściegu oraz 
różnorodne narzędzia do cięcia, przy
cinania, formowania skóry. Przez lata, 

Przez lata narzędzia rymarskie niewiele się 
zmieniły

Józef Berendt – pierwszy rymarz w rodzinie
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poza zastosowaniem silników w maszynach do szycia, narzędzia warsztatu niewiele 
się zmieniły.

Trzy pokolenia rzemieślników
Przedstawicielem pierwszego pokolenia rymarzy w rodzinie był dziadek mojego roz
mówcy – pochodzący z Raciąża syn krawca Józef Berendt. Zdobył on fach i został 
mistrzem rymarskim jeszcze przed wojną. Działalność rymarska wyglądała wtedy 
inaczej niż dzisiaj. Początkowo pan Józef nie prowadził stacjonarnego warsztatu, lecz 
podróżował pomiędzy dużymi majątkami właścicieli ziemskich, wykonując swoją 
pracę na miejscu. Jak opowiada jego wnuk – u każdego gospodarza czekało już na 
rymarza specjalnie przygotowane pomieszczenie. W takim miejscu rzemieślnik 
zostawał około miesiąca, wykonując potrzebne prace naprawcze i zaspokajając zapo
trzebowanie na nowe wyroby. W czasie wojny pan Berendt służył w 18. Pułku Ułanów 
Pomorskich, zaś po nastaniu pokoju założył stacjonarny warsztat usytuowany przy 
ulicy Gdańskiej w Chojnicach. Od ojca fachu nauczył się pan Jerzy  – wujek pana 
Mariana Polerowicza. Przejął po nim schedę i przez lata, w tym samym miejscu, kon
tynuował prowadzenie warsztatu.

Po ojcu warsztat rymarski objął pan Jerzy
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Okoliczności i podpatrzone u wuja 
umiejętności sprawiły, że kolejnym rze
mieślnikiem w rodzinie, już w trzecim 
pokoleniu, został Marian Polerowicz. 
Chociaż jest samoukiem, w genach 
odziedziczył cierpliwość do wykonywa
nia tego trudnego zawodu, a jego chęć 
do podejmowania wyzwań sprawia, że 
ratuje nieraz rzeczy, które ze względu na 
to, że wymagają bardziej wyspecjalizo
wanych umiejętności, nie zostały przy
jęte przez innych szewców. Niestety dziś 
prace wykonywane przez chojnickiego 
rymarza dotyczą w większości szew
skich drobnych napraw.

Ginący zawód
Rzemiosło to nie należy i nigdy nie 
należało do bardzo popularnych. Dla 
przykładu w 1777 roku w Chojnicach 
spośród 124 mistrzów rzemieślniczych, 
mistrzów rymarskich było zaledwie 
dwóch. Współczesne zmiany gospo

darcze również nie wpłynęły pozytywnie na jego popularność. Zapotrzebowanie na 
produkty rymarskie istniało właściwie tak długo, jak długo do prac polowych wyko
rzystywano zwierzęta.

Osób wykonujących zawód rymarza jest coraz mniej i rzadko podejmują się jedy
nie typowo rymarskich zadań. Dodatkowo żmudność tego zajęcia nie zachęca mło
dzieży do podjęcia nauki w tym kierunku. Pracy rzemieślniczej nie ułatwia też specy
fika używanych narzędzi – rymarz musi być jednocześnie mechanikiem potrafiącym 
naprawić archaiczne maszyny. Trudności przysparza nawet pozyskanie surowca do 
pracy – pan Marian skóry sprowadza aż z garbarni znajdującej się na południu Polski.

Mechanizacja spowodowała, że popyt na uprzęże wszelkiego typu i oprzyrządo
wanie końskie spadł niemal do zera. Sytuację dodatkowo pogorszyły masowa pro
dukcja oraz napływ tanich produktów skórzanych rodem prosto z Indii. Dziś jedyną 
właściwie branżą korzystającą w pewnym stopniu z usług rymarskich jest jeździectwo 
sportowe.

Fot. ze zbiorów Mariana Polerowicza

 Marian Polerowicz jest obecnie jedynym 
 rymarzem w Chojnicach



Ozdobne elementy
wykuwane z metalu

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

Czym jest kowalstwo artystyczne?

Kowalstwo artystyczne obejmuje tworzenie przedmiotów dekoracyjnych i użytko
wych z elementami artystycznymi. Jest to ciekawy zawód. Trzeba posiadać wiedzę 
z obróbki metalu, ale także wkładać w pracę dużo wyobraźni i mieć smykałkę do 
tworzenia najróżniejszych rzeczy, nierzadko pierwszy raz, co akurat w tym zawodzie 
jest plusem. Zawsze robi się coś innego.

Rozmowa z Dawidem Podolskim, przedstawicielem jednego z chojnickich rzemiosł arty-
stycznych, właścicielem firmy Kowalstwo artystyczne Dawid Podolski.

Wyroby Dawida Podolskiego można zobaczyć także na chojnickim Starym Rynku  
(fot. Weronika Sadowska)
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Przed Tobą kowalstwem artystycznym zajmował się także Twój tata. Od kiedy działacie 
na chojnickim rynku?

Na chojnickim rynku i zresztą nie tylko na nim działamy ponad 20 lat. Najpierw 
firmę otworzył tata, a ja mu początkowo pomagałem. Gdy ukończyłem szkołę, 

Stojak na rowery (fot. Weronika Sadowska)

Przykładowa balustrada (fot. ze zbiorów  Dawida Podolskiego)
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zdecydowałem się także zająć kowal
stwem artystycznym na stałe.

Jakie elementy użytkowe, budowlane 
wytwarzasz?

Wykonuję praktycznie wszystko z metalu, 
zaczynając od choćby śledzi do namiotu, 
a kończąc na konstrukcjach dachowych. 
Najczęściej jednak robimy ogrodze
nia, meble różnego rodzaju, balustrady, 
bramy garażowe, kraty, czyli w sumie, jak 
wspomniałem, wszystko, co da się stwo
rzyć z czarnej stali.

Jak wygląda od podstaw wykonanie np. 
bramy czy balustrady? Ile czasu zajmuje?

Jako przykład podam bramę. Jeżeli jest to 
typowa kuta brama, mogę ją robić nawet 
dwa tygodnie, ale nie ma tutaj reguły. 
Warto zaznaczyć jednak, że im bardziej 
wyszukany wzór, tym więcej pracy. Jeśli 
chodzi o samo wykonanie, to najpierw 
trzeba nagrzać materiał, a następnie 
odkuwać go i wyginać, by uzyskać oczeki
wany kształt. Każdy pojedynczy element 
należy obrabiać po kilka razy. W przy
padku, gdy mamy do czynienia z bramą 
prostą, na przykład z profilów, które są 
ostatnio bardzo modne, to czas wykonania zdecydowanie się różni. Zrobienie tego typu 
bramy może zająć tylko jeden dzień.

Czym nagrzewasz materiał? Jakich narzędzi używasz?

Aktualnie materiał nagrzewam palnikiem z mieszanką propanu i tlenu. Jeszcze parę 
lat temu, kiedy było więcej kowalskiej pracy, używaliśmy kuźni na węgiel lub koks. 
Jeśli chodzi o narzędzia, to jest ich sporo. Podstawowe to na pewno spawarka, szli
fierka, przecinarka, ale używamy dużo więcej, np. bardzo pomocna jest plazma do 
wycinania różnych form z blachy, no i oczywiście młotki, wiertarki itp.

W jakich innych miejscowościach poza naszym regionem realizowałeś zamówienia?

Praktycznie wszędzie, jeżeli mam czas i to się opłaca, to jadę i robię. Te najdalsze 
zamówienia realizowałem w Kopenhadze i Hamburgu. Bardzo często dostajemy też 

 Balustrady balkonowe na jednej z kamienic 
w centrum miasta  

(fot. Weronika Sadowska)
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zlecenia w Bydgoszczy, Gdańsku. Zda
rzały się i w Warszawie.

Skąd czerpiesz inspiracje na wzory, które 
znajdują się na wykutych produktach?

Inspiracji dostarczają mi na ogół klienci, 
którzy składają zamówienia. Nie posia
dam własnych katalogów. Podczas roz
mowy z nabywcą ustalamy końcowy 
wygląd zamawianego produktu. Zazwy
czaj klient po prostu opowiada, co by 
chciał, wyjaśnia mi, jaki mniej więcej 
efekt chciałby uzyskać. Często na pod
stawie tego, co gdzieś zobaczył. Ja tworzę 
wówczas coś podobnego.

Jaki jest popyt na wytwarzane przez Cie-
bie produkty? Aktualnie wzrasta zaintere-
sowanie tym rzemiosłem czy raczej obser-
wujesz jego spadek?

Popyt zależy od sytuacji na tutejszym 
rynku budowlanym, a ten ma się teraz 
dobrze. Powstają nowe osiedla, ludzie 
się budują, co skutkuje ciągłymi zamó
wieniami. Dodatkowo współpracujemy 
na stałe z chojnickimi przedsiębiorcami, 
którzy się stale rozwijają. Obecnie mamy 
zamówienia, więc nie możemy narzekać.

Jakie masz plany zawodowe? Czy chciałbyś, żeby Twój syn kontynuował pracę Twoją 
i Twojego taty?

Dopóki będzie popyt na wytwarzane przez nas produkty, to będziemy mieli pracę 
i będziemy się rozwijać. Nasza branża ewoluuje wraz z potrzebami klientów. Jesteśmy 
w stanie z dnia na dzień produkować zupełnie inne rzeczy z metalu. Myślę, że zapotrze
bowanie na wykuwane przedmioty będzie zawsze. Tym bardziej, że ludzie coraz częściej 
wybierają ręcznie wykonane elementy niż te produkowane przemysłowo. Chciałbym, żeby 
mój syn robił to, co lubi. Ten zawód jest specyficzny, nie każdy będzie się w nim dobrze czuł.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska

Ozdobny kosz wokół drzewa  
(fot. Weronika Sadowska)



Prowadzi Pan „Wędzarnię Staropolską”, jednak Pana rodzina już wcześniej związana 
była z produkcją mięsną. W internecie znalazłam informacje o masarni Ryszarda 
i Pawła Kotarskich. Wiem, że także Pana dziadek zajmował się tą branżą.

Historia rozpoczęła się od mojego dziadka Kazimierza Kotarskiego, który pracował 
w chojnickich Zakładach Mięsnych. Był tam kierownikiem produkcji. Po upadku 
Zakładów Mięsnych dziadek zaproponował swoim synom Pawłowi i Ryszardowi 
otworzenie własnej firmy. Nazywała się „Masarnia w Dolinie” i mieściła się w Topo
lach. Tam odbyłem praktyki oraz później pracowałem. Masarnia działała do 2012 roku. 
Po zamknięciu tamtego zakładu brakowało nam tradycyjnych wyrobów, więc razem 
z tatą przygotowywaliśmy kiełbasy i wędzonki dla siebie oraz najbliższej rodziny. 
W tym czasie staraliśmy się udoskonalić receptury wyrobów oraz ulepszyć jakość, by 
powrócić jak najbardziej do przepisów dziadka. W 2013 roku postanowiłem otworzyć 
własną firmę pod nazwą „Wędzarnia Staropolska”, mieszczącą się przy ulicy Gałczyń
skiego w Chojnicach. Dzięki naszym ogromnym chęciom do pracy udało nam się 
zdobyć zaufanie klientów i firma szybko się rozwinęła.

Ile osób pracuje obecnie w firmie? W czym się specjalizujecie? Czy są to także wyroby 
oparte na tradycyjnych recepturach?

Obecnie w zakładzie oraz w sklepach pracuje 10 osób, w tym mój tata oraz brat. 
Specjalizujemy się w produkcji wędzonek oraz kiełbas wędzonych w tradycyjnych 
wędzarniach. Aktualnie wiele firm używa do tego celu atmosów i aromatów dymu 
wędzarniczego. Nasza masarnia jest wpisana na listę zakładów, które wędzą w sposób 
tradycyjny. Dzięki czemu możemy wędzić według starych norm.

Tradycyjnie wytwarzane
wyroby mięsne

WĘDZARNIA

Rozmowa z  Karolem Kotarskim, przedstawicielem chojnickiej branży mięsnej, właścicie-
lem „Wędzarni Staropolskiej” w Chojnicach.
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Karol Kotarski w wędzarni

Jedna z wędlin z „Wędzarni Staropolskiej”
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Jak wygląda taki proces wędzenia?

Jest różny w zależności od rodzaju mięsa. Na przykład szynki przygotowujemy na dwa 
sposoby. Mogą być solone na sucho lub na mokro. W pierwszym przypadku mięso 
jest nacierane solą, czosnkiem oraz przyprawami i leżakuje około czterech tygodni 
w zależności od wielkości. Przy soleniu na mokro przygotowujemy solankę z przypra
wami i zalewamy nią mięso. Następnie czekamy od tygodnia do dwóch. Po tym czasie 
i w jednym, i drugim przypadku szynki są wędzone w tradycyjnej wędzarni z pale
niskiem. Używamy drewna i trocin olchowych lub bukowych, które dają niepowta
rzalny aromat. Wyroby są wędzone najpierw ciepłym dymem około dwóch godzin, 
następnie zimnym od 24 do 48 godzin w zależności od wielkości.

W czym jest siła niewielkiego zakładu utrzymującego się na rynku, na którym funkcjo-
nują wielkie zakłady mięsne, krajowe giganty?

Na szczęście są klienci, którzy cenią sobie wyroby dobrej jakości, produkowane lokal
nie i posiadające tradycyjny smak. Podczas produkcji pracujemy w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Znamy swoje mocne i słabe strony i możemy się nawzajem uzupełniać.

Wędzarnia Kotarski ma już uznaną markę w Chojnicach. Wystawiacie swoje stoisko na 
jarmarkach i imprezach promujących regionalne wyroby. Gdzie można was zobaczyć?

Na co dzień nasze wyroby można kupić w dwóch sklepach firmowych – przy ulicy 
31 Stycznia 35 oraz przy targowisku przy ulicy Młodzieżowej. Wystawiamy swoje 
stoisko na imprezach organizowanych przez nasze miasto. Co roku bierzemy udział 

Stoisko podczas jarmarku w Pile
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w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz z okazji Dni Chojnic. Jeździmy też na targi do 
okolicznych miejscowości, np. na Jarmark Lawendowy w Człuchowie lub na Jarmark 
św. Wawrzyńca w Sępólnie Krajeńskim.

Jakie ma Pan plany? Czy myśli Pan o wprowadzeniu do oferty nowych produktów? 
A może czegoś wege?

