




Chojniccy pasjonaci
 5 Anna Zajkowska, Od Lego do architekta?
 9 Speedcuber pochodzący z Chojnic. Rozmawiała: Weronika 

Sadowska
 13 Jacek Klajna, Fascynat PRL-u
 18 Maria Czaplewska, Różne „twarze” fotografii
 24 Anna Zajkowska, Apokaliptyczny świat w plastiku 

malowany
 28 Pancerniki i krążowniki z papieru. Rozmawiał: Jacek Klajna

Kronika chojnicka
 35 Monika Garstecka, Wojna na Ukrainie. Pełna mobilizacja, 

ale do pomocy
 40 Irmina Szyca, Zainstaluj !go Chojnice i miej miasto 

w kieszeni!
 42 Maria Eichler, Między covidem a wojną. Dokonania Roku 

2020-2021
 47 Irmina Szyca, Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Chojnicach
 50 Piotr Eichler, Ks. Antoni Wolszlegier – pamięć mimo 

upływu lat. Zebranie ChTPN
 56 Małgorzata Darwish, Jan Bruski, Stowarzyszenie Chojnicki 

Alarm dla Klimatu
 62 Grzegorz Szlanga, Tydzień z Teatrem w Chojnicach
 65 Violetta Klugowska, Podziemia otwarte na kulturę
 70 Trzy pytania do… komandora Krzysztofa Pestki. Pytania 

zadawała: Alina Jaruszewska
 72 Kronika wydarzeń styczeń–marzec 2022. Opracowała: 

Anna Maria Zdrenka

Z dziejów miasta
 77 W sutannie i w mundurze. Opracowała: Alina Jaruszewska

Nasze ulice
 81 Alina Jaruszewska, Traktem secesyjnych kamienic

Chojnice i okolice
 87 Kazimierz Jaruszewski, Dąbrówka. W dawnych dobrach 

Janta-Połczyńskich

Oficyna artystyczna
 91 Weronika Jaroszewicz: Chciałabym, aby moje życie 

związane było z fortepianem. Rozmawiała: Anna Maria 
Zdrenka

ADRES REDAKCJI
Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wysoka 3
89–600 Chojnice

www.bibliotekachojnice.pl/kwartalnik
chojnicki/

REDAKTOR NACZELNY
Kazimierz Jaruszewski

kjaruszewski67@wp.pl
tel. 669 401 454

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Maria Czaplewska

dr Emilia Kalitta
Jacek Klajna

Weronika Sadowska
Irmina Szyca

Anna Zajkowska
Anna Maria Zdrenka

(sekretarz redakcji)
kwartalnikchojnicki@gmail.com

tel. 52 397 28 07, wew. 28

RADA PROGRAMOWA
Arseniusz Finster

(przewodniczący)
Adam Kopczyński

Anna Lipińska
Antoni Szlanga

OPRACOWANIE GRAFICZNE
Maciej Stanke

WYDAWCA
Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wysoka 3
89–600 Chojnice

DRUK
Wydawnictwo REGION 

Jarosław Ellwart, Gdynia

Nakład: 500 egz.

ISSN 2299–5269

Spis treści

Wszystkie zamieszczone materiały są objęte prawem autorskim.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, opracowania redakcyjnego i skracania tekstów.



Kwartalnik Chojnicki
nr 39/2022

CHOJNICCY
pasjonaci





Od Lego
do architekta?

KONSTRUOWANIE

ANNA ZAJKOWSKA

D la Krzysia Jażdżewskiego klocki Lego w zasadzie nigdy nie były formą zabawy. 
To raczej sposób zaspokojenia chęci tworzenia czegoś nowego. Pierwszy zestaw 

kultowych klocków otrzymał jako trzylatek. Dziś składa konstrukcje, które gabary‑
towo zbliżone są do jego wzrostu.

Krzysiu Jażdżewski budowle z Lego tworzy od trzeciego roku życia
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Koloseum, jedna z największych chlub Krzysia. Przy składaniu tej budowli zafascynowany był 
dopieszczaniem detali, ale też znudzony tworzeniem jednolitych gładkich ścian

Titanic to pierwsze, co się zauważa, wchodząc do domu państwa Jażdżewskich. Na zdjęciu 
w zestawieniu ze Statuą Wolności
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Krzysiu ma 13 lat i planuje zostać architektem. Patrząc na konstrukcje, jakie 
buduje z Lego, można śmiało powiedzieć, że to właśnie na tym materiale szlifuje swój 
warsztat i umiejętność przestrzennego myślenia.  – „Szybko zaczął składać zestawy. 
Trzeba przyznać, że zawsze szło mu to sprawnie, więc kupowaliśmy zestaw za zesta‑
wem. Miał niespełna cztery lata, jak potrzebował już tylko minimalnej pomocy przy 
złożeniu portu”  – wspomina Jakub, tata Krzysztofa. Potem był komisariat policji, 
zamek wampirów. W wieku sześciu lat samodzielnie ułożył Gwiazdę Śmierci, następ‑
nie Sokoła Millenium z kultowej serii Gwiezdnych Wojen. Jak zdradzają rodzice 
chłopca, potrafi on godzinami układać w ciszy, spokoju i skupieniu. 