Na ten moment staramy się utrzymać jakość oraz smak naszych wyrobów. Co jakiś 
czas wprowadzamy nowy produkt, żeby klientom się nie znudziły. Ostatnio praco
wałem nad recepturą nowej kiełbasy serowej, która już cieszy się uznaniem klientów. 
Obecnie nie planuję wprowadzać żadnych wyrobów wegańskich, ale nigdy nie wia
domo.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
Fot. ze zbiorów Karola Kotarskiego

Asortyment produkowany w zakładzie Karola Kotarskiego



Kwartalnik Chojnicki
nr 36/2021

KRONIKA
chojnicka





MARIA CZAPLEWSKA

Europejska Noc
Muzeów 2021

WYDARZENIE

P ołowa maja jest czasem, w który wpisało się ciekawe święto kultury – Europejska 
Noc Muzeów. Po rocznej przerwie, spowodowanej epidemią COVID19, chojni

czanie ponownie mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. 

Skąd się wzięło nocne zwiedzanie
Pisząc o Nocy Muzeów, warto wspomnieć 
kilka słów o tym, skąd się wzięła i jak roz
wijała się na przestrzeni lat. Jej korzenie 
sięgają 1997 roku i berlińskiej, stycznio
wej Lange Nacht der Museen (Długiej 
Nocy Muzeów), w której wzięło udział 
12 placówek muzealnych w stolicy Nie
miec. Pomysł udostępnienia muzeów nocą 
okazał się strzałem w dziesiątkę, frekwen
cja przerosła założenia organizatorów, 
a podobne wydarzenia zaczęły organi
zować inne miasta Europy. W 2006 roku 
nocne zwiedzanie otrzymało zbiorowe 
miano Europejskiej Nocy Muzeów i patro
nat nad nim objęła Rada Europy, a trzy 
lata później dołączyło również UNESCO. 
Ustalony został także nieprzypadkowy 
termin wydarzenia  – weekendowa noc 
w okolicy 18 maja. Data ta funkcjonuje 
bowiem jako Międzynarodowy Dzień 
Muzeów, a przez muzealników traktowana 
jest też jako ich święto – Dzień Muzealnika.

Uczestnicy imprezy w kolejce do zwiedzania 
Bramy Człuchowskiej (fot. Adam Piechowski)
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W Polsce pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 2003 roku w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu. Od tamtego czasu do tej zbiorowej imprezy przyłączają się kolejne pol
skie placówki kultury, a także organizacje pozarządowe i całe miasta, które, tak jak 
to się stało w przypadku Chojnic, w pewnym momencie przejęły organizacyjne stery. 
W naszym mieście pierwsze nocne zwiedzanie, wraz z towarzyszącymi mu atrakcjami, 
zorganizowało w 2008 roku Muzeum Historyczno Etnograficzne. Od tego czasu 
przedsięwzięcie rozwija się, nabierając coraz większego rozmachu.

Okolice Chojnic w kadrze
W tym roku, podobnie jak we wcześniejszych latach, obowiązkowym punktem pro
gramu było zwiedzenie chojnickiego muzeum. Tradycyjnie na każdym piętrze Bramy 
Człuchowskiej oraz Baszty Kurza Stopa zwiedzających witali opiekunowie i kuratorzy 
wystaw oraz przewodnicy gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania i opowiedzieć 
zainteresowanym o ekspozycjach. 

Jednym z akcentów muzealnego zwiedzania była otwarta tego samego dnia 
wystawa „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie”. Oglą
dając ją, dzięki starannemu doborowi starych pocztówek i fotografii ze zbiorów spe
cjalnych instytucji, mogliśmy przenieść się w czasie i porównać dawne miejsca ze zna
nymi nam obecnie. Autorka aranżacji wzbogaciła stare fotografie kilkoma nowymi, 
przedstawiającymi to samo miejsce, chcąc w ten sposób skłonić do przemyśleń na 

Koncert w Chojnickim Centrum Kultury (fot. Aleksander Fudali) 
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temat tego, jak zmienia się nasze otoczenie oraz czy dostatecznie dbamy o dziedzic
two przejawiające się w architekturze i krajobrazie małych miasteczek i wsi. Inną 
interesującą ekspozycją dostępną podczas Nocy była wystawa fotografii chojniczanki 
Marty Potulskiej „Nie widzisz, bo nie patrzysz”.

Co działo się w centrum kultury?
Wiele atrakcji oferowało Chojnickie Centrum Kultury. Już z daleka można było 
dostrzec obozujących przed budynkiem rycerzy z Bractwa Rycerskiego Herbu Tur, 
oddających pokazowe strzały i odbywających walki. 

Osoby, które postanowiły wejść do wnętrza placówki, od wejścia zauważyły, że 
dolny korytarz zamienił się w tajemniczy świat cudacznych owadów i polnych zwie
rząt, wykonanych przez dzieci z odpadów recyklingowych w ramach plenerowej akcji 

„Motyle, pszczoły, robaki, cudaki”. W sali wystawowej na piętrze oczekiwał na gości 
w otoczeniu zabytków kinematograficznych Zygmunt Cieślik, prezentujący wystawę 

„Dawnego kina czar”. W bardzo ciekawy sposób opowiadał między innymi o tym, jak 
wyglądała dawniej technologia kinematograficzna i praca kinooperatora. Można było 
również doświadczyć nowych technologii scenotechnicznych, w które wyposażone 
zostało ChCK przy okazji ostatniego gruntownego remontu, oraz obejrzeć prace 
młodej chojniczanki Dominiki Laski na wystawie „Józef Tischner – portrety”. Udo
stępniono także dwie wystawy plenerowe: pokonkursową „Moja miejscowość jest 

Wystawa „Dawnego kina czar” w ChCK (fot. Aleksander Fudali) 
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piękna” – na tyłach budynku w okolicy Wzgórza Ewangelickiego, a na Starym Rynku 
drugą, tym razem fotograficzną, autorstwa Krystiana Koźmińskiego „Czarno biały 
minimalizm w obiektywie”.

Mówiąc o propozycjach ChCK na Europejską Noc Muzeów, należy wspomnieć 
też o Galerii Muzeum Janusza Trzebiatowskiego. Na ekspozycji w baszcie można było 
tradycyjnie obejrzeć dzieła mistrza. Ponadto galeria, umożliwiając uczestniczenie 
w wydarzeniu online, opublikowała w internecie film dokumentalny Życie, twórczość 
i pasje Janusza Trzebiatowskiego i dwie rozmowy: Tomasza Fopki z Pawłem Trzebia
towskim oraz z gościem specjalnym – architektem, malarzem i poetą – Janem Sabi
niarzem. 

Zakamarki dworca
Chojnicki dworzec kolejowy ma sporą wartość historyczną. W jego murach siedzibę 
ma Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które opiekuje się utworzoną z ich 
inicjatywy Salą Tradycji Kolejowej. Przy okazji muzealnego święta można było nie 
tylko zwiedzić tę salę, lecz także wysłuchać prelekcji prezesa stowarzyszenia Damiana 
Otty na temat historii chojnickiego kolejnictwa i dworca kolejowego oraz zwiedzić 
ciekawsze miejsca, na co dzień niedostępne, takie jak bunkier albo dawny budynek 
administracji. Można było również obejrzeć odnawiany właśnie zabytkowy parowóz 
Tymek.

Zwiedzanie Sali Tradycji Kolejowej (fot. Aleksander Fudali) 
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Mityczne stworzenia lub dźwięki organów
Wśród instytucji kulturalnych biorących udział w tegorocznym wydarzeniu nie zabra
kło chojnickiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. W holu na parterze została wyekspo
nowana wystawa „Mityczne stworzenia i bóstwa mitologii słowiańskiej i nie tylko”, 
zawierająca prace dwóch uzdolnionych artystek: Iwony Kozłowskiej oraz pochodzą
cej z Chojnic Emilii Łuszczak. Druga z plastyczek, obecna na spotkaniu, rozmawiała 
ze zwiedzającymi i odpowiadała na pytania. 

Ostatnim z wydarzeń Europejskiej Nocy Muzeów w naszym mieście był koncert 
organowo skrzypcowy w wykonaniu Tomasza Drążkowskiego (organy) i Klaudiusza 
Rosoła (skrzypce). Odbył się on w pięknym wnętrzu kościoła gimnazjalnego, a można 
było wysłuchać m.in. Bacha, Händla, Kilara oraz Vivaldiego.

Nie tylko w samych Chojnicach
Wybierając się na wieczorne zwiedzanie, warto było skorzystać z oferty dostępnej 
w pobliskich miejscowościach. W Swornegaciach Gminny Ośrodek Kultury w Choj
nicach zadbał o odpowiednie atrakcje. W sadzie rosnącym w pobliżu domu kul
tury i kaszubskiej chaty pojawiły się strachy na wróble, będące dziełem nieżyjącego 
już lokalnego artysty Bernarda Jakubowskiego, tworzące wystawę „Polne Strachy”. 
Można było podziwiać również dzieła innych artystów. Miłośników kultury ludowej 

Fragment wystawy „Mityczne stworzenia i bóstwa mitologii słowiańskiej i nie tylko”  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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zachwyciły na pewno wyeksponowane 
narzędzia służące do wykonywania daw
nych rzemiosł oraz możliwość odsłucha
nia nagrań opowiadań mieszkańców wsi, 
którzy niegdyś trudnili się tymi pracami. 

Gminny Ośrodek Kultury nie zapo
mniał również o znajdującej się pod 
jego opieką drewnianej chacie w Silnie. 
Chociaż w nocy była ona zamknięta, 
można było zwiedzić ją online. Na miej
scu zaś w podświetlonych oknach chaty 
podobno pojawiał się duch... Kolejnego 
dnia najmłodsi mieli szansę wziąć udział 
w plenerze artystycznym „Ilustracja 
z chaty”.

Fragment muzealnej ekspozycji prezentującej 
dawne fotografie Chojnic (fot. Kamila Szpoper) 

Wystawa „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo wokół nas w fotograficznym obiektywie” w muzeum  
(fot. Kamila Szpoper) 



ŻANETA JASIŃSKA

InterTony 2021 –
trzy rocznice w jednym

FESTIWAL

F estiwal InterTony od początku swojej sześcioletniej historii opiera się na współ
pracy polskich i niemieckich wolontariuszy, którzy ramię w ramię organizują go 

od podstaw, wspólnie udowadniając, że partnerstwo miast to nie tylko puste słowa. 
Tegoroczna edycja była jednak nieco inna, choć zarazem niosła ze sobą jeszcze więk
szy przekaz niż poprzednie. Tego roku bowiem podczas festiwalu świętowano nie 
tylko 15lecie współpracy muzycznej Chojnic z niemieckim Emsdetten, ale także 

Otwarcie festiwalu, na zdjęciu od lewej: Ireneusz Kiełb, Aleksandra Fryca i Michał Karpiak
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25lecie oficjalnej współpracy partnerskiej między miastami oraz 30lecie polsko
niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Jak widać, był to rok pełen symboliki. 
Niestety, ze względów pandemicznych, tym razem zarówno niemieccy, jak i holender
scy wolontariusze nie mogli przyjechać. Nie oznacza to jednak, że całkiem zapomnieli 
o chojnickich przyjaciołach.

Szósta edycja Festiwalu InterTony odbyła się 19 czerwca, już tradycyjnie na sta
dionie Kolejarza. Jednak liczba uczestników była ograniczona. Na teren mogło wejść 
jedynie 250 widzów. Dzięki doświadczeniom z zeszłego roku zastosowano metodę 
hybrydową. Można było się bawić nie tylko na miejscu, kupując bilet upoważniający 
do wstępu na imprezę, ale także we własnych domach, przed komputerami. Równo
legle prowadzono bowiem transmisję online. W ten sposób w organizację mogli zaan
gażować się również zarówno niemieccy, jak i holenderscy wolontariusze, a przerwy 
techniczne między koncertami zostały zapełnione ciekawymi wywiadami oraz mate
riałami.

Festiwal rozpoczęła transmisja koncertu punkowego zespołu Snareset z Emsdet
ten. Następnie głos zabrał Darius ze stowarzyszenia Rockinitiative, który opowiedział 
o współpracy muzycznej Emsdetten i Chojnic. Po tym rozpoczęła się część koncer
tów na żywo. Jako pierwszy na scenie zawitał zespół Haggemy. Metalowe brzmienie 
połączone z niezwykłym głosem wokalistki pobudziło do zabawy nawet tych, któ
rych rozleniwił panujący tego dnia upał. Podczas drugiej przerwy w studiu gościł 
członek Pokojowego Patrolu, który opowiadał o tym, czym właściwie jest ta forma
cja wolontariuszy, czym się zajmuje i dlaczego wspiera działania takie jak InterTony. 

Studio festiwalowe, od lewej: Daniel Chełmowski i Żaneta Jasińska (autorka artykułu)
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Zaprezentowano także fragment koncertu zespołu Weathered nagrany podczas Inter
Tonów w 2018 roku. W tym czasie na scenę wkroczyła grupa Tyran. Po 30 minutach 
mocnej muzyki przyszła pora na kolejny wywiad. Tym razem w studiu gościł Jakub 
Wójcik z Haggemy, który mówił o początkach zespołu oraz próbach w chojnickim 
Samorządnym Centrum Młodzieżowym. Następnie połączono się z holenderskim 
centrum „Cerberus”. Wolontariusze opowiedzieli o swojej działalności oraz wspo
minali wcześniejsze wizyty w Chojnicach. Natomiast chojniccy wolontariusze, m.in. 
prowadzący tegoroczne studio Daniel Chełmowski i Żaneta Jasińska (autorka arty
kułu), podzielili się wspomnieniami ze swoich wyjazdów na festiwal DettenRockt 
w Emsdetten. Był to wstęp do nagrania połączonego z fragmentem zeszłorocznego 
koncertu MOLLY PUNCH w ramach DettenRockt. 

Scenę na Kolejarzu w tym czasie przejęła nietypowa formacja Tribute To Guzik, 
składająca się z muzyków takich zespołów jak Moringa, Wookman czy Mass Insa
nity, którzy postanowili upamiętnić zmarłego wokalistę zespołu Flapjack Grzego
rza Guzińskiego. Po ich energetycznym występie głos zabrał Michał Karpiak, prezes 
Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, który wraz z Peterem Ullri
chem z Rockinitiative opowiedzieli o początkach współpracy muzycznej Chojnic, 
Emsdetten oraz Hengelo. Uzupełnieniem był utwór zespołu Petera, zarejestrowany 
specjalnie na potrzeby festiwalu. Po tym na scenę wkroczył Tomasz „Lipa” Lipnicki, 
wokalista takich formacji jak Illusion czy Lipali, który zagrał klimatyczne, akustyczne 

Koncert formacji Tribute To Guzik
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kawałki. Jedna z piosenek została zadedykowana niedawno zmarłej Karolinie Łoń
skiej, harcerce i wolontariuszce, która niejednokrotnie pomagała przy poprzednich 
edycjach festiwalu, a jej drogi wiele razy zbiegały się z działaniami wolontariuszy 
Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Muzycy, organizatorzy, wolon
tariusze i goście łączyli się w bólu z rodziną zmarłej, w symboliczny sposób unosząc 
WOŚPowe serduszka w geście pożegnania. Gdy do wejścia na scenę szykowała się 
gwiazda wieczoru, zespół Dopelord, w studiu Aleksandra Fryca gościła muzyków 
z występujących w latach 80. i 90. zespołów metalowych i punkrockowych  – Psy
chotron, Thrasher Death i Serce. Rozmawiali oni o rozwoju tego gatunku muzyki na 
przestrzeni lat. Słońce zdążyło się schować za horyzontem, gdy rozbrzmiały pierwsze 
dźwięki koncertu zespołu Dopelord.

Mimo upału i ograniczeń związanych z pandemią wszystkie wejściówki na festi
wal zostały sprzedane, a uczestnicy wyraźnie dobrze się bawili i zapewniali, że za rok 
także pojawią się pod sceną. Poza koncertami i studiem odbyły się także inne atrakcje. 
Między występami prowadzący festiwal Ireneusz Kiełb rzucał ze sceny pluszowym 
bananem, który upoważniał do wymiany na nagrody – m.in. płyty zespołów występu
jących w poprzednich edycjach, woreczki z kośćmi do gry RPG i upominki lokalnego 
punktu informacyjnego dla młodzieży Eurodesk, którego materiały można było uzy
skać w czynnym przez całą imprezę punkcie informacyjnym. Podczas trwania festi
walu miał także miejsce internetowy konkurs. Na maila należało wysłać odpowiedź 

Kończący festiwal koncert zespołu Dopelord
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na pytanie: „Dlaczego kochacie InterTony?”. Tradycyjnie czynne były stoiska zespo
łów występujących na festiwalu i giełda płyt. Można było również zakupić festiwalowe 
koszulki. Tym razem udostępniono uczestnikom także płytę 
boiska, gdzie każdy mógł zjeść i odpocząć w strefie chill
outu, poza terenem imprezy. Na zakończenie organi
zatorzy zapowiedzieli, że spotkamy się ponownie za 
rok.

Festiwal InterTony organizują co roku wolon
tariusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej 
i Człuchowskiej we współpracy z Chojnickim 
Centrum Kultury oraz zaprzyjaźnionymi organi
zacjami z miast partnerskich. Tegoroczną edycję 
wsparły Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej 
oraz samorządy województwa pomorskiego, powiatu 
chojnickiego i miasta Chojnice, a także zaprzyjaźnione przed
siębiorstwa lokalne.

Fot. z arch. Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej

Na scenie Tomasz „Lipa” Lipnicki wykonujący utwór specjalny wraz z wolontariuszami 
 Pokojowego Patrolu oraz Ireneusz Kiełb



ANNA ZAJKOWSKA

XIX-wieczny dworzec
otrzyma drugie życie

REWITALIZACJA

P rawdopodobnie jeszcze w lipcu tego roku Urząd Miejski w Chojnicach będzie 
w posiadaniu wszystkich niezbędnych zgód, by ruszyć z odrestaurowaniem 

budynku dworca PKP. Obiekt powstał w 1871 roku (czasy Królewskiej Kolei Wschod
niej), a styl, w którym został stworzony, to neorenesans. Na podobną modłę została 

Żeliwne XIX-wieczne schody prowadziły z piętra do piwnicy i kuchni. Podczas renowacji dworca 
mają zostać odrestaurowane
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także wykonana w pierwszej połowie XX wieku przybudówka, czyli klatka, którą 
nasze pokolenia przekraczają próg dworca.

Wchodząc do budynku, ma się jednak wrażenie, że poza podłogą i murami nic 
więcej z pruskich czasów nie zostało, że całość trąci PRLem. Nic bardziej mylnego. 
Z drugiej połowy XIX wieku pochodzą np. prostokątne płytki w odcieniu żółto
pomarańczowym okalające ściany. Oryginalnym elementem są także filary w głów
nym holu. Na elewacji budynku, którego czerwoną cegłę pierwotnie pomalowano 
na jasnokremowy kolor, ciągle widnieją okazałe rozety, a pod sklepieniem dachu  – 
ozdobne gzymsy zewnętrzne. Dzisiaj miejscami ich już brakuje, jednak są one zabez
pieczone wewnątrz budynku i przy okazji modernizacji zostaną odrestaurowane 
i wrócą na swoje dawne miejsce. 

Tyle o zewnętrznej fasadzie dworca. Skupmy się jednak na tym, czego nie widać, 
na miejscach, które na co dzień są „pod kluczem”. Na piętro budynku wchodzi się 
bocznym wejściem (od strony peronu drugiego). Pierwsze, co zobaczymy po otwar
ciu drewnianych ciemnobrązowych drzwi zewnętrznych, to klatka schodowa przy
pominająca te z większości chojnickich kamienic w centrum miasta. Na piętrze nato
miast zastaniemy bardzo szeroki i długi hol, wysokie sufity, ogromną liczbę drzwi 
oraz niezliczone przejścia z pomieszczenia do pomieszczenia.

Pierwsze wrażenie, jakie się ma po wejściu zarówno do korytarza, jak i do pokoi, 
to takie, że to PRL, lata 50.–80. Wówczas pomieszczenia XIXwiecznego budynku 

Drewniana klatka schodowa z zachowanymi tralkami (elementami podtrzymującymi 
 balustradę) i oryginalne drzwi. Pod nią znajduje się dobudowany przez PKP schowek
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zostały zaadaptowane przez Polskie Koleje Państwowe – na biura m.in. Odcinka Dro
gowego nr 1 (od strony balkonu), pokoje socjalne i mieszkania służbowe dla pra
cowników (nad poczekalnią). Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy, że 
nie wszystko zostało dostosowane do panujących wówczas trendów w urządzaniu 
wnętrz. Nie wszystkie piece kaflowe pochodzą z czasów komunistycznych. Zdarzają 
się perełki rodem z secesji. – „Charakterystyczna jest kolorystyka i zdobienia nawią
zujące do stylu botanicznego. Przeważały kwiaty, natura, zielenie, żółcie” – opowiada 
Marlena Pawlak, miejski konserwator zabytków. W pomieszczeniach znajdują się 
także wnęki z łukowym wykończeniem, pozostałość po zamurowanych oknach lub 
przejściach (ciężko to dzisiaj stwierdzić), zabytkowe okna i miejscami płytkie, acz 
zdobne parapety.

Cechą charakterystyczną dworcowego wnętrza są wspomniane już drzwi. Jest 
ich mnóstwo. Większość przypomina czasy PRLu  – drzwi drewniane, klasyczne 
lub obite skórą. Rozmiarem niczym nie różnią się od współczesnych. Jednak kiedy 
się przyjrzymy, dostrzeżemy, że zostały one pomniejszone. W niektórych miejscach 
zachowały się bardzo wysokie, przeszklone wnęki i to one mówią nam o rzeczywi
stych rozmiarach drzwi. Nie bez znaczenia jest też ich liczba. Typowe dla architektury 
XIX wieku jest budowanie pokoi tak, by z każdego było przejście do kolejnego – w głąb. 

Oryginalna ułożona w jodełkę podłoga, okno skrzynkowe (czyli podwójna przeszklona rama) 
z typowym dla drugiej połowy XIX wieku łukiem. Szafa po prawej stronie to relikt PRL-u. Niewy-
kluczone, że zabudowana w głębokiej wnęce szafa wcześniej była przejściem z pokoju do pokoju
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Główny hol jest szeroki i wysoki z dużą liczbą obitych drzwi do licznych pomieszczeń, z kratami 
i zakrytą płytami podłogą. W XIX wieku przestrzeń ta prezentowała się zupełnie inaczej

Połączenie stylów. Obite skórą, pikowane drzwi z czasów komunistycznych wstawione w pierwotnych 
rozmiarów framugi. Dzięki pomniejszeniu skrzydła drzwi powstało nadświetle dzielone słupkami
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Typowe dla zabytkowego budownictwa są liczne przejścia między pokojami. Dzięki temu zabie-
gowi prawdopodobnie łatwiej było ogrzać wszystkie pokoje. Widzimy też secesyjny piec kaflowy, 
ale już bez żeliwnych drzwiczek i okuć, które zapewne przypominały małe dzieła sztuki

Zdobne balustrady na strychu to nietypowy element, świadczący o bogactwie. Zazwyczaj tralki 
w nieeksponowanych pomieszczeniach nie były wycinane tak zdobnie
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Do obecnych czasów w dobrej kondycji 
zachowały się także podłogi. Drewniane, 
układane w jodełkę, miejscami pokryte 
olejną farbą, miejscami z przyklejoną 
wykładziną. Nie we wszystkich pomiesz
czeniach tak jednak jest. – „W latach 70. 
i 80. była taka moda, że podłogi zasła
niało się płytami. Możemy przypuszczać, 
że ciągle znajduje się pod nimi albo 
jodełka, albo cała deska. Okaże się to 
niebawem przy remoncie” – mówi Mar
lena Pawlak. Stropy natomiast wyko
nano z trzciny, gliny i piasku, co było 
typowe dla budownictwa XIX wieku.

Użytkowy strych znajduje się nad całą powierzchnią budynku. Na jego środku jest wysokie 
 podwyższenie. Cała konstrukcja dachu jest drewniana

Rozeta – jeden z elementów zdobiących 
 frontową elewację dworca. Ta ma zostać 

 naprawiona i wrócić na swoje miejsce



WIOLETTA KARPIAK

Projektowanie graficzne
z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

WARSZTATY

M iejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach przyłączyła się do projektu „Sieć na 
kulturę w podregionie chojnickim”, realizowanego przez Fundację Wspierania 

Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). W ramach projektu 
przeprowadzone zostały równorzędne warsztaty dla uczestników w dwóch grupach 
wiekowych: 10–14 lat oraz 15–18 lat. 

Spotkania odbywały się online, a prowadziły je bibliotekarki Elżbieta Łońska 
z Mediateki oraz Wioletta Karpiak z Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci (autorka arty
kułu), które wcześniej przeszły szkolenie fundacji. Przebieg zajęć nadzorował trener, 
który w każdej chwili gotowy był służyć pomocą i wsparciem. Grupa młodsza spo
tykała się we wtorki do południa, natomiast starsza w piątkowe popołudnia. Całość 
cyklu dla każdej grupy wyniosła 31 godzin lekcyjnych.

W trakcie warsztatów omówione zostały możliwości pozyskiwania darmowych 
grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznali ogól
nodostępne, darmowe narzędzia do obróbki i tworzenia grafik. Zdobyli umiejętności 
związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzieli się o obowiązujących 
prawach autorskich oraz o tym, co to jest Creative Commons. Zdobyli kompeten
cje w zakresie obsługi technologii informacyjno komunikacyjnych i narzędzi inter
netowych. Zajęcia podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. W ich trakcie 
powstały ciekawe i twórcze projekty graficzne, które wykonywane były na kompute
rach, laptopach, ale i telefonach komórkowych. 

Zarówno dla prowadzących, jak i uczestników był to czas wytężonej pracy. Każda 
osoba zdobywała wiedzę, którą później musiała wykorzystać przy tworzeniu własnych 
prac. Nikt nie zostawał z tym jednak sam – uczniowie mogli w każdej chwili poprosić 
o dodatkowe wyjaśnienia bibliotekarki, a prowadzące w razie potrzeby mogły konsul
tować się z trenerami. Wysiłek zdecydowanie się opłacał, ponieważ uczestnicy, którzy 
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pochwalili się swoją aktywnością w szkołach, otrzymali szóstki z informatyki. Nato
miast bibliotekarki dzięki udziałowi w projekcie pogłębiły swoją wiedzę i dodatkowo 
biblioteka otrzyma w najbliższym czasie nowy sprzęt komputerowy. Dzięki temu 
MBP będzie mogła przygotowywać inne ciekawe propozycje edukacyjne. (Więcej 
o warsztatach można przeczytać na stronie: www.bibliotekachojnice.pl).

Grafika z arch. Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju



GRZEGORZ SZLANGA

Lekcje teatralne
dla młodych

TEATR

J akim językiem rozmawiać z młodym człowiekiem o tym, do czego ma się przekona
nie, że ma sens? W moim przypadku piszę o swoim szczególnym uczuciu, którym 

obdarzam teatr. Zadaję sobie to pytanie od lat. Jak przyciągnąć młodego człowieka do 
tej formy sztuki? Pracując nad odpowiedzią, odkryłem, że bywam nachalny w swoich 
namowach i co gorsza hermetyczny  – kiedy prowadzę lekcje teatralne w szkołach, 
używam języka, który jest zrozumiały tylko dla specjalistów. Tym samym być może 
odstraszam, zamiast zainteresować.

Z tego powodu postanowiłem poeksperymentować z nową formułą, która ma 
większą szansę na bycie przyjazną dla młodszego człowieka, pozbawioną skompliko
wanych tez; dopasowaną do widza, który zaczyna swoją przygodę z teatrem. A że wie
rzę w sens tej przygody całym sercem, zmusiło mnie to, aby ograniczać swoje dywa
gacje do skupienia się na operowaniu konkretnymi pojęciami bez zbędnego (na tym 
etapie) wybiegania w historię teatru lub używania wcześniej wspomnianego zbyt spe
cjalistycznego języka i zastępować go paralelami dopasowanymi do wieku odbiorców.