Titanic z 7500 klocków
Za co Krzysiu tak bardzo kocha klocki, że potrafi zatracić się w nich bez reszty? Dlaczego 
właśnie Lego, a nie np. puzzle? Wszak to też układanka logiczna. – „Puzzle są płaskim obraz‑
kiem, dla mnie nudnym. Lego to konstrukcja 3D, na którą można popatrzeć z każdej strony, 
przesuwać ją i widzi się różne szczegóły. Podoba mi się, że klocki są przestrzenne. Budowanie, 
składanie elementów sprawia mi radość” – odpowiada Krzysztof. Kocha budowlane wyzwa‑
nia. Przyznaje, że zestaw składający się ze 100 elementów układa około 20 minut. Natomiast 
konstrukcje rozmiarów Titanica, modułowego wycieczkowca składającego się z 7500 ele‑
mentów, miesiąc. – „Ten statek dostałem na święta, więc miałem dużo czasu i mogłem 
budować po pół dnia. Zacząłem od dzioba, który powstał w kilka dni. To jest zestaw modular, 

Sokół Millenium to jedna z pierwszych wielkogabarytowych konstrukcji Krzysia
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składający się z trzech czę‑
ści, a najnudniejszy był 
tył. Tu się najmniej działo. 
Najciekawiej budowało 
mi się środek, szczególnie 
kominy. One są wykonane 
pochyło. W środku trzeba 
było tworzyć konstrukcje 
podtrzymujące. To było 
trudne i ciekawe”  – mówi. 
Nadmieńmy, że Titanic to 
nie tylko kształt słynnego 
wycieczkowca. Wewnątrz 
znajduje się kilka poziomów, 
na których można wyraź‑
nie rozpoznać, która kajuta 
jaką pełniła funkcję. Są też 
schody i basen. 

Przestrzenność i wyzwania
Krzysiu przyznaje, że nie ma ulubionego etapu składania. Wszystko zależy od zestawu, 
który ma przed sobą. – „W przypadku Koloseum tworzenie bryły było bardzo mozolne, 
bo ściany są w zasadzie takie same, monotonne. Za to szczegóły budowało się bardzo 
fajnie” – komentuje. Mówi, że budowle, które tworzy, a składają się one często z setek 
lub tysięcy klocków, łączy się na podstawie instrukcji obsługi. Zdarza się czasem, że 
elementy są do siebie tak bardzo podobne, że dopiero po jakimś czasie orientuje się, 
że dany klocek powinien być gdzie indziej. Wtedy tę część budowli należy rozebrać 
i składać jeszcze raz, co jest dla niego denerwujące. Właśnie dlatego, żeby nie popeł‑
niać błędów, czynność ta wymaga tak dużo skupienia i sporej wyobraźni.  – „Lego 
ogólnie jest fascynujące. Ciekawostką jest, że firma ta nie produkuje żadnych czoł‑
gów, broni ani innych militarnych rzeczy, żeby dzieci się nimi nie bawiły” – zauważa 
Krzysiu. Marzeniem naszego młodego rozmówcy jest nieprodukowany już zestaw 
samochodów Bugatti. Aktualnie ma złożone wszystkie zestawy, dlatego liczy, że wiel‑
kanocny zajączek w ogrodzie na grządce podrzuci mu jakiś fajny modułowy hotel.

Krzysiu lubi Lego za kilka rzeczy: przestrzenność, dopracowanie 
szczegółów i to, że marka konstrukcjami potrafi opowiadać 

zabawne historie. Tu kuchnia w budynku komisariatu policji, 
w którym mieszka złodziej pączków



H ubert Kwasigroch ma 22 lata. 
Jest studentem drugiego roku 

Edukacji Techniczno ‑Informatycznej 
na Politechnice Poznańskiej. Od 
dziecka interesuje się sportem. Grał 
w piłkę nożną oraz w siatkówkę. Jego 
ogromną pasją jest również informa‑
tyka i to z nią wiąże swoją przyszłość 
zawodową. Poza tym od 8 lat jest 
speedcuberem.

Czym jest speedcubing?

Speedcubing to nieoficjalna (jesz‑
cze) dyscyplina sportu polegająca 
na układaniu kostki Rubika na czas. 
Dzieli się na 17 przeróżnych konku‑
rencji.

Skąd Pana zainteresowanie układa-
niem kostki Rubika?

Na kostki Rubika natrafiłem przy‑
padkowo. Przeglądając YouTube’a, 
wszedłem na pewien kanał zajmujący się tą tematyką. Nie czekając długo, zamówiłem 
swoją pierwszą kostkę i tak rozpoczęła się moja przygoda.

Speedcuber
pochodzący z Chojnic

UKŁADANIE

Hubert Kwasigroch podczas Mistrzostw Polski 
2018 w Bydgoszczy
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Są różne rodzaje kostek Rubika. Może opowie Pan nam trochę więcej o nich?

Na oficjalnych zawodach można spotkać się z 11 różnymi układankami. Od klasycznej 
3×3, jej mniejszej siostry 2×2, aż do 7×7. Dodatkowo pojawiają się także pyraminx, 
czyli tzw. „piramidka”, megaminx – dwunastościan foremny, Rubik’s Clock – konku‑
rencja polegająca na ułożeniu wszystkich 18 zegarów na godzinę 12 czy skewb – kostka 
z ruchomymi środkami (w klasycznych sześciennych kostkach są one nieruchome) oraz 
jedyna zmiennokształtna kostka w zestawieniu, czyli square‑1. Samych modyfikacji 
jest dużo więcej i nie sposób ich zliczyć. Są one jednak traktowane przez speedcuberów 
raczej jako ciekawostki niż kolejna konkurencja do rywalizacji. Nie zmienia to jednak 
faktu, że entuzjastów kostek nieregularnych i wszelakich modyfikacji jest wielu.

Czy są jakieś specjalne techniki, żeby jak najszybciej ułożyć kostkę?