Najtrudniej, z tego, co mi młodzież donosi, jest zrozumieć sam język teatru – kod, 
którym ludzie teatru operują, oraz fakt, że aby mieć przyjemność z oglądania spek
takli, należy przestawić się z myślenia serialowo/realistycznego na optykę bardziej 
metaforyczną. Jak wygląda w rzeczywistości taka „koncepcja metaforyczna”? Polega 
ona na zaadaptowaniu kilku założeń. Po pierwsze – wszystko, co pojawia się w spek
taklu, ma jakieś znaczenie nadane i założone przez twórców. Te znaczenia powinny 
się przeplatać i ostatecznie stworzyć spójny obraz (oczywiście, że nie zawsze się to 
udaje!). Nie o słowa tu tylko chodzi, ale również rekwizyty, a nawet rozwiązania tech
niczne. Oto konkretny przykład: w spektaklu Popatrz na Lusię bohaterkę  – dziew
czynkę – oświetla punktowy reflektor, kiedy tańczy. Reflektor jednak co jakiś czas 

„ucieka” w inną stronę. Ten zabieg ma na celu zbudowanie metafory „patrzenia rodzi
ców” oraz wprowadzenie pierwszego konfliktu: światło „ucieka”, bo rodzice przestają 
się interesować. Dosłowność „skierowania wzroku” czy „obdarzenia uwagą” została 
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więc zastąpiona innym środkiem. Potem bohaterka jeszcze artykułuje to w słowach: 
„Tato, popatrz na Lusię”. Zdaję sobie sprawę, że początkujący widz, przyzwyczajony 
do realistycznych założeń telewizyjnych, może mieć na początku kłopot z odczyta
niem podobnych skrótów. Młodzież jednak dość trafnie odnajdywała się w symbo
lach, kiedy już zrozumiała zasadę pierwszą, że wszystko ma jakieś znaczenie w teatrze. 
W ten sposób osiągnęliśmy już duży sukces, ponieważ zmienia się podejście podczas 
oglądania z „ogólnego” na bardziej „analityczne”.

Podczas pierwszej lekcji teatralnej celowo używam porównania do sportu, ponie
waż zakładam, że prawie każdego coś w jakimś sporcie pociąga lub/i ma jakieś 
doświadczenie w tej materii. Zadaję młodym pytanie: dlaczego wciąga nas np. siat
kówka. Czasami oni sami odpowiadają, a czasami dopowiadam, że to dlatego, że 
doskonale rozumiemy jej zasady, dodatkowo obdarzamy empatią drużynę, jeśli aku
rat grają „nasi” lub nasi ulubieńcy. Inaczej ogląda się np. baseball, który w Polsce nie 
ma takiej popularności. Te same zasady dotyczą teatru – jeśli je znamy i potrafimy 
obdarzyć empatią bohatera (bohaterów), to ta forma sztuki może stać się fascynu
jąca. Zauważyłem, że odniesienia do sportu zostawiają wyraźniejszy ślad po lekcji 
teatralnej. Ta analogia, choć dla większości słuchaczy z początku zaskakująca, staje 
się komunikatywnym łącznikiem pomiędzy mną a nimi. Stwarza wspólną platformę 
do dalszych rozważań.

Jest oczywiście jedna zasadnicza różnica między sportem a sztuką. Ta ostatnia jest 
formą bardziej wymagającą intelektualnie, która u odbiorców wymusza zadawanie 
sobie ciągle pytań „dlaczego”. Nie skłamię, jeśli stwierdzę, że teatr, który daje gotowe 
rozwiązania w stylu „kawa na ławę” i nie stwarza odbiorcy „problemu”, tzn. nie zmu
sza do myślenia, pozbawiony jest swojego wspaniałego potencjału. Dopiero kiedy 
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z elementów wykorzystywanych w spektaklu trzeba wykreować w swojej głowie „cały 
nowy świat”, rozumiejąc, jak te elementy się dopełniają, wchodzi się w magię tej sztuki.

Liczę na to, że ten pierwszy warsztat, który stanowi zaledwie „zaczyn”, będzie 
kontynuowany. Moim zdaniem należy opracować strategię regularnej współpracy 
ze szkołami, najlepiej podstawowymi, bo w ten sposób mamy dostęp do wszystkich, 
zanim część z nich nie zakończy edukacji. Jeśli zauważacie Państwo sens w tym, co 
starałem się opisać, zapraszam do współpracy, aby „rozkochać” nowe pokolenie 
w sztuce teatru.

Grzegorz Szlanga (autor artykułu) podczas prowadzenia lekcji teatralnej (fot. Jakub Wojtala)



ANNA ZAJKOWSKA

Miejski i wiejski folklor
ciągle ma się świetnie

MUZYKA

O gólnopolski Konkurs Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur to wydarzenie, które 
chojniczanom ewidentnie kojarzy się z Fosą Miejską i świętem uchwalenia Kon

stytucji 3 maja. W fosie trwa jednak kapitalny remont, więc muzycy z różnych zakąt
ków Polski zaprezentowali się na scenie Chojnickiego Centrum Kultury.

Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii kapele
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W związku z pandemią koronawirusa, zarówno rok temu, jak i teraz, wydarzenie 
odbyło się nie w majowe święto narodowe, ale w terminie, na który pozwalały rzą
dowe obostrzenia. Miejski i wiejski folklor rozbrzmiał 20 czerwca. Na widowni mogło 
zasiąść zaledwie 170 osób, a na deskach kinoteatru wystąpiło 18 zespołów i kapel 
reprezentujących: Rzeszów, Wielkopolskę, Kujawy, Lubuskie, Kaszuby, Podole, region 
opoczyński i polski folklor miejski.

Reżim sanitarny w żaden sposób jednak nie umniejszył rangi ogólnopolskiego 
konkursu, który ma już ośmioletnią tradycję. Prezentowano barwne regionalne stroje, 
a nietypowe dla obecnych czasów instrumenty muzyczne i radosne przyśpiewki roz
brzmiewały przez całą niedzielę. Była to także okazja, żeby u członkiń Stowarzysze
nia „Dworek Polski”, które było organizatorem wydarzenia, zakupić domowej roboty 
słodkie i wytrawne wypieki, świeże wędliny czy sery.

Dzisiaj można powiedzieć, że przegląd Na Szlaku Kultur ma już swoją renomę 
i fanów. Jak początki folklorystycznej fety wspomina Anna Piekarska Więcławek, 
prezes „Dworku Polskiego”? – „Pierwszą inspiracją do organizowania w ogóle jakie
goś wydarzenia w dniu 3 maja było po prostu uatrakcyjnienie tego święta. Później 
pomyśleliśmy, że byłoby fajnie, gdyby zgodnie z tym, co robimy na co dzień, a dzia
łamy na rzecz folkloru, zaprosić zespoły z całej Polski i pokazać mieszkańcom Choj
nic różnorodność kraju właśnie w taki sposób. Zaprezentować kulturę regionów, 

Zespół Bukowina z województwa lubuskiego – zwycięzca w kategorii zespoły
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Na kozłach weselnych, czyli na wielkopolskich dudach, zagrała Kapela Koźlarska Stowarzyszenia 
Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, laureat III miejsca w kategorii kapele

Tradycyjne tańce polskie zaprezentowała młodzież ze Stowarzyszenia „Dworek Polski”
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muzykę i śpiew, bo ten przecież też się różni” – opowiadała pasjonatka staropolskiej 
kultury.  – „Obecnie konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Coraz więcej 
zespołów i kapel przyjeżdża do naszego miasta. Prezentują się tu, zachwalają piękne 
Chojnice oraz okolice. Mówią, że z miłą chęcią do nas wracają. Publiczność podczas 
naszych wydarzeń również zawsze dopisywała i korzystała z obecności tak wielu 
barw nych i świetnych artystów. W tym roku na widowni jest mniej osób, bo trwa 
remont fosy, ale może to nawet dobrze, zważywszy, że temperatura w cieniu przekra
cza dziś 30 stopni Celsjusza” – dodała.

Prezentacje konkursowe oceniała komisja w składzie: Danuta Miszczyk  – folk
lorystka regionu i wieloletnia działaczka kultury ludowej, kierownik i reżyser Tea
tru Obrzędu Ludowego Zaboracy, muzyk ludowy; Katarzyna Kokowska  – teoretyk 
muzyki; Marek Kokowski – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:
Zespoły:
I miejsce Zespół Bukowina z Lubuskiego,
II miejsce Zespół Folklorystyczny Kłopocianie z Kujaw,
III miejsce Zespół Ludowy Podolanki z Kresów Wschodnich.

Kapele:
I miejsce Kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska” (polski folklor miejski), 
II miejsce Kapela Romana Wojciechowskiego z opoczyńskiego,
III miejsce Kapela Koźlarska Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu z zachodniej Wiel
kopolski.

Wyróżnieni w obu kategoriach: 
Kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko” (Wielkopolska), Kapela Ludowa „Swaty” 
(Rzeszowskie), kapela „Purtki” (Kaszuby), kapela „Bławatek” przy Zespole Pieśni i Tańca Bławatki 
z Chojnic (Kaszuby), Kapela Zespołu Ludowego „Modraki” (Kaszuby), Dziecięca Kapela Dudziar
ska „Swojacy” (południowa Wielkopolska), Zespół Ludowy Marezianki z Marezy (Dolne Powiśle), 
Kaszubski Zespół Ludowy „Modraki” z Parchowa (Kaszuby), zespół „Perła” z Przybyłowic (Dolny 
Śląsk), Zespół Folklorystyczny „Fudżijamki” (Rzeszowskie), Amatorski Zespół Artystyczny „Drzewi
czanie” (Lubuskie), zespół „Radojewiczanie” (Kujawy).



WIOLETTA KARPIAK

Biblioteczka
na świeżym powietrzu

BOOKCROSSING

W trakcie rewitalizacji przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego przy Chojnickim 
Centrum Kultury, poza placem zabaw i ławeczkami, pomiędzy nowymi alej

kami pojawiły się wydrążone pnie drzew pełniące funkcje biblioteczek. Drewniane, 
zamykane półeczki działają na zasadzie bookcrossingu, czyli bezpłatnego pozosta
wiania książek w miejscach publicznych lub do tego przeznaczonych. Tak, aby każdy 

Bibliotekarka Wioletta Karpiak (autorka artykułu) umieściła w biblioteczce  
na Wzgórzu Ewangelickim książki przekazane przez MBP w Chojnicach
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W plenerowej biblioteczce można było także znaleźć ostatni numer „Kwartalnika Chojnickiego”

Książki przekazane przez MBP można rozpoznać po naklejkach promujących bookcrossing
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mógł sobie taką książkę zabrać, przeczytać i przekazać dalej. Każdy też może uzupeł
niać miejsce na półkach książkami, gazetami i czasopismami. Tak też się dzieje. Już 
od początku pojawienia się biblioteczek w przestrzeni publicznej chojniczanie zapeł
niają półki przeróżnymi publikacjami. Poza tym znalazły się tam także kolorowanki 
i kredki w metalowym pudełku, co, biorąc pod uwagę, że przebywa tam wiele rodzin 
z małymi dziećmi, wydaje się pomysłem trafionym w dziesiątkę. 

Czytelnicy przychodzący do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach dużo 
opowiadają o pojawieniu się tej nowej formy promocji książek i czytelnictwa. Biblio
tekarzy niezmiernie cieszy, że także w Chojnicach mamy możliwość korzystania ze 
swobodnego przepływu literatury. Biblioteka, chcąc wesprzeć tę wspaniałą inicjatywę, 
postanowiła także coś podarować. Co jakiś czas w biblioteczkach na świeżym powie
trzu, wśród wielu półek, można znaleźć książki ze specjalną naklejką MBP promującą 
bookcrossing. Jest to informacja dla przyszłego czytelnika o darczyńcy. Zachęcamy do 
spaceru pomiędzy alejkami i poszukiwania literackich wrażeń na świeżym powietrzu!

Rewitalizacja przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego to część projektu „Rewitaliza
cja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” realizowanego przez Gminę Miejską Choj
nice przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regio
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



MARCIN GIERSZEWSKI

Albumowe wydawnictwo
o zasłużonym przedsiębiorstwie

PUBLIKACJA

Z achęcamy Czytelników „Kwartalnika Chojnickiego” do zapoznania się z okolicz
nościową publikacją Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nieżychowicach. Historia, 

działalność i ludzie w okresie istnienia zakładu od 24.12.1952 r. do 26.09.1992 r. autor
stwa Kazimierza Pondo. Autor opracowania był dyrektorem tego przedsiębiorstwa. 
We wstępie Kazimierz Pondo wyjaśnia, że tytuł ten ma na celu przypomnienie prze
mijającej urody czasów kilkudziesięcioletniej działalności. Na uwagę zasługuje przy

toczony przez autora cytat: „Czas ucieka, 
wieczność czeka”. Jest to nawiązanie do 
napisu na ścianie kościoła w Wadowi
cach, który z okna swojego mieszkania 
codziennie widział Karol Wojtyła.

Na początku publikacji możemy 
zapoznać się z dziejami Nieżychowic 
oraz ich historycznych budynków. Prze
szłość tej miejscowości sięga czasów 
rycerskich i przez lata Nieżychowice 
zmieniały właścicieli. Przez długi czas 
nosiły nazwę Szenfeld, a ze wsią zwią
zana była spolonizowana rodzina szla
checka Wolszlegierów. Odnajdziemy też 
informacje o powstaniu i losach kościoła, 
tudzież jednostki wojskowej utworzonej 
pod lasem w Nieżychowicach. 

Pierwsze wiadomości na temat 
przedsiębiorstwa dotyczą działalno
ści do 1965 roku. W tym czasie był to 
skromny zakład, który nie posiadał 
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jeszcze nowoczesnego sprzętu. Opisy zawierają zdjęcia budynków, w których pro
wadzono działalność. Autor wiele uwagi poświęcił integracji kadry. Były to liczne 
wyjazdy, także zagraniczne, w tym autokarowe wycieczki pracowników z ich rodzi
nami. Kierownictwo zakładu stwarzało warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodo
wych. W firmie zawsze pracowali znakomici fachowcy, systematycznie pogłębiający 
swoją wiedzę. Przedsiębiorstwo, oprócz bieżącej działalności naprawczej, wypełniało 
działania koordynujące w zakresie gotowości sprzętu rolniczego na terenie powiatu 
chojnickiego. 

W opisach i na załączonych zdjęciach widać ogrom pracy tego zakładu, który 
po 1965 roku diametralnie się zmienił za sprawą postępu technologicznego. Ośro
dek znacząco się powiększył. Kazimierz Pondo, zamiast monotonnych opisów dzia
łalności, szczególną uwagę zwrócił na pracowników i ich wkład w rozwój zakładu. 
W podpisach pod zdjęciami wymienił występujące na nich osoby, co jest z pewnością 
wyrazem szacunku dla ich pracy. 

Wszystko jednak zmieniło się w 1989 roku, kiedy po przemianach społeczno
politycznych w kraju organem założycielskim stał się wójt gminy Chojnice. W Polsce 
likwidowano przedsiębiorstwa rolnicze, które w nazwie zawierały przymiotnik „pań
stwowy”. Dlatego też ośrodek nie prowadził już prac naprawczych i aby uchronić go 
przed upadłością, zamknięto go z dniem 26 września 1992 roku.

W podsumowaniu autor wskazał osoby zasłużone dla zakładu. Przedstawił nie 
tylko kadrę kierowniczą, ale również m.in. śp. Gertrudę Dziarnowską, która była 
najdłużej żyjącym pracownikiem. Kazimierz Pondo zaprezentował ponadto najważ
niejsze wydarzenia z dziejów Państwowego Ośrodka Maszynowego w Nieżychowi
cach. Omawiana publikacja stanowić może kronikę zakładu pracy, który zasłużył się 
dla lokalnej społeczności.



Tomasz Mikołajczak:
Bo piłka jest okrągła, a bramki są dwie

SPORT

Sezon 2020/2021 nie był zbyt udany dla MKS Chojniczanka. Cel główny – powrót do pierwszej 
ligi – nie został osiągnięty. I chociaż jeszcze na początku maja wydawało się, że awans bezpo
średni jest jak najbardziej możliwy, to już w samej końcówce sezonu oczywiste stało się, że jednak 
trzeba będzie „bić się w barażach”. Niestety i ten bój nie za bardzo wyszedł naszym piłkarzom. 
O zakończonym sezonie, meczach, atmosferze w drużynie i planach rozmawiałem z kapitanem 
MKS Chojniczanka Tomaszem Mikołajczakiem.

Proszę powiedzieć coś o sobie…

Nazywam się Tomasz Mikołajczak i od paru dobrych lat gram w MKS Chojniczanka. 
Wcześniej byłem praktycznie całe życie napastnikiem, a od półtora roku gram jako 
środkowy pomocnik ofensywny. Pochodzę z Kościana, wcześniej grałem w Lechu 
Poznań, a od 9 lat mieszkam w Chojnicach.

Jak się gra na nowym stadionie?

Jak się gra? No gra się praktycznie jak na każdym stadionie. Boisko jest właściwie 
wszędzie takie samo. Stadion z roku na rok można powiedzieć, że stawał się coraz 
nowszy i lepszy. Był systematycznie unowocześniany: zadaszenie, oświetlenie, pod
grzewana murawa, a ostatnio wymiana murawy na nową, dużo lepszą. Naprawdę gra 
się dobrze na tym stadionie i tylko szkoda, że w tych meczach barażowych nie udało 
się nam tego atutu swojego stadionu wykorzystać. 

Najlepszy i najgorszy mecz sezonu?

Może zacznę od najlepszego. Myślę, że na pewno dobry mecz zagraliśmy w Katowi
cach na zakończenie rundy jesiennej, gdzie wygraliśmy 2:1. To był mecz, że gdybyśmy 
go wtedy nie wygrali, to nasze szanse na bezpośredni awans byłyby już naprawdę 
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matematyczne. Dał nam nowe nadzieje 
i zwiększyliśmy szanse na awans. 
I kolejny dobry mecz to wygrana u sie
bie z rezerwami Śląska Wrocław 6:0. Tak 
więc już sam wynik mówi za siebie, że to 
naprawdę było bardzo dobre spotkanie 
w naszym wykonaniu. A najgorsze, no 
to zdecydowanie już myślę, że wszyscy 
kibice wiedzą, że było to w Ostródzie, 
gdzie, można powiedzieć, nie pod
jęliśmy w ogóle rękawicy. Przegrali
śmy łatwo 3:0. To był najsłabszy mecz 
w naszym wykonaniu.

Jaka jest w drużynie atmosfera po prze-
granych barażach?

Słaba, bardzo słaba. Wszyscy liczyliśmy 
w drużynie i klubie, że po tych bara
żach damy radę awansować. Wcześniej 
wierzyliśmy w to, że uda się ten awans 
uzyskać bezpośrednio. Ale jak wiemy po 
tym meczu, tutaj u siebie z GKS Kato
wice, a nie był to nasz dobry mecz, to ten 
awans bezpośredni się oddalił i pozostało nam walczyć w barażach. Myślę, że kibice, 
którzy oglądali to spotkanie, widzieli, że byliśmy na pewno drużyną lepszą. Jednak, 
jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje się mszczą. Finalnie to Skra Bełchatów 
wygrała z nami, a następnie z Kaliszem i to ona awansowała do I ligi.

Sezon się zakończył, część drużyny odeszła, a część została. Odeszli lepsi czy odeszli gorsi?

Myślę, że nie można tego rozpatrywać w takich kategoriach. Po prostu niektórzy lepsi, 
niektórzy gorsi, ale każdy miał swoją historię w Chojniczance. Prawie wszystkim koń
czyły się kontrakty i wolą klubu było, żeby na tych pozycjach postawić na innych zawod
ników. Dlatego niektórym chłopakom zarząd podziękował, a inni, z tego co wiem, sami 
już podjęli decyzję, że chcą coś zmienić w swoim życiu. Niebawem przyjdą nowi zawod
nicy i myślę, że będziemy jako klub silni w nowym sezonie. Kto wie, czy nie silniejsi?

Jak widzi Pan przyszłość? Jak należy zbudować nowy zespół?

Mam nadzieję, że trzon drużyny zostanie. Myślę, że tych paru kluczowych zawodni
ków, którzy ciągnęli ten wózek w tym sezonie, na pewno zostanie. I na nich trzeba 
budować ten zespół dalej. Już jeden pozyskany transferem zawodnik dołączył do 
drużyny, a kolejny, z którym początkowo nie wiadomo było, co będzie, przedłużył 
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kontrakt. Uważam, że drużyna w dużym stopniu się nie zmieni, aczkolwiek będzie 
uzupełniona na pewno o bardzo dobrych piłkarzy. Myślę, że cel w nowym sezonie 
będzie podobny, jak w tym, czyli walka o awans. 

Który skład Chojniczanki od czasu historycznego awansu do I ligi był według Pana naj-
mocniejszy?

Sezonami to trudno powiedzieć, ale na pewno mieliśmy bardzo mocny skład, gdy 
trenerem był Krzysztof Brede, kiedy do samego końca biliśmy się o awans do Ekstra
klasy i dużo nam nie zabrakło. Naprawdę to była fajna ekipa, a indywidualnie każdy 
zawodnik też na pewno miał bardzo duże umiejętności. No i też żałujemy, że wtedy 
nie udało się nam awansować. Do samego końca walczyliśmy, no i gdzieś tam parę 
tych punkcików po drodze pogubiliśmy. To w konsekwencji sprawiło, że nie udało się 
tego awansu osiągnąć.

W jakim kierunku powinna rozwijać się akademia Chojniczanki?

Ja uważam, że co sezon trzech czy czterech zawodników powinno trafiać do pierw
szej drużyny i trenować z nią. Jeśli ich umiejętności byłyby wystarczające, to powinni 
dostawać szansę gry. Na pewno niemałe pieniądze klub inwestuje w tę akademię, 
ale muszę przyznać, że odkąd ja tutaj jestem, to nie było za dużo zawodników, któ
rzy dołączyliby z niej do pierwszego zespołu. Myślę, że w tym kierunku akademia 
powinna zmierzać. Mówiąc obiektywnie, przez te parę lat dokonał się postęp w tre
nowaniu – są coraz lepsi trenerzy, szkolenie jest na coraz lepszym poziomie, więc na 
pewno idzie to w dobrym kierunku. Mój syn obecnie też trenuje w Chojniczance.

Jakie ma Pan plany, sportowe ambicje?

Na pewno jeszcze rok zostanę w Chojniczance, bo taki mam kontrakt. Ambicje i plany 
na najbliższą przyszłość, no to wiadomo, że w nowym sezonie liczyć się będzie tylko 
awans i powrót do I ligi. Z racji mojego wieku marzenia o grze w Ekstraklasie na 
pewno będą ciężkie do spełnienia, ale kto wie… Może w tym sezonie Chojniczanka 
awansuje do I ligi, a w kolejnym może do Ekstraklasy, bo widzieliśmy takie przypadki. 
Chociażby Warta Poznań, która wywalczyła awans po awansie.

Jak się żyje w Chojnicach?

Na pewno mi się podobają. Już samo to, że jestem tu 9 lat, o czymś świadczy. Podoba 
się tutaj także mojej rodzinie, dzieci chodzą tu do szkoły, do przedszkola, a ja myślę 
o tym, żeby po zakończeniu grania w piłkę zostać w Chojnicach. Podoba mi się mia
sto, a także okolica, jeziora, lasy – wszystko naprawdę jest super.

Dziękuję za rozmowę i życzę awansu do I ligi w kolejnym sezonie.

Rozmawiał: Jacek Klajna



Trzy pytania do…
Urszuli Steinke

WYWIAD

1. Mamo, przed II wojną światową zaczęłaś naukę w Chojnicach. Ale wtedy mieszkałaś 
w Brusach, a autobusy do miasta nie kursowały. Więc jak sobie radziłaś?

Szkołę podstawową ukończyłam w Brusach w 1938 roku. Wtedy rodzice zapisali mnie 
do szkoły handlowej w Chojnicach (obecnego Technikum nr 2 przy ulicy Dwor
cowej 1), bo mój ojciec miał przetwórnię runa leśnego i myślał, że być może będę 

96-letnia mieszkanka Chojnic Urszula Steinke
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kiedyś prowadzić księgowość firmy. Znajomi moich rodziców z Chojnic, państwo 
Początkowie, zaoferowali mi stancję. Autobusów wtedy nie było, pociąg kursował 
rzadko, a stancja była wygodniejsza od dojazdów, choć niektórzy dojeżdżali. Na stan
cji, w pięknej kamienicy przy szkole, z charakterystyczną żółtą elewacją, mieszkałam 
z córkami państwa Początków – Oleńką i Ninką. Bardzo się przyjaźniłyśmy. Oleńka 
chodziła ze mną do jednej klasy. Na parterze tego domu mieszkali Niemcy – państwo 
Brzezińscy. Ich córka, chyba miała na imię Gertruda, też chodziła do naszej klasy. 
Oprócz niej była u nas jeszcze jedna Niemka. Jak była modlitwa przed lekcją, one 
w niej nie uczestniczyły. 

W szkole bardzo mi się podobało. Pamiętam do dziś profesorów  – dyrektorem 
był pan Pniaczek, historykiem – pan Potycz, a pan Marszałek prowadził przedmiot 
organizacja i technika handlu. Ten ostatni był tak wspaniałym i przystojnym nauczy
cielem, że wszystkie dziewczyny się w nim kochały… A w domu państwa Początków 
byłam traktowana jak trzecia córka. Po przyjściu ze szkoły odrabiałyśmy lekcje. Wie
czorem przed spaniem była najpierw modlitwa, po niej kładłyśmy się do łóżek i pani 
Maria Początkowa, wielka patriotka, czytała nam z pół godziny Sienkiewicza i innych 
autorów. W każdą sobotę jeździłam pociągiem do Brus, a w niedzielę z powrotem do 
Chojnic.

2. W Chojnicach mieszkała Twoja ciocia Frania. Miałyście kontakt?

Kiedy tylko przed wojną byliśmy w Chojnicach, to odwiedzaliśmy ją. Mieszkała na 
drugim piętrze na pl. Jagiellońskim 2. Była gospodynią u majora Nieboraka, rozstrze
lanego w 1939 roku w Dolinie Śmierci. Ciocia świetnie gotowała i to było jej głównym 
zajęciem. Zawsze miała ładnie nakryte do stołu. Po wojnie, jak się dowiedziałam, że 
są zapisy do mojej szkoły, to pieszo poszłam z moją siostrą Trudką do Chojnic. Wtedy 
państwo Początkowie nie mieszkali już w żółtej kamienicy, więc zapytałam ciocię, czy 
mogłabym u niej zamieszkać. Zgodziła się. I mieszkałyśmy razem.

Ciocia była super. Cała klasa mogła do mnie przyjść i jej to nie przeszkadzało. 
Miała dobry kontakt z młodymi ludźmi i cieszyła się z ich odwiedzin. Potem, kiedy 
pracowałam już w banku, też mieszkałam na pl. Jagiellońskim. W pracy poznałam 
mojego przyszłego męża. Niestety, za dowcip opowiedziany o Stalinie został na trzy 
lata wysłany do wojska, do batalionów budowlanych, skąd co tydzień dostawałam 
listy. Moja ciocia zawsze kładła mi je przy talerzu, gdy przychodziłam po pracy na 
obiad. 

3. Mój tata, a Twój mąż, grał w piłkę. Ale jego drużyna to nie była Chojniczanka, której 
teraz kibicujesz…

To była Sparta, drużyna powstała przy Zakładach Mięsnych. Twój tata grał wtedy na 
pomocy. Ja na mecze w tym czasie nie chodziłam. On miał często treningi, ale nie 
robiłam mu wstrętów. Ale jak się urodziłaś i miałaś jakieś dwa tygodnie, szykował się 
wyjazd do Brodnicy na spartakiadę. I wtedy prosiłam, żeby nie jechał, bo to on ciebie 
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kąpał. A ja bałam się to robić. Wtedy zarząd klubu zdecydował, że przyjdzie do mnie, 
aby poprosić, żebym jednak puściła go na mecz. Przyszli prezes, sekretarz i skarbnik, 
a sekretarzem był pan Tarka, z którym przez kilka tygodni chodziłam do szkoły. Gdy 
otworzyłam drzwi, a pan Tarka mnie zobaczył, to wykrzyknął: „I to ty jesteś tą heterą, 
która nie chce puścić męża na mecz!”. No i pojechał, ale załatwił sąsiadkę do kąpieli.

Piłką nożną nie mogłam się nie zainteresować, skoro w banku w każdy ponie
działek pierwsze pół godziny to były rozmowy o meczu Chojniczanki. Więc to się 
udzieliło także mnie. Czyli można powiedzieć, że już ponad 70 lat kibicuję Chojni
czance. Nie chodzę na mecze, bo chyba byłabym najstarsza na trybunach, ale oglądam 
je w TV i czytam relacje na żywo w tablecie. Tak więc jestem na bieżąco. Życzę Choj
niczance, żeby weszła do I ligi.

Pytania zadawała: Maria Eichler
Fot. Piotr Eichler
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KWIECIEŃ
 1 Sanepid odnotował najwyższą w powiecie w tym kwartale (i od początku roku) liczbę 

nowych zachorowań na koronawirusa – 77. Utrzymywała się ona później na wysokim 
poziomie 20, 40 i ponad 60 przypadków.

 4–5 Święta wielkanocne po raz drugi upłynęły w małym gronie z powodu epidemii.
 7 Rząd przedłużył lockdown w całym kraju najpierw do 18.04, a potem aż do 25.04.
  Zainteresowanie dotacjami na wymianę pieców kopciuchów z programów „Czyste 

Powietrze” i „STOP dla SMOGU w Chojnicach” było tak duże, że w kilka dni pula 
została wyczerpana.