Metod układania klasycznej kostki 3×3 jest naprawdę sporo. Podstawową jest LBL 
(ang. Layer by Layer, warstwa po warstwie) i to od tej techniki zdecydowana więk‑
szość speedcuberów zaczyna, ponieważ nie wymaga poznania wielu algorytmów, 
w dodatku jest bardzo intuicyjna. Bardziej zaawansowani przechodzą na metodę Fri‑
drich, w której kilka etapów z LBL robi się jednocześnie. Jest to znacznie bardziej 
zaawansowana taktyka, jednak pozwala ona na osiąganie rekordowych czasów. Ist‑
nieje też druga popularna metoda pozwalająca na szybkie układanie, czyli Roux. Naj‑
lepsi na świecie osiągają nią o około 1 s gorsze czasy niż ci, którzy układają wcześniej 
wspomnianą metodą. Dobór techniki jest bardzo indywidualną kwestią, mocno uza‑
leżnioną od preferencji i wyuczonych wcześniej nawyków.

Jak wyglądają zawody speedcubingu, w których Pan uczestniczy?

Warto na wstępie nadmienić, że oficjalne zawody są nadzorowane przez delegatów 
World Cube Association (WCA). Jest to organizacja zajmująca się przygotowaniem roz‑
grywek, ustalaniem zasad i panujących podczas nich reguł. Jej zakres działań można 
porównać do piłkarskiej FIFA czy UEFA. Przed przystąpieniem do zawodów trzeba się 
na nie zarejestrować i opłacić wpisowe, najczęściej dzieje się to kilka tygodni wcześ‑
niej. Sama rywalizacja odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym przez organizato‑
rów harmonogramem, do którego zawodnicy powinni się stosować, aby wziąć udział 
w konkurencji. Oficjalna próba jest w obecności przeszkolonego wcześniej sędziego. 
Zawodnik oddaje swoją kostkę do tzw. „mieszalni”, gdzie kostki są mieszane specjal‑
nie wygenerowanymi algorytmami mieszającymi. Po odłożeniu zawodnik zajmuje 
miejsce przy stanowisku, przy którym siedzi wcześniej wspomniany sędzia. Kostkę na 
stanowisko dostarcza osoba odpowiedzialna za ich roznoszenie po stanowiskach, tzw. 

„biegacz”. Kostka dociera pod pokrywką, tak żeby nie był widoczny żaden jej element. 
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Sędzia na znak zawodnika 
odsłania kostkę i rozpo‑
czyna się 15‑sekundowy 
czas preinspekcji, którego 
przekroczenie skutkuje 
karą. Uczestnik rozpo‑
czyna układanie poprzez 
położenie obu dłoni na 
timerze, który po ich ode‑
rwaniu zaczyna mierzyć 
czas. Ponowne dotknięcie 
zatrzymuje czas. W danej 
rundzie zawodnik ma do 
wykonania 5 ułożeń. Naj‑
lepsze i najgorsze czasy są 
odrzucane, a z pozosta‑
łych 3 jest liczona średnia. 
Wbrew pozorom to właśnie średnia decyduje o zajętym miejscu, a nie pojedyncze 
ułożenie. Zawody dla mnie to jednak w głównej mierze spotkanie ze znajomymi, a nie 
ostra rywalizacja. Wszyscy w tym środowisku to dobrzy kumple, nie ma między nami 
niezdrowej konkurencji i nawzajem się motywujemy do trenowania i osiągania lep‑
szych wyników.

W jakim czasie jest Pan w stanie ułożyć kostkę Rubika? Jakie są rekordy?

Klasyczną kostkę Rubika układam średnio w 8 s, a najlepsze ułożenie domowe to 
5,11 s. Na oficjalnych zawodach udało mi się uzyskać średnią z 5 ułożeń wynoszącą 
8,21 s, z najlepszym pojedynczym wynikiem 7,13 s. Rekord świata w średniej należy 
do Polaka Tymona Kolasińskiego i wynosi 5,09 s, a najszybsze ułożenie wykonał 
Chińczyk Yushend Du – 3,47 s.

Czy ma Pan w tej dziedzinie jakieś osiągnięcia?

Największe osiągnięcia mam w dużych kostkach, czyli 5×5, 6×6 i 7×7. Od zawsze te 
konkurencje były dla mnie najprzyjemniejsze do trenowania, dzięki czemu mogłem 
uzyskiwać coraz to lepsze czasy. Zdobyłem w nich kilka czwartych i piątych miejsc na 
Mistrzostwach Polski, niestety nigdy nie udało mi się stanąć na mistrzowskim podium. 
W konkurencji 5×5 w 2018 i 2019 roku byłem w czołowej 25 rankingu europejskiego, 
a w 6×6 i 7×7 w czołowej 50. Na polskim podwórku zdobyłem 16 medali i od pięciu lat 
utrzymuję się w ścisłej czołówce tych konkurencji.

Klasyczne kostki Rubika od rozmiaru 2×2 do 7×7
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Jakie umiejętności trzeba 
mieć, żeby radzić sobie 
w speedcubingu? Czy to 
hobby dla każdego?

Do ułożenia klasycznej 
kostki wystarczy poznać 
nie więcej niż pięć algo‑
rytmów. Każdy jest 
w stanie się tego nauczyć, 
jednakże nie każdy ma 
predyspozycje, żeby ukła‑
dać naprawdę szybko. 
Do tego wymagane jest 
widzenie przestrzenne, 
umiejętność przewidy‑
wania sytuacji na kostce, 
łatwość zapamiętywania 

nowych algorytmów oraz oczywiście szybkie i zwinne palce. Najlepsi na świecie są 
w stanie wykonywać nawet 10 ruchów na sekundę i wciąż przewidywać, co wydarzy 
się na kostce. Wszystko to można osiągnąć długimi godzinami treningu, jednak bez 
predyspozycji zajmie to znacznie dłużej i sam trening będzie zniechęcający przez brak 
progresu. Kostkę może układać każdy z minimalnymi chęciami do nauczenia się jej. 
To, na jakim poziomie, zależy tylko i wyłącznie od układacza oraz tego, ile czasu na 
to poświęci.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizowaniu swojej pasji.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. ze zbiorów Huberta Kwasigrocha

Kostki, które występują na zawodach WCA. Kolejno: skewb, 
megaminx, square-1 oraz pyraminx



Fascynat
PRL-u

KOLEKCJONOWANIE

JACEK KLAJNA

M imo że od „zgonu” PRL‑u minęły już 33 lata, to nadal jest on żywy w pamięci 
wielu ludzi. Wraca moda na meble z tamtego okresu, kultowe syrenki są obiek‑

tami marzeń wielu motofascynatów, powstają lokalne muzea PRL‑u, a najbliższe jest 
nawet za miedzą, w Sępólnie Krajeńskim. Pamiątki z tamtego okresu kolekcjonuje też 
wiele osób prywatnych. Marek Kowalczyk ma jedną z najbardziej obszernych kolekcji 
pamiątek po PRL‑u w Chojnicach.

Kolekcjoner pytany, czy odczuwa 
swoistą magię PRL‑u, odpowiada: 

–  „Kiedy siadam w swoim »magicz‑
nym« pokoju, urządzonym na styl 
PRL‑u, przenoszę się do czasów mło‑
dości. Mój okres dzieciństwa to lata 70. 
i 80., czas, który kojarzy się z beztro‑
ską, bezpieczeństwem i wolnością. 
Jako dziecko byłem wolny od politycz‑
nych wpływów, więc okres ten pozo‑
stał w mojej pamięci jako nieskażony 
polityką, złem i wojną. Wchodząc do 
mojego pokoju, zaznaję tego stanu 
beztroski za każdym razem… i to jest 
ta magia”. Jego kolekcjonerska pasja 
zaczęła się sporo lat temu, gdy nagle 
zapragnął zapalić Sporta  – papie‑
rosa nieprodukowanego od wielu lat. 
Poszperał w internecie i okazało się, że 
jeszcze można je zdobyć. Na portalach 
aukcyjnych jest ponadto możliwość 
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kupienia wielu innych rzeczy z tamtej 
epoki. To była ta iskra, taki był właśnie 
początek jego pasji, a potem, jak sam 
mówi, jakoś tak wypełnił rzeczami 
z tamtego okresu cały pokój.

Na pytanie, jak wiele przedmiotów 
znajduje się w jego kolekcji, Marek 
Kowalczyk odpowiada:  – „Nigdy nie 
liczyłem, ale jest ich naprawdę bardzo 
dużo i są bardzo różne. Zaczynając 
od papierosów, i tu pochwalę się, że 
wszystkie paczki są oryginalne, a jest 
ich 35, poprzez butelki, gazety, radia 
i magnetofony aż do prasy z tamtego 
okresu. Oczywiście nie mogło zabrak‑
nąć w mojej kolekcji starej dobrej 
Frani, ciągle działającej. Stąpam po 
dywanie z tamtej epoki, mam stary 
telewizor Zefir, na którym stoi szklana 
kolorowa rybka… Najbardziej senty‑
mentalnie podchodzę jednak do zaba‑
wek z dzieciństwa. I tu chyba wygry‑
wają pistolet marki Precyzja, bączek, 
gry planszowe i samochodziki”. Jed‑
nak najwyżej ceni sobie tekturową 
walizkę, znalezioną w piwnicy mamy. 
Walizkę, z którą jeździł na kolonie. 
Przetrwała mimo upływu lat w niena‑
gannym stanie. Podpisał ją, jak miał 
10 lat i ten podpis ciągle jest czytelny. 
Kolekcja jest naprawdę imponująca 
i stale się rozrasta. Obecnie nie mieści 
się już w pokoju. Pan Marek jednak 
ciągle chętnie przyjmuje podarunki 
z tamtych lat.

Pytam, co na to żona? Nie przeszka‑
dza to jej? Mówi, że nie… Z wyrazu 
twarzy odczytuję chyba jednak inną 
informację…, ale ważne jest to, co 
mówi… ha ha. Tyle lat to już trwa 
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i chyba się przyzwyczaiła. Wszystkie sprzęty zgromadzone przez pana Marka dzia‑
łają. Stary szpulowy ZK‑140, z którego słychać Boney M. i Smokie, radiomagnetofon 
Kasprzak – stary kaseciak, tranzystorowe radyjko Dominika i nawet kolorofon miga 
w rytm muzyki. Ja mam jednak wątpliwość, co do przyjemności słuchania muzyki na 
tego typu sprzęcie. – „Stare 
winyle i pocztówki mają 
w sobie taki urok”  – 
mówi.  – „Musi być ten 
trzask starej płyty, inaczej 
nie byłoby to. Wtedy, jak 
byłem młody, samo kupie‑
nie płyty było cudem. 
Pamiętam, że bałem się 
często słuchać płyt, bo 
myślałem, że kiedyś się 
tak zetrze, że już nic nie 
będzie słychać, a tu pro‑
szę, po 40 latach wszystko 
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wciąż gra”. Ogląda pan 
filmy na VHS? Podobno 

„Rambo” lepiej chodzi 
na VHS?  – „Mam kilka 
kaset z filmami, na które 
wymieniałem się w dni 
targowe, ale przyznam, 
że do filmów nie wracam. 
Wolę obejrzeć w dzisiej‑
szej rozdzielczości”.