 8 Chojnickie Centrum Kultury rozpoczęło projekt online „Rozmowy z chojniczanami – 
ludzie, miasto, historia”. Bohaterem pierwszego wywiadu był przewodniczący Rady 
Miejskiej Antoni Szlanga.

 9 Miejska Biblioteka Publiczna przedłużyła okres zamknięcia z powodu obostrzeń epide
miologicznych do 25.04.

 12 Odcinek alei Brzozowej został zamknięty na kilka miesięcy w związku z kolejnym eta
pem prac przy budowie kanalizacji deszczowej. Wpłynęło to na powstawanie korków 
w godzinach szczytu.

 13 ChCK pokazało na YouTube pierwszy odcinek cyklu edukacyjnego dla młodzieży 
„Mitologia”.

 15 Powiat chojnicki został wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” Pol
skiej Agencji Prasowej za program „Wyższy poziom współpracy” realizowany z Wyż
szą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

 16 25 lat temu Chojnice podpisały partnerską umowę z niemieckim Emsdetten.
 19 W całym kraju otwarte zostały żłobki i przedszkola, natomiast uczniowie nadal uczyli 

się zdalnie.
 22 W Międzynarodowym Dniu Ziemi ChCK podsumowało akcję plastyczną „Motyle, 

pszczoły, robaki, cudaki”.
 28 Rząd ogłosił stopniowe luzowanie obostrzeń epidemiologicznych; harmonogram prze

widziany był na cały maj.
 29 Na rondzie w Pawłówku, prowadzącym m.in. do galerii Brama Pomorza, ustawiony 

został obelisk z imieniem skrzyżowania – św. Jana Pawła II. Poświęcenie monumentu 
nastąpiło 18 maja. 

  ChCK rozpoczęło emisję online miniserialu teatralnego Moralność Państwa Dulskich 
w reżyserii Łukasza Sajnaja.

 30 Pasjonaci foodtrucków przez cztery dni mogli próbować dań z mobilnych kuchni usta
wionych na parkingu przy galerii Proxima. 
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MAJ
 1 OSP Chojnice zaczęła działać w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym.
 2 Na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na trawniku przed ChCK pojawiło się 

400 małych flag.
 3 Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miały przez pandemię ograni

czoną formę. 
 4 Otwarte zostały w reżimie sanitarnym galerie handlowe, a do szkół wrócili ucznio

wie klas 1–3. Uczniowie starszych klas od 17.05 mieli zajęcia hybrydowe, a od 
31.05 zaczęły się normalne lekcje.

  Od tego dnia można już było znowu zwiedzać ekspozycje w Galerii Muzeum Janusza 
Trzebiatowskiego.

 5 Punkt Szczepień Powszechnych zaczął działać przy ul. Świętopełka 3.
  Aleksander Knitter prezentował na charzykowskiej promenadzie zdjęcia pokazujące 

życie codzienne osób niepełnosprawnych w czasie pandemii.
  Muzeum HistorycznoEtnograficzne zostało otwarte dla zwiedzających.
 6 Od tego dnia liczba nowych dziennych zachorowań w powiecie spadła poniżej 10.
 7 100 miododajnych drzew przy ul. Willowej posadzili samorządowcy, członkowie Choj

nickiego Alarmu dla Klimatu oraz pszczelarze.
 12 20 zawodników i 3 trenerów otrzymało nagrody starosty chojnickiego Marka Szcze

pańskiego za osiągnięcia sportowe.
 15 Przestał obowiązywać nakaz noszenia maseczek na zewnątrz i otwarte zostały 

ogródki gastronomiczne na powietrzu. 
 15–16 W ramach Europejskiej Nocy Muzeów przygotowane zostały wystawy do zwiedzania 

osobistego, a także wydarzenia online.
 16 Członkowie Chojnickiego Automobilklubu prezentowali swoje zabytkowe pojazdy 

w parku Tysiąclecia.
 20 MHE zaprosiło na wystawę „Kultowe miejsce Gotów. Cmentarzysko z kręgami kamien

nymi w Odrach”. 
 24 Kino w ChCK wznowiło seanse; na klubowe projekcje po przerwie zaprosił także DKF 

„Cisza”.
  MHE otrzymało Pomorską Nagrodę Muzealną za projekt wystawienniczy „Wiatr od 

morza. Kaszubi w sztuce polskiej 1918–1939”. 
 25 W ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich prof. Tadeusz Gadacz wygłosił w MBP wykład 

„O dobromyślności. Myślenie i dobro po Auschwitz i Kołymie w filozofii ks. Józefa Tischnera”.
 28 Po 7 miesiącach można było znowu zjeść w restauracjach, pójść do siłowni i na basen.
 29 Plener plastyczny „Czar ulicy” zorganizowało na Starym Rynku Stowarzyszenie Cen

trum Kultury Podziemia wraz z Pracownią Sztuki NOWA.
 30 Zmiana na stanowisku trenera pierwszego zespołu MKS Chojniczanka. Adama Noco

nia zastąpił Tomasz Kafarski.
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CZERWIEC
 1 Park Wodny został otwarty po kilkumiesięcznym remoncie obejmującym m.in. termo

modernizację.
  Rondo przy Szpitalu Specjalistycznym otrzymało imię Edwarda Gabrysia, zmarłego 

w 2018 roku radnego i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3.
  W ChCK czynna była wystawa Emilii Łuszczak z Chojnic i Iwony Kozłowskiej z Prusz

cza Gdańskiego „Mityczne stworzenia i bóstwa mitologii słowiańskiej i nie tylko”. 
 4 Od tego dnia służby sanitarne nie odnotowywały zachorowań na koronawirusa 

w powiecie lub pojedyncze przypadki. Od początku pandemii otrzymały zgłoszenie 
o zachorowaniu 6084 mieszkańców (na koniec czerwca – 6088).

 7 Władze miasta dokonały otwarcia po remoncie ulic Winogronowej i Czereśniowej 
z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha i posła PiS Aleksandra Mrów
czyńskiego.

 9 Chojnicki Alarm dla Klimatu i inni obrońcy ptaków pikietowali na zrewitalizowanym 
Wzgórzu Ewangelickim przeciwko wypłaszaniu gawronów. 

 12 Na rondzie przy ul. Lichnowskiej i Przemysłowej odsłonięta została tablica upamiętnia
jąca zmarłego w 2020 roku biegacza Floriana, maratończyka Zbigniewa Wiśniewskiego. 

  Otwarte zostało po remoncie boisko „Nowe” umiejscowione za boiskiem ChKS Kole
jarz.

 18 Alicja Czarnowska zaprezentowała książkę Festiwal folkloru w mediach. Recepcja 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Brusach (1995–2012) w prasie lokalnej 
i regionalnej.

 19 Festiwal InterTony organizowany przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu
chowskiej odbył się na stadionie Kolejarza w reżimie sanitarnym. 

 20 Stowarzyszenie „Dworek Polski” zaprosiło do ChCK na VIII Ogólnopolski Konkurs 
Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur.

  Zakończyła się modernizacja trasy kolejowej Chojnice – Kościerzyna. Pociągi będą 
teraz mogły jeździć 120 km/h.

 23 W Ratuszu odbyła się promocja reprintu wydanej w 1935 roku książki Bogumiła Hoff
manna Z historji Gimnazjum Państwowego w Chojnicach.

 26 Na dworcu PKP trwał Piknik Transportowy z pokazem taboru kolejowego i autobuso
wego.

 27 W wieku 69 lat zmarł Jan Franciszek Zieliński, były zastępca burmistrza Chojnic 
i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członek Rady Programowej 

„Kwartalnika Chojnickiego”. Pogrzeb odbył się 30.06.
  Letni Koncert Operetkowy tym razem odbył się nie na rynku, ale w ChCK i był biletowany.
 29 Zmarł działacz kultury z partnerskiego Korsunia Michaił Wołkow, Honorowy Obywatel 

Miasta Chojnice. Miał 71 lat.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

O chojnickim wikariuszu
z 1891 roku

SYLWETKA

J ak podaje wytrawny znawca dziejów duchowieństwa diecezji chełmińskiej ks. Hen
ryk Mross (1928–2000), 130 lat temu posługę wikariuszowską w parafii chojnickiej 

sprawował ks. Franciszek Jaruszewski.
Przyszły dziekan fordoński i kanonik honorowy urodził się 4 października 

1859 roku w Papowie Biskupim (powiat chełmiński) w rodzinie chłopskiej. Egza
miny maturalne złożył w 1881 roku (a zatem w okresie kulturkampfu) w gimnazjum 
chełmińskim, słynącym z życzliwej postawy wielu niemieckich nauczycieli do przeja
wów polskości. Czas nauki w pruskim gimnazjum nie przyczynił się do germanizacji 
młodzieńca, a nawet umocnił jego ducha narodowego. Ze świadectwem dojrzałości 
Franciszek Jaruszewski wybrał się do Gryfii (niem. Greifswald). Tamtejszy uniwersy
tet chlubił się w Cesarstwie Niemieckim m.in. doskonałym kształceniem przyszłych 
lekarzy. Wychowanek gimnazjum chełmińskiego studiował medycynę przez trzy lata 
akademickie. Jako młody człowiek marzył o karierze lekarskiej. Medycyny jednak nie 
ukończył, chociaż później przyjaźnił się z kilkoma kolegami z okresu edukacji akade
mickiej. Poszedł za głosem powołania i podjął studia teologiczne; również w renomo
wanych ośrodkach uniwersyteckich – Würzburgu, a następnie w Monachium. 

Kiedy Seminarium Duchowne w Pelplinie zostało po okresie kulturkampfu 
otwarte w 1887 roku, kontynuował studia i odbył kurs praktyczny przygotowujący 
do stanu kapłańskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1888 roku w Pelplinie. 
Jako wikariusz zdobywał doświadczenie duszpasterskie kolejno w pięciu parafiach: 
w Zblewie, Człuchowie, Żukowie, Chojnicach (w 1891 roku) i w Gdańsku (parafia 
św. Mikołaja). Potem został administratorem w kaszubskim Chmielnie, po czym wła
dze diecezjalne skierowały go do Lalkowych, gdzie zastępował chorego proboszcza. 
Następnie administrował parafiami w Sulęczynie oraz w Niewieścinie koło Świecia.

23 września 1901 roku został proboszczem w Osielsku koło Bydgoszczy. Była 
to pierwsza wspólnota parafialna, którą samodzielnie zarządzał jako proboszcz 
(nie licząc zastępstwa w Lalkowach). 42letni duchowny nareszcie mógł pomyśleć 
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o planowaniu pracy organizacyjnej 
i społeczno religijnej w dłuższym 
horyzoncie czasowym. W Osielsku 
pracował ponad 25 lat. Dla parafii był 
to okres dynamicznego rozwoju. Miał 
dobre relacje zarówno z polskimi, jak 
i niemieckimi parafianami. Jasno arty
kułował jednak, szczególnie podczas 
kazań, wizyt duszpasterskich i świąt 
religijnych, swoją polskość. Sytuacja ta 
zmieniła się w 1920 roku, kiedy Osiel
sko znalazło się w granicach II Rzeczy
pospolitej. Wśród osielskich wiernych 
zdecydowanie dominowali już Polacy. 
Warto też nadmienić, iż ks. Franciszek 
Jaruszewski trafił do tej podbydgoskiej 
parafii w korzystnym momencie. Jego 
niemiec ki poprzednik, ks.  proboszcz 
Herman Schultz, zapisał w testamencie 
5 tysięcy marek w celu wybudowania 
wieży kościelnej. Rodzina zmarłego 
w 1901 roku kapłana uszanowała jego 
wolę i wskazane środki finansowe prze
kazała parafii. Dysponentem tej znaczą
cej dla małej społeczności kwoty został 
następca ks. Schultza. Jako ciekawostkę 

można dopowiedzieć, że ks. Herman Schultz był wychowankiem gimnazjum chojni
ckiego (maturzysta z 1853 roku).

Świątynia osielska doczekała się nie tylko wieży. Nowy proboszcz już w 1902 roku 
doprowadził do wzniesienia dwóch bocznych kaplic oraz zakrystii. Sprowadził 
ponadto w 1904 roku nowe organy z Poznania. Osielska wspólnota dumna też była 
z nowych dzwonów. Wyliczenie zasług ks. Franciszka Jaruszewskiego dla powierzonej 
mu parafii byłoby długotrwałym procesem; duchowny ten zabiegał zarówno o rozwój 
kościelnej infrastruktury, jak i sprawną organizację życia wspólnoty. Z jednej strony 
dbał o wyposażenie świątyni i szaty liturgiczne, z drugiej angażował się w działalność 
społecznych i religijnych stowarzyszeń. Proboszcz osielski należał m.in. do aktyw
nych członków komitetu Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat bydgoski. Jego 
wysiłki zostały rychło dostrzeżone przez zwierzchność kościoła diecezjalnego; ich 
zwieńczeniem było nadanie mu godności dziekana fordońskiego w 1917 roku. 

Tak jak liczne grono polskich duchownych na tym obszarze, ks. Jaruszewski wspie
rał działalność powiatowych komitetów wyborczych i wchodził w skład patriotycznej 

Kościół pw. Narodzenia NMP w Osielsku  
(fot. Wikimedia commons)
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organizacji „Straż” z siedzibą w Poznaniu. Nie zaniedbywał też spraw oświatowych 
i naukowych; przez 20 lat (1901–1921) należał do cieszącego się szacunkiem pomor
skiej inteligencji Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Jak wspomniano, łączyły go koleżeńskie więzi z lekarzami. Systematycznie spoty
kał się i korespondował szczególnie z medykami pracującymi w Bydgoszczy: Janem 
Bizielem i Michałem Hoppe (absolwentem gimnazjum w Chojnicach). Lekarze ci zaj
mowali wysoką pozycję społeczną w regionie i cieszyli się uznaniem ze względu na 
swoją fachowość i przymioty charakteru (dr n. med. Jan Biziel patronuje bydgoskiej 
lecznicy).

W marcu 1927 roku ks. Franciszek Jaruszewski zmienił miejsce swojej posługi 
w diecezji chełmińskiej; został proboszczem w Dobrczu koło Bydgoszczy. Cieszył się 
dobrym zdrowiem i nawet po ukończeniu 70. roku życia z powodzeniem wypełniał 
powierzone mu obowiązki. W 1932 roku doczekał się znaczącego wyróżnienia, został 
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Pelplinie. Trzy lata później, z oka
zji półwiecza kapłaństwa, otrzymał od władz państwowych II Rzeczypospolitej Złoty 
Krzyż Zasługi.