Pytam, jaką prasę ma 
w swojej kolekcji. Znam 
wielu ludzi w Chojnicach, 
którzy z sentymentem 
wspominają „Dziennik 

Wieczorny” i publikowane tam komiksy Wróblewskiego. Mój rozmówca odpowiada: – 
„Mam chyba wszystkie tygodniki i miesięczniki, oczywiście najwyżej po kilka sztuk 
z danego tytułu. Nie mogło zabraknąć Tytusa, Romka i A'Tomka, Kajka i Kokosza, 
posiadam też kilka numerów Kapitana Klossa, magazyny „Relax”, Kapitana Żbika. 

Honorowe miejsce na regale zajmują 
słynny „Non Stop” i „Razem”, gazety, 
które opisywały życie muzyczne, 
z których też wyjmowałem plakaty 
i wieszałem na ścianie. Niestety ślad 
po nich zaginął”.

Sporo jest kosmetyków. Mydła 
pachną i się pienią? – „Nie sprawdza‑
łem, ale Przemysławka pachnie tak 
samo, woda brzozowa też. Mam spory 
zestaw kaw i herbat. Degustowałem 
po latach, ale niestety aromat uleciał. 
Wisi sobie na sznurku kilka papierów 
toaletowych, które kiedyś ze sklepu 
każdy niósł na widoku i z dumą, że 
ma. Oczywiście mam też kilka Tygry‑
sów – był taki okres w moim życiu, że 
połykałem książki Niziurskiego, Bah‑
daja, Szklarskiego itp. Wtedy rzadko 
były filmy, więc książka była chyba 
jedynym możliwym sposobem, aby 
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poznać świat i przenieść się poza ten kraj. Dzisiaj to ciężkie do zrozumienia przez 
młodzież, kiedy starsi mówią o robieniu bunkrów, szałasów, kapslach, gumach, lin‑
kach, podchodach. Te wyrazy wyszły z użycia…, ale nie z pamięci”. Pan Marek Kowal‑
czyk podkreśla, że właśnie w tych jego przedmiotach pamięć ciągle trwa o tamtych 
czasach i ludziach.



Różne „twarze” 
fotografii

WYWOŁYWANIE

MARIA CZAPLEWSKA

F otografia  – dziedzina sztuki, sposób na zachowanie wspomnień na realistycz‑
nym obrazku, piękna panorama miejsca, w którym już byliśmy bądź w które 

zamierzamy pojechać, twarz bliskiej osoby w portfelu, selfie, Instagram, słodkie kotki 
w internecie. Lista skojarzeń może być bardzo długa. Jedne są bardziej oczywiste, inne 
wymykają się schematom. Dla wielu fotografia to też hobby, rozwijająca czynność, 

Gdy jest taka potrzeba, Jarosław Czaplewski chętnie chwyta za aparat. Tu na Święcie Muzyki 
organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach w 2016 roku  

(fot. Marzena Janikowska)
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ciekawy temat do zgłębienia. Dla Jarosława Czaplewskiego jest wieloletnim zaintere‑
sowaniem towarzyszącym mu od dziecięcych lat, fascynacją wynikającą z możliwości 
samodzielnego wywołania obrazu na kartce papieru, w końcu sposobem na upamięt‑
nienie chwili. 

Dziś zajmuje się fotografią inną niż ta, o której powszechnie się myśli i mówi, zaś 
jego urządzona w piwnicy ciemnia fotograficzna przypomina minilaboratorium che‑
miczne (a może alchemiczne). Pełna buteleczek i słoiczków z dziwnymi substancjami: 
płynami i proszkami oraz przedmiotów o przeznaczeniu będącym zagadką dla przy‑
padkowo tam zaglądającego. Jego zainteresowanie tą dziedziną jednak nie zawsze tak 
wyglądało.

Początki
Wszystko zaczęło się w szkole podstawowej. Kiedy chodził do 6, może 7 klasy, 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnicach powstało kółko fotograficzne. Prowadził 
je fizyk Łukasz Pawłowski, który niewielkiej grupce nastolatków tłumaczył pod‑
stawy fotografii. Poznawali oni aspekty techniczne, uczyli się robić i robili pierwsze 
zdjęcia, a następnie samodzielnie je wywoływali. Jarosław Czaplewski uczestniczył 

Przykładowe fotografie wykonane w następujących technikach: 1. Papieru solnego, 2. Brązu 
 Vandyke, 3. Cyjanotypii, 4. Gumy chromianowej (fot. ze zbiorów Jarosława Czaplewskiego)
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w zajęciach przez dwa lata. Dziś ze śmiechem wspomina pełne nerwowego napięcia 
20 minut oczekiwania podczas pierwszego samodzielnego wywoływania i utrwalania 
zdjęcia. Chociaż już wcześniej zetknął się z aparatem fotograficznym należącym do 
taty, prawdopodobnie właśnie dzięki szkolnemu kółku zainteresowań złapał bakcyla.

Poza szkolnymi zajęciami, próbował swoich sił, robiąc zdjęcia należącym do ojca 
aparatem Zorki, radzieckiej produkcji, który jednak nie działał dobrze. Zachęcony 
wrażeniami z kółka fotograficznego, dość szybko uzbierał oszczędności na własny 
aparat. Była to Smiena 8  – radziecki, prosty aparat z plastiku, posiadający jednak 
funkcję ustawienia podstawowych parametrów: przysłony, migawki i ostrości. Pierw‑
sze zrobione nim zdjęcia, głównie w domu i podczas wycieczek szkolnych, wywoływał 
pożyczonym powiększalnikiem walizkowym taty, korzystając z kuchennych talerzy 
zastępujących mu kuwety fotograficzne. Z czasem zaczął kompletować sprzęt uła‑
twiający wywoływanie zdjęć: plastikowe kuwety, szczypce, maskownicę i tzw. koreks 
służący do wywoływania filmów. Swoje hobby kontynuował w szkole średniej, zara‑
żając pasją do fotografii kolegę z ławki – również Jarka. Wspierał go też wujek Henryk 
Czupa, który widząc zacięcie fotograficzne siostrzeńca, pożyczał mu aparat Pentacon 
wraz z dużą, zasilaną na baterie lampą błyskową. Posługując się nim, był zawsze nie‑
samowicie dumny, że może korzystać z takiego profesjonalnego sprzętu. 

Od hobby do pracy
Zakupiona jeszcze w szkole podstawowej Smiena okazała się bardzo dobrym i wytrzy‑
małym aparatem. Wymienił ją na lepszego Zenita dopiero na początku lat 90. W tym 
czasie powrócił również do Chojnic ze studiów i rozpoczął poszukiwanie pracy. Zna‑
lazł ją w zakładzie Fujifilm Hackert, prowadzonym przez Marka Hackerta. Praca była 
kontynuacją pielęgnowanych cały czas zainteresowań. Dzięki niej mógł zaznajamiać się 
z nowoczesnymi modelami aparatów i innego sprzętu fotograficznego. Był to moment, 
kiedy na skalę masową pojawiła się nowa technologia fotografii kolorowej, która przy‑
niosła ze sobą lepszy dostęp do negatywów i uproszczenie aparatów fotograficznych. 
Później przyszedł też czas na nowoczesne technologie i fotografię cyfrową.

Lata przepracowane w zakładzie fotograficznym okazały się jednak okresem 
małego przestoju w hobby. Poza godzinami pracy robił coraz mniej zdjęć, nie było 
czasu na dodatkowe rozwijanie pasji. Wszystko zmieniło się, kiedy w 2017 roku zde‑
cydował się na zmianę pracy. Zaczął jednak wtedy nie tyle poszerzać swoje zaintere‑
sowania z duchem czasu, co skierował je na inne tory. Zajął się fotografią historyczną 
i alternatywną, z którą zetknął się już wcześniej, a teraz postanowił zgłębić temat. 
Potem przyszła również pora na eksperymenty.

Fotograficzna alternatywa
Fotografia historyczna, inaczej fotografia archaiczna, to nurt uzyskiwania odbicia na 
powierzchni światłoczułej za pomocą najprostszych technik archaicznych, będących 
w użyciu w XIX i na początku XX wieku. Fotografia uprawiana obecnie za pomocą 
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metod archaicznych mieści 
się również w nurcie foto‑
grafii alternatywnej, do któ‑
rej zalicza się jednocześnie 
sposoby uzyskiwania zdjęć 
za pomocą alternatywnych 
urządzeń, na przykład 
aparatu otworkowego, czy 
przy uzyskiwaniu sposo‑
bów innych niż powszech‑
nie przyjęte. Szczególną 
uwagę Jarosława przyciąg‑
nęły cztery metody alter‑
natywne, spośród których 
trzy są technikami histo‑
rycznymi. 

Pierwszą z nich jest 
technika papieru solnego, 
należąca do jednego z naj‑
starszych sposobów uzy‑
skiwania fotografii i jedno‑
cześnie będąca prekursorem 
dzisiejszej fotografii papie‑
rowej  – zdjęciom powiela‑
nym z negatywu. Odbitkę 
uzyskuje się tu przez 
naświetlanie negatywu 
na papierze nasączonym 
roztworem chlorku sodu 
(stąd nazwa papier solny) 
i pokrytym światłoczułą 
warstwą azotanu srebra. 
Otrzymuje się w ten sposób 
obraz w kolorach sepii, czyli 
w odcieniach brązu, jest on delikatnie rozmyty, jednak zdjęcia takie są bardzo przyjemne 
w odbiorze. Równie popularna, co papier solny i dająca podobny efekt wizualny, jest tech‑
nika nazywana brązem Vandyke. Wykorzystuje się w niej cytrynian amonowo ‑żelazowy 
i azotan srebra, tworząc z nich specjalną emulsję, którą nanosi się na odpowiedni papier. 

Kolejna metoda, którą zainteresował się hobbysta, to również bardzo powszechna 
w fotografii, wywodząca się z lat 40. XIX wieku, technika cyjanotypii, nazywana również 
fotografią w kolorze pruskim. Warstwą światłoczułą, na której bazuje ta metoda, są 

Guma czterowarstwowa w kolorach naturalnych, CMYK  
(fot. ze zbiorów Jarosława Czaplewskiego)

Guma dwuwarstwowa (dwukolorowa)  
(fot. ze zbiorów Jarosława Czaplewskiego)
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związki żelaza odpowiadające za charakterystyczny błękitno ‑granatowy odcień otrzy‑
mywanych w ten sposób obrazów. Cyjanotypia wyróżnia się dużą wyrazistością, bardzo 
dokładnym reprodukowaniem szczegółów. Ciekawostką jest to, że zanim posłużyła ona 
do „drukowania” fotografii, była wykorzystywana do odwzorowywania map. 