W chwili wybuchu II wojny światowej ks. kanonik miał już prawie 80 lat. Czuł 
się jednak na siłach, aby kontynuować pracę duszpasterską. Mimo początkowych 
trudności, władze okupacyjne zezwoliły mu na sprawowanie posługi. Nie widziano 
w nim już, prawdopodobnie, zagrożenia dla niemieckiego porządku na okupowanym 
terenie.

Ksiądz kanonik Franciszek Jaruszewski zmarł w Dobrczu kilka miesięcy przed 
zakończeniem wojennego kataklizmu – 25 listopada 1944 roku. Zgodnie ze swoim 
wcześniejszym życzeniem spoczął na parafialnym cmentarzu w Osielsku, w miejsco
wości, której mieszkańcom poświęcił 25 i pół roku swojego spełnionego życia.



BOGDAN KUFFEL

Moje spotkania z księdzem
kardynałem Stefanem Wyszyńskim

WSPOMNIENIA

U rodziłem się w Chojnicach 31 marca 1951 roku w szpitalu powiatowym w Choj
nicach przy ulicy Wysokiej 3. Moja mama Teresa Krajecka i ojciec Leon Kufel 

mieszkali wtedy w Chojnicach przy ówczesnej ulicy Błonie Zakonne 5. Byłem czwar
tym dzieckiem w rodzinie, po siostrze Barbarze urodzonej 1 sierpnia 1938 roku 
w Chojnicach, bracie Witoldzie urodzonym 17 września 1941 roku w Chojnicach 
i siostrze Alicji urodzonej 24 grudnia 1947 roku w Ostrowitem. Mój tatuś żartował, 
że powinienem urodzić się 1 kwietnia i otrzymać na imię „Franc pomidor”, taki byłem 
czerwony. 

Rejestrując fakt mojego urodzenia, tatuś kazał zapisać imiona Bogdan Ludwik 
i nazwisko Kuffel przez dwa f. Wyszły z tego powodu potem problemy, ponieważ 
w szkole podstawowej, jak i średniej, pisałem na zeszytach Bogdan Kufel, a świadec
twa miałem wypisane jak w akcie urodzenia – Bogdan Ludwik Kuffel. Kiedy ukoń
czyłem 18. rok życia, pojawił się problem z drugim f w nazwisku. Na pytanie, jak 
chcę mieć w dowodzie osobistym, powiedziałem: tak jak jest zapisane w akcie ślubu 
rodziców zawartym w 1937 roku. Po sprawdzeniu okazało się, że Leon Kuffel zawarł 
związek małżeński z Teresą Krajecką. Od tego czasu nastąpiło ujednolicenie pisowni 
mojego nazwiska z Kufel na Kuffel. Jak się później dowiedziałem, była to odgórna 
decyzja władz dotycząca spolszczenia nazwisk na terenach byłego zaboru pruskiego, 
chociaż Chojnice w dwudziestoleciu międzywojennym były w II RP.

Pierwsze lata dzieciństwa spędziłem w podwórzu na parterze, nad nami mieszkał 
policjant Rogiewicz z żoną i dwiema córkami Haliną i Krystyną. Mamusia prowa
dziła dom, a tatuś pracował jako stolarz w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo

Budowlanym przy ulicy Wysokiej.
W 1953 roku do Chojnic przyjechał z wizytą duszpasterską ksiądz kardynał Ste

fan Wyszyński, co stało się wielkim wydarzeniem wśród mieszkańców całego mia
sta. W przekazie rodzinnym według słów mojej matki cała nasza rodzina w nim 
uczestniczyła. Tłumy mieszkańców zgromadziły się obok plebanii i kościoła farnego. 
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Kiedy ks. kardynał przemieszczał się z plebanii do kościoła farnego, mamusi udało 
się przecisnąć z dwuletnim Bogdanem na ręku w pobliże przechodzącego kardynała 
i ks. kardynał uczynił znak krzyża na czole małego Bogdana. Mama uznała to za znak 
nakreślający moją drogę życiową.

Po przenosinach z ulicy Grunwaldzkiej 5 na ulicę Wysoką 64, gdzie ojciec nabył 
od miasta działkę budowlaną i rozpoczął budowę domu, mama zaprowadziła mnie 
do kościoła farnego, w którym zostałem ministrantem. Opiekunem ministrantów był 
ks. Stanisław Wiśniewski. Byłem wtedy uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach, 
której patronem został poeta kaszubski Hieronim Derdowski. Tak zaczęła się moja 
służba przy ołtarzu, która trwała 13 lat (7 lat w farze i 6 lat w kościele gimnazjalnym).

Drugie spotkanie z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim miało miejsce 
podczas jego drugiego pobytu w Chojnicach w 1961 roku. Ponownie tłumy chojni
czan nawiedziły okolice placu Kościelnego. Tym razem pełniej przeżyłem tę wizytę 
w wymiarze duchowym, jako ministrant trzymający pastorał jednego z biskupów 
towarzyszących księdzu kardynałowi. Przeszukując archiwum zdjęć z tej wizyty 
w 1961 roku, znalazłem zdjęcie ministranta Bogdana trzymającego pastorał. Moja 
służba przy ołtarzu była codzienna, a w niedzielę mieliśmy dyżury na poszczególnych 
mszach zgodnie z grafikiem ustalonym przez opiekuna ministrantów księdza Stani
sława Wiśniewskiego.

Kardynał Stefan Wyszyński w Chojnicach w 1953 roku (fot. ze zbiorów Bogdana Kuffla)
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W 1961 roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia zmarł nagle mój tatuś, 
w wieku 51 lat, w szpitalu powiatowym w Chojnicach, na moich i mojej matki oczach. 
Trauma tej chwili tkwi we mnie do dzisiaj i wciąż odczuwam brak ojca. Moja matka 
zaszczepiła we mnie miłość do czytania i ta miłość trwa cały czas. Po kraksie rowe
rowej, jeszcze przed śmiercią ojca, uszkodziłem rower przyjaciela taty. Tatuś obiecał 
mi, że jak będę miał na świadectwie same piątki, dostanę rower. Spełniłem obietnicę 
i poszedłem na grób tatusia ze świadectwem ukończenia kolejnej klasy i poryczałem 
się nad grobem. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 5 dostałem się do Państwowego Technikum 
Rachunkowości Rolnej i rozpoczął się nowy okres w moim życiu, który trwał pięć lat. 
Jednocześnie jako ministrant przeniosłem się z fary do kościoła gimnazjalnego pod 
opiekę ks. Franciszka Kamrowskiego, a potem ks. Andrzeja Ryjewskiego na ostat
nie sześć lat mojej posługi liturgicznej. Po ukończeniu szkoły średniej nie poszed
łem do seminarium, a bojąc się wojska, poszedłem do Szkoły Chorążych w Centrum 
Kształcenia Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na specjalizację finansową. Po 
ukończeniu szkoły, która trwała tylko rok, i zdaniu egzaminów awansowałem, otrzy
mując stopień kaprala kadeta, ale choroba wyeliminowała mnie z wojska. Znalazłem 
się w szpitalu wojskowym we Wrocławiu, a potem w sanatorium w Sokołowsku. Po 
powrocie do Chojnic pracowałem w Spółdzielni Inwalidów „Równość” w Czersku 
jako referent do spraw zaopatrzenia i zbytu. 

Kardynał Wyszyński w chojnickiej farze (fot. ze zbiorów Bogdana Kuffla)
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W 1972 roku wystartowałem na studia na Uniwersytet Gdański, na kierunek histo
ria. W dzień moich imienin 17 lipca otrzymałem kartkę z życzeniami i informacją, 
że dostałem się na studia historyczne. Studia ukończyłem w 1977 roku, broniąc pracę 
magisterską Działalność polskich organizacji akademickich w Wolnym Mieście Gdań-
sku w latach 1918–1939 i uzyskałem stopień magistra, specjalność muzealnictwo. Po 
studiach przez krótki okres pracowałem w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czersku 
jako kadrowiec, a potem przeniosłem się do Olsztyna i podjąłem pracę jako asy
stent w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w dziale historycznym. W 1978 roku 
dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Władysław Ogrodziński powierzył mi stanowisko 
kierownika Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku i Galerii Sztuki w Olsztynku, 
oddziałów muzeum w Olsztynie. Stało się to 1 kwietnia 1978 roku, dzień po moich 
urodzinach. Zostałem pierwszym kierownikiem Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, który 
zamieszkał w Stębarku. Przeżyłem wtedy sześć najpiękniejszych lat mojego życia 
zawodowego jako muzealnik. 31 sierpnia 1983 roku zdałem obowiązki kierownika 
Waldemarowi Mierzwie i wyjechałem do rodzinnych Chojnic. W roku szkolnym 
1983/1984 zostałem nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 5, a w następ
nym roku szkolnym 1984/1985 zostałem przyjęty do Zespołu Szkół w Chojnicach 
w charakterze nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów 
Chojnickich.

Pobyt kardynała Wyszyńskiego w 1961 roku (fot. ze zbiorów Bogdana Kuffla)
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Moje kolejne spotkanie z kardynałem Wyszyńskim miało zupełnie inny wymiar, 
bardziej duchowy niż osobisty. Moi uczniowie przywieźli mi z Gdańska Zapiski wię-
zienne kardynała, wydane w drugim obiegu wydawniczym. Następnie zakupiłem na 
złomie ciekawą plakietę upamiętniającą zwolnienie z internowania księdza kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku. Plakieta po oprawieniu przez Krzysztofa Pestkę 
wisiała w kościele gimnazjalnym na wystawie „Drogi do Niepodległości”, prezentują
cej zbiory Bogdana Kuffla i Roberta Wajlonisa, zorganizowanej na 100lecie powrotu 
Chojnic do Macierzy w styczniu 2021 roku. Po zamknięciu wystawy, w marcu 
2021 roku, przekazałem plakietę siostrom franciszkankom do Orlika.

Dawne wnętrze chojnickiej fary, fotografia wykonana w latach 50.–60.  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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ZBIGNIEW GIERSZEWSKI

Kaszuba
nad Zbrzycą

REGION

K aszuba to nie jest zwykła wieś. Nie od gospodarowania pługiem tu zaczynano. Bo 
tereny – jak to w Borach Tucholskich – piaszczyste, czyli ze słabą glebą klasy VI 

albo i gorzej. A łąki w dolinie Zbrzycy nie dość, że bagniste, narażone na powodzie, 
to jeszcze wąskie, boć sama dolina rzeki mocno wcięta jest w polodowcowy sandr. 
Ostatnie bociany wyniosły się lata temu.

Pierwsza wzmianka historyczna, czyli odnotowana na papierze, jest stosunkowo 
późna. W dokumentach królewskich z 1570 roku widnieje, że jest nad rzeką Zbrzycą 
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nowy młyn. Musiał być więc wcześniej stary. Czy się spalił, czy ze starości zużył, nie 
wiadomo. Ten, który współcześnie stoi w tym samym miejscu, nie jest więc pierw
szy, ale chyba ostatni. Chociaż odremontowany i przerobiony na MEW, czyli Małą 
Elektrownię Wodną, nie zarabia na siebie. Woda z wielkim szumem omija jej turbinę, 
pokazując, jak mocnym jest żywiołem.

Warto przy tej okazji wspomnieć o innych okolicznych młynach. Zbrzyca, dopływ 
Brdy, to rzeka nawet nie średnia, 50 km od źródeł w gminie Dziemiany, koło Turzonki, 
z ujściem do jeziora Witoczno opodal Swornegaci. Ale młynów napędzała kilka. Idąc 
z prądem wody: w Pełku, Dywanie, Parzynie, Kaszubie i Rolbiku. Niektóre jeszcze stoją 
albo pozostały ich ruiny. Dodajmy także młyny na jej dopływach, czyli w miejscowoś
ciach Hamer Młyn na Kłonecznicy i Lamk na Młosinie. A były jeszcze w pobliżu – na 
Orlej Strudze, na Czernickiej Strudze, na Parzenicy, no i młyn parowy w samych Bru
sach przy ulicy Młyńskiej. Młyn w Kaszubie miałby więc sporą konkurencję. Dlaczego 
taka ich mnogość pracowała w tej okolicy, utrzymując siebie i swoich właścicieli? Współ
cześnie nie funkcjonuje żaden, a z kupnem mąki nie ma problemu… Odpowiedź jest 
prosta. Kiedyś gospodarz część swoich plonów przeznaczał na zmielenie. A ponieważ 
środkiem transportu była jedynie furmanka zaprzężona w konie, u biedaka w jednego 
konika, to zasięg transportu był ograniczony. Najlepiej by było, aby ruszając z workami 
zboża rano, wrócić z mąką wieczorem. Po żniwach dzień jeszcze dosyć długi, ale koń 
zmęczony. Dlatego zagęszczenie młynów w owych czasach było tak duże. Stawiano 
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więc nie tylko takie wielkie, jak te na Zbrzycy, ale i małe na byle strugach. Świadczyły 
one usługi dla okolicznych wsi i pustkowi.

Dzisiaj mobilność osiągnęła szczyt. Tylko bilety na Pendolino, na Księżyc i w jedną 
stronę na Marsa są drogie. Do Brus dojedzie się z Kaszuby „ludowym samochodem” 
za 3 złote, chyba że PKS, ale najpierw 3 km pieszo. W Brusach w dzień targowy samo
chodu nie wciśniesz, chyba że przed wschodem słońca. A w Kaszubie wtedy cisza 
i spokój. Tam w ogóle jest cicho, bo dzieci nie biegają po drodze. Psy nie szczekają, 
jakaś leniwa rasa. Wyjątkiem są dni, kiedy organizowane są duże spływy kajakowe 
Zbrzycą. Robiły się w sezonie korki na dwie godziny. I wtedy jedyną alternatywą dla 
miejscowych i miłośników aktywnej turystyki jest sklep. Kultowy sklep w piwnicy na 
dzwonek. Jest wszystko, co ekstremalnym turystom jest potrzebne, czyli napoje ener
getyczne (zero i procentowe) oraz batony i wafelki. A także materiały Zaborskiego 
Towarzystwa Naukowego (biuletyny i widokówki o Ziemi Zaborskiej). Trzeba iść od 
miejsca, w którym przenosi się kajak w górę i na prawo.

Współczesna Kaszuba stawia na agroturystykę, bo ma warunki, jak wiele małych 
miejscowości w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Przybywa domków wczasowych, 
rośnie ich standard. XXI wiek ma swoje wymagania i tu o tym wiedzą. Kaszuba to 
ważny punkt na szlaku kajakowym Zbrzycy. Ostatnimi laty do wspomnianej prze
noski koło młyna dobudowano obszerny parking z infrastrukturą. Uwaga: kosze 
na śmieci mogą być przepełnione. Spływy można zacząć tu, ale kajakarze często 
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wyruszają z bliskiego Leśna, płynąc Młosiną, która tuż przed Kaszubą wpada do 
Zbrzycy (właściwie szybka Zbrzyca pociąga za sobą wody Młosiny). 