Ostatnią z technik, której Jarosław poświęcił największą chyba uwagę, a która 
nigdy nie należała do mainstreamu fotografii, jest guma nazywana też gumą chro‑
mianową. Prekursorem tej technologii w Polsce był pochodzący ze Lwowa Henryk 
Mikolasch. Bazuje ona na właściwościach gumy arabskiej ulegającej utwardzeniu pod 
wpływem promieni ultrafioletowych. Gumę miesza się z wodą, dichromianem potasu 
lub amonu oraz pigmentem, który odpowiada za kolor powstałej fotografii. Dzięki 
pigmentom obecnym przy nakładaniu kolejnych warstw umożliwia ona uzyskiwa‑
nie fotografii w kolorach zbliżonych do naturalnych bądź z barwnymi abstrakcjami 
wypływającymi z wyobraźni autora. 

Eksperymenty
Po zainteresowaniu się fotografią alternatywną, zaczął przeglądać internet. Oka‑
zało się, że rozpoczęcie eksperymentowania z nią nie jest takie proste. Mimo ogól‑
nej dostępności odczynników chemicznych i innych materiałów, wciąż brakowało 
dokładniejszych informacji. Jedyne stowarzyszenia w Polsce zrzeszające fotografów 
zainteresowanych alternatywą działają w największych miastach. Strony interne‑
towe opisują techniki w sposób niewystarczający osobie pragnącej spróbować swo‑
ich sił bądź zapraszają chętnych do udziału w warsztatach. Pierwszym tropem, na 
który udało mu się wpaść, było zagraniczne forum internetowe pasjonatów fotografii 
z Austin na południu Stanów Zjednoczonych. Tam znalazł pierwsze bardziej przy‑
datne informacje, skorzystał też z linków do anglojęzycznej literatury, którymi dzielili 
się użytkownicy. Kolejnym pewnym źródłem okazały się stare książki dla fotografów 
zakupione w antykwariatach, a także biblioteki internetowe. 

Następnym etapem w przygotowaniach do eksperymentów było zaopatrzenie się 
w papier akwarelowy, odczynniki chemiczne oraz niezbędne elementy wyposażenia 
archaicznej ciemni. Część z nich, jak naświetlarkę i specjalną ramkę do naświetlania 
stykowego, zbudował własnoręcznie. Jak się okazuje, w pracowni fotografa hobbysty 
przydają się też zwykłe przedmioty, na przykład domowa drukarka i przeźroczysta 
folia, która po zadrukowaniu odpowiednim obrazem wygenerowanym przez edycję 
fotografii cyfrowej pełni rolę wielkoformatowego negatywu fotograficznego.

Taka możliwość zastąpienia tradycyjnego negatywu szczególnie przydatna jest 
przy jednej z czterech wspomnianych wcześniej technik. Obiektywnie oceniając  – 
najciekawszej z nich wszystkich, lecz też z pewnością najbardziej czasochłonnej 
i wymagającej olbrzymiego zacięcia. Jak podkreśla pasjonat, technika gumy (bo o niej 
mowa) to proces bardziej artystyczny. W przeszłości wymagała ona od fotografa nie 
tylko cierpliwości, lecz także umiejętności reprodukowania negatywu w taki sposób, 
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by uzyskać odpowiedni kontrast. Każda kolejna warstwa obrazu wiąże się bowiem 
z użyciem kolejnego negatywu o innym, specjalnie dobranym kontraście. Warstw 
tych może być nawet 10. Na razie Jarosław korzystał jednak z maksymalnie czte‑
rech, używając pigmentów: czerwonego, niebieskiego i żółtego oraz dodając warstwę 
czarną dla uwypuklenia cieni.

To jeszcze nie koniec
O metodach wykorzystywanych w fotografii historycznej i alternatywnej Jarosław 
Czaplewski może opowiadać godzinami. Wypróbował na razie tylko kilka z nich, jed‑
nak kto wie, co będzie dalej. W domowej ciemni fotograficznej czeka już od dłuższego 
czasu następna tajemnicza konstrukcja – aparat otworkowy, camera obscura, również 
własnej roboty. Możliwe, że już niedługo wykorzysta ją przy okazji eksperymentów 
z techniką mokrej płyty kolodionowej.

Guma jednowarstwowa z efektem pędzla (fot. ze zbiorów Jarosława Czaplewskiego)



Apokaliptyczny świat
w plastiku malowany

TWORZENIE

ANNA ZAJKOWSKA

C hojniczanin Paweł Krause ma wiele pasji w życiu. Jedną z jego największych 
miłości od przynajmniej nastu lat jest gra na perkusji. Tę na co dzień praktykuje 

m.in. w chojnickim Big Bandzie. Ważne są też dla niego pogłębianie wiedzy o drugiej 
wojnie światowej oraz… planszówki.