Historia Kaszuby nie ogranicza się tylko do obiektów hydrotechnicznych. Dwór 
rodziny Główczewskich wybudowany w 1912 roku nie jest już dziś rodową siedzibą, 
ale herb na fasadzie budynku świadczy o jego historii. To stąd pochodził Teodor 
Główczewski, zwany też Teodorkiem, upamiętniony przez Annę Łajming, pisarkę 
kaszubską z Przymuszewa. Kształcił się na księdza, ale zdrowie nie pozwoliło mu na 
kontynuację studiów. Dalej jednak rozbudzał ludzką pobożność, ofiarność dla naj
biedniejszych i wspieranie misji jak mało kto. Był jednocześnie, obok Maksymiliana 
Goebla z Brus, zwanego Pielgrzymem, najbardziej gorliwym głosicielem idei wolnej 
Polski u schyłku zaboru pruskiego. Anna Łajming wspomina ich i wiele innych barw
nych postaci z naszych stron, ludzi aktywnych w ostatnich latach zaborów i w okresie 
budowania niepodległości. W jej wspomnieniach i opowiadaniach pozostały po nich 
nie tylko historyczne wzmianki, ale żywe, psychologiczne portrety. 

Kaszuba leży na skrzyżowaniu szlaków turystycznych: szlaku Zbrzycy PTTK 
i szlaku literackiego im. Anny Łajming Zaborskiego Towarzystwa Naukowego. Trasy 
ostatnio odnowione i wyposażone w tablice informacyjne przez Zaborski Park Kra
jobrazowy pozwalają dotrzeć rowerem lub pieszo do największych atrakcji Ziemi 
Zaborskiej.
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Szlak Zbrzycy (niebieski): 
Swornegacie Stanica PTTK Witoczno (0)  – Zbrzyca (1,7)  – Śluza (5,1)  – Par

szczenica (9,1) – Modziel (12,1) – Kłonecznica most (14,8) – Laska (17,0) – Kulawa 
(17,8) – Widno (18,5) – Rolbik most (22,5) – Kaszuba młyn (27,5) – Leśno kościół 
(32,4) – Orlik (35,4) – Lamk (36,0) – Jezioro Wielkie Młosino (39,0) – jezioro Kły 
(40,6) – Wiele (48,2).

Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming (czarno żółty):
Brusy PKP (0) – Zalesie (5,0) – Leśno kościół (8,8) – Wysoka Zaborska (13,5) – 

Przymuszewo (16,0) – Lendy (16,8) – Bytówko (19,0) – Mutkowo (21,5) – Sominy 
(24,0)  – Skoszewo (25,5)  – Skoszewko (26,8)  – Gapowo (28,2)  – Kruszyn (34,5)  – 
Parzyn (38,0) – Kaszuba (42,0) – Wielkie Chełmy (50).

Jakiś kilometr od centrum wsi leży Zamek Zaborski – na wybudowaniu Kaszuby 
w stronę Leśna, też nad Zbrzycą, ale w jej górnym odcinku przed spotkaniem z Mło
siną. Bryłą i elewacją rzeczywiście nieco przypomina zamek średniowieczny, ale bar
dziej świadczy o fantazji jego budowniczego i właściciela Stanisława Frymarka, dzia
łacza kaszubskiego, współpracownika amerykańskiej Kaszubki Blanche Krbechek 
z Detroit (1937–2020), z którą przetłumaczył na język angielski wspomnienia Anny 
Łajming. A jego zamek jest kwaterą agroturystyczną. I jeszcze trochę o ciekawym 
położeniu tego zamku. Bo formalnie jest na wyspie, która powstała w XVII wieku, 
gdy wykonano przekop Zbrzycy skracający jej bieg. Zamiast obszernego zakola, które 
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w kierunku wschodnim zbliżało się do Leśna, wartkie wody popłynęły na połu
dnie, co wydłużyło jej dopływ – Młosinę. Z pierwotnego układu zostało starorzecze 
w postaci rowu melioracyjnego. Wyspa ta zwieńczona jest górą, niewysoką, raptem 
157 m n.p.m., ale o stromych zboczach. Nazywa się, a jakże, Diablą Górą i związanych 
jest z nią szereg legend, także o zamku, który się w nią zapadł. Jak by nie było, to 
nocny pobyt tam wyczula zmysły…

Jest tam jeszcze Kaszuba Leśna, czyli osada domków letniskowych ukryta pośród 
lasów nad Zbrzycą na południe od ruin młyna w Parzynie Młynie. Pamiętna nawał
nica z 11 sierpnia 2017 roku, która zamieniła dziesiątki tysięcy hektarów Borów 
Tucholskich w pobojowisko, o okolice Kaszuby tylko się otarła. Główne uderzenie 
poszło przez Leśno. Przyroda się jednak odradza, pomaga jej w tym czas, przeszka
dzają ludzie…
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Maciej Jarczyński jest wszechstronnie uzdolnionym chojniczaninem. Skończył edukację artystyczną 
na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyrygenturę chóralną na Akademii Muzycznej im. Stani
sława Moniuszki w Gdańsku, studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kulturą na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Uzyskał również stopień naukowy doktora, rozprawę doktorską zreali
zował w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 2011–2017 pełnił funkcję asystenta dyrygenta 
w Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego. Jako niezależny filmowiec, muzyk oraz plastyk 
zdobył wiele nagród, wyróżnień i nominacji. Jest kilkukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzic
twa Narodowego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańsk i Burmistrza 
Miasta Chojnice.

SZTUKA

Maciej Jarczyński:
Staram się być coraz bardziej otwarty

Maciej Jarczyński (fot. Hanna Jakóbczyk)
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Od czego zaczęła się Pana przygoda ze sztuką? Było to malarstwo, muzyka czy film?

Na samym początku była muzyka – w wieku siedmiu lat zacząłem naukę w szkole 
muzycznej, w klasie fortepianu, którą prowadziła Elżbieta Belzerowska. Przerwałem 
ją jednak po dwóch latach. Później moje zainteresowania przeniosły się w stronę 
sportu. Była siatkówka, piłka ręczna i najdłużej lekkoatletyka. W liceum wróciłem do 
szkoły muzycznej i zacząłem malować.

Kiedy zaczął się Pan interesować filmem? Jaki był Pana pierwszy tytuł? 

Filmem zacząłem się interesować kilkanaście lat temu, kiedy studiowałem równolegle 
na dwóch uczelniach – kręciłem krótkie formy w ramach zajęć z multimediów na 
ASP i pisałem do nich muzykę podczas zajęć z kompozycji na Akademii Muzycznej. 
Pierwszą etiudą, którą pokazałem publicznie (miała swoją premierę w nieistniejącym 
już kinie Cytryna w Łodzi), był Strateg.

Jest Pan reżyserem filmów: „Mechowiec”, „Hugon: portrecista świata niewidzialnego”, 
„Portret”, „85625”, „Mateusz i jego Kropki”, „Oddech”, „Chór”, „Więcej niż śpiew”, „Pierw-
szy sen”, „Stworzenie”, „Porozmawiajmy w wolnym mieście”, „Pierwsze solo”, „Centaur”, 

„Śpiew Bałtyku”, „Feminista”. Do wielu z nich napisał Pan także scenariusz i muzykę. 
Praca nad którą z tych produkcji wymagała najwięcej wysiłku? Z których jest Pan naj-
bardziej zadowolony?

Chyba najwięcej pracy było ze Stworzeniem, bo musiałem nagrać sporo osób, co 
skomplikowało produkcję – dopasowanie terminów, studio, stroje, lokacje itp.

Z czego czerpie Pan inspiracje. Czy ma Pan jakieś autorytety w poszczególnych dziedzi-
nach?

Fragment walca z filmu „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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Inspiracje staram się czerpać ze wszystkiego, 
z czym się spotykam, co mnie otacza. Jest wielu 
twórców – zarówno w muzyce, sztukach pla
stycznych i filmie, których dzieła podziwiam, 
ale nigdy (odkąd rozpocząłem studia) nie pró
bowałem w żaden sposób nikogo naśladować.

W 2017 roku w Chojnickim Centrum Kultury 
można było obejrzeć Pana wystawę prac plastycz-
nych. Natomiast w 2018 w ramach Dni Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej. Co jest tematyką Pana 
twórczości? Jaką techniką się Pan posługuje?

Jeśli chodzi o prace plastyczne, to najbardziej 
lubię rysunek i malarstwo. Maluję zazwyczaj 
farbami akrylowymi, bo nie lubię czekać, aż 
wyschnie kolejna warstwa oleju. Z tematyką 
bywa różnie – czasem trudno o niej w ogóle 
mówić, bo po prostu improwizuję.

Gdzie jeszcze można było obejrzeć Pana wystawy?

Po pierwszej magisterce rozpocząłem pracę 
jako asystent dyrygenta w Akademickim Chó
rze Uniwersytetu Gdańskiego, co (poza pracą 
w szkole, drugimi studiami magisterskimi i stu
diami podyplomowymi w Krakowie) zajmowało 
mi większość czasu i malowałem stosunkowo 
niewiele. Potem coraz więcej robiłem filmów 
i w zasadzie, jeśli malowałem, to tylko kiedy 
potrzebowałem czegoś jako elementu scenografii 
czy do fragmentów animowanych. Miałem kilka 
wystaw indywidualnych i zbiorowych w Trójmie
ście, było malowanie na żywo do muzyki na mię
dzynarodowym festiwalu Orange Mannequin 
Jazz&Art Festival w Rzeszowie i pokonkursowe 
wystawy laureatów w Bułgarii i we Włoszech.

Pana droga artystyczna jest ściśle związana z muzyką. 
Jaki jest jej rodzaj? Sam Pan komponuje?

Trochę komponuję – zazwyczaj do swoich krótkich filmów, choć mam kilka utworów 
bardziej autonomicznych, które leżą w szufladzie. Piszę muzykę na różne instrumenty 
i składy (orkiestra symfoniczna, orkiestra smyczkowa, fortepian, a nawet organy). 

„Zapis ruchu”, 2021  
(fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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Lubię też napisać coś do wykonywania przez chór, a ostatnio zaczynam też bardziej 
eksperymentować z dźwiękiem.

Tworzy Pan filmy dokumentalne i krótkometrażowe. Jak wygląda praca nad ich realizacją?

To szeroki temat, bo jednoosobowe produkcje nie są łatwe. W filmach dokumentalnych 
staram się przede wszystkim dobrze przygotować do podjętego przeze mnie tematu. 
Dużo szukam, czytam. Potem rozmowy, zdjęcia, montaż, postprodukcja, muzyka. 
W formach bardziej artystycznych wygląda to nieco inaczej, bo nie zawsze przekazuję 
wprost skonkretyzowaną opowieść. To dla mnie bardziej audiowizualne obrazy na jakiś 
temat. Na przykład czasem podczas pokazów trudno jest zrozumieć odbiorcom film 
Stworzenie, bo przyzwyczajeni są do tego, że idą do kina na jakąś opowieść. W tym fil
mie tematem jest stworzenie świata i ludzi. Jest tam dużo symboliki. Nawiązuję też do 
wielu zagadnień, takich jak teatr instrumentalny, chorea śpiewu, tradycyjna idea inter
medialności. W takich filmach mogę też się bardziej „wyszaleć”, bo poza scenariuszem, 
reżyserią, zdjęciami, montażem i muzyką mogę też wykorzystać malarstwo, rysunek, 
rzeźbę, animację, czasem układam nawet coś w rodzaju choreografii…

Jest Pan laureatem wielu prestiżowych nagród… Ma na swoim koncie także mnóstwo 
wyróżnień i nominacji. Czy któreś z nich są dla Pana szczególnie ważne?

Chyba nie.

„Improwizacje”, 2020 (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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„Improwizacje”, 2020 (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)

„Improwizacje”, 2020 (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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A które są najbardziej prestiżowe w świecie artystycznym?

W sumie nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Może nominacja za film Więcej niż 
śpiew na międzynarodowym festiwalu „Grand OFF. Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy 
Świata” w 2017 roku w Warszawie. Pamiętam, że zgłoszonych było grubo ponad 2 tysiące 
produkcji z ponad 120 krajów, a sam festiwal jest na liście Światowej Federacji Filmu Nie
zależnego UNICA. W konkursie znalazły się tylko dwie polskie produkcje. W kapitule 

„Poliptyk improwizowany”, 2020 (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)

Kadr z filmu „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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festiwalu zasiadają takie postaci jak Agnieszka Holland, zdobywca Oscara Allan Starski 
czy Lech Majewski. Na uroczystej gali festiwalu honorowe nagrody odebrali znakomici 
polscy aktorzy Emilia Krakowska i Piotr Fronczewski. Poznałem wtedy wielu młodych 
twórców filmowych z różnych zakątków świata. Jednego z nich widziałem ostatnio w fil
mie Prawda, gdzie wystąpił obok tak wybitnych aktorów jak Catherine Deneuve, Juliette 

Kadr z filmu „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)

Kadr z filmu „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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Plakat promujący film „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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Binoche czy Ethan Hawke. Nie dostałem wtedy nagrody, ale znalezienie się w takim 
gronie nominowanych było chyba jednym z istotniejszych wyróżnień do tej pory.

Nad czym obecnie Pan pracuje?

W czasie pandemii zacząłem więcej rysować i malować. Napisałem sporo muzyki. 
Zrobiłem też krótką animację, do której skomponowałem balet na orkiestrę i wyko
nałem ok. 1300 odręcznych rysunków. Aktualnie wznawiam pracę nad filmem doku
mentalnym, którą przerwała pandemia.

Czy może nam Pan zdradzić tytuły animacji i filmu dokumentalnego?

Jeszcze nie wiem, kiedy i gdzie udostępnię animację, a film może zmienić tytuł, więc 
na razie wolę nie mówić.

Czy na przestrzeni lat widzi Pan jakieś różnice w swoim podejściu do sztuki?

Myślę, że tak. Przede wszystkim staram się być coraz bardziej otwarty. Za każdym 
razem poddaję w wątpliwość to, co wydaje mi się, że wiem czy znam.

Jakie są Pana plany na przyszłość? Czy są związane także z Chojnicami?

Bardzo chciałbym nakręcić pełnometrażowy film związany z Chojnicami, ale to duży 
pomysł, więc nie wiem, kiedy uda mi się go zrealizować.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska

Kadr z filmu „Stworzenie” (fot. ze zbiorów Macieja Jarczyńskiego)
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