I tu przechodzimy do meritum naszej rozmowy z Pawłem. Okazuje się, że temat 
z pozoru błahy i rozrywkowy nie zawsze taki jest. Istnieją bowiem planszówki 

Paweł Krause infrastrukturę i postacie do gry w Warcry przygotowuje od kilku miesięcy
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figurkowe, do których trzeba samemu stworzyć całą planszę, infrastrukturę i posta‑
cie, jak w przypadku Warcry wydawnictwa Games Workshop. Gra jest modularna, 
oparta na kartach. Na nich znajdują się opisy terenów i cel walki danej postaci.  – 

„Poza kartami, żeby zagrać, najpierw w zasadzie wszystko trzeba stworzyć samemu. 
Kupuje się w zestawach wypraski, czyli zalaną plastikiem formę, jak przy klasycznych 
modelach do klejenia. Te elementy wyłamujemy z ramek, dopasowujemy do instruk‑
cji, składamy, kleimy i malujemy” – opowiada Paweł. Dodajmy, że niektóre elementy 
mają naprawdę rozmiar mikro. Nasz rozmówca pokazuje zestaw narzędzi, który 
jest potrzebny do stworzenia np. postapokaliptycznego wojownika. Są to dziesiątki 
pędzli o włosiu długim, krótkim, pojedynczym i bardzo puchatym (np., co zaskaku‑
jące, do blendowania cieni na powiekach). – „Ten pędzel to taki trochę ostatni etap. 
Do nakładania białej farby techniką drybrushową, żeby nadać np. jakiejś bramie czy 
ścianie fakturę, przestrzenność, cienie i efekty postarzenia” – tłumaczy Paweł. – „Te 
pędzle z pojedynczymi włoskami są do dopieszczania detali. Ale przydatne są też inne 
sprzęty, np. miniwiertełko. Można nim wywiercić dziurkę na mikromagnes w ręce 
i dla przykładu wymieniać dłoń trzymającą broń na jakąś inną” – dodaje.

Praca ta jest koronkowa. Do łączenia elementów figurki, która finalnie ma około 
5 cm wysokości, z reguły używa się pęsety i dosłownie ćwierci kropelki kleju. Potrzebne 
są też akrylowe farby i lakiery do utwardzenia efektu końcowego. – „Do zestawu rzeczy 
potrzebnych do tworzenia postaci, budynku czy ruin dołożyłbym jeszcze dobre oczy, 

Wypraska. To z tych małych, szarych elementów powstaje planszówka figurkowa
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Dzięki technice drybrushowej budowle nabierają przestrzenności i ładnie odbiją światło, 
 podkreślając detale

Mroczny świat Warhammera. To tu toczą swe rozgrywki gracze Warcry
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cierpliwość i masę czasu. Talentu mieć nie trzeba” – żartuje Paweł. Nie ukrywa, że lubi 
w ten sposób spędzać czas. Inspiracji do malowania szuka w internecie, potem próbuje 
odtwarzać prace innych na własnych zestawach. Przyznaje, iż fascynuje go to, że nigdy 
nikomu nie uda się stworzyć duplikatu. Każda postać, obiekt to unikat. Sam siebie 
nazywa hobbystą, a nie artystą. Podkreśla, że nie jest plastykiem, więc nie zna technik 
malowania. Dlatego podpatruje internetowych twórców, którzy swoje prace prezentują 
np. na wystawach. – „Jest to wciągające. Zawsze lubiłem modelarstwo, a z malowaniem 
tych zestawów było tak, że brzydko wyglądały, kiedy wszystkie były szare i jednolite. 
Dokupiłem więc farby, potem pędzle, wiertełko i magnesiki, żeby spróbować czegoś 
innego. Tak sobie spędzam teraz wolne chwile” – opowiada chojniczanin. Wydobycie 
elementów z wypraski i sklejenie jednego wojownika do gry zajmuje kilka, czasem 
kilkanaście dni, zakładając, że Paweł robi to po trzy–cztery godziny dziennie. Kolejne 
kilka dni zajmuje malowanie. I robi tak już od kilku miesięcy… 

Paweł o swojej odkrytej przez przypadek pasji opowiadać może godzinami. I choć 
lubi oddawać się pracy twórczej, nie ukrywa, że nie może doczekać się momentu, 
kiedy cała plansza nieprzyjaznego gotyckiego świata zostanie skończona i z kolegami 
w końcu będzie mógł w pełni przenieść się do świata fantasy i zawalczyć o punkty.

Figurki walczących wojowników mają około 5 cm wysokości. Można im wymieniać broń, 
 montując za pomocą mikromagnesów dłonie z innym orężem



Pancerniki i krążowniki
z papieru

SKŁADANIE

R yszard Szarmach jest chojniczaninem od urodzenia. Życie zawodowe związał 
w większości z chojnickim szpitalem, gdzie pracował przez 33 lata, z czego ostat‑

nie 23 w zespołach wyjazdowych. 
Ma 67 lat i od dwóch lat cieszy 
się życiem na emeryturze i swoją 
największą pasją  – modelar‑
stwem kartonowym.

Jak się zaczęła Pana pasja?

Zaczęła się w szkole podstawo‑
wej, a właściwie to może jeszcze 
wcześniej, bo kształtowała się 
na pierwszych lekcjach plastyki. 
Było trochę rzeźby, dużo rysowa‑
łem, a moje rysunki brały udział 
w konkursach. Potem zaczęło 
się modelarstwo. Jak większość 
moich rówieśników w tamtych 
czasach zaczynałem od „Małego 
Modelarza”, to było wydawni‑
ctwo Ligi Obrony Kraju, które 
notabene istnieje do dzisiaj. To 
były takie pierwsze moje próby, 
ale trzeba przyznać, że „Mały 
Modelarz” nie miał takiego 
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poziomu jak dzisiejsze profesjonalne modele kartonowe. W tamtym okresie zrobiłem 
kilka modeli z „Małego Modelarza”, ale było też parę takich, które zrobiłem sam na 
podstawie innego wydawnictwa, „Planów Modelarskich”. Po okresie szkolnym mia‑
łem trochę przerwy – lata młodzieńcze, pierwsze lata pracy zawodowej, nie było czasu 
na pasje. Po upadku komunizmu, na początku lat 90., zaczęły się pojawiać na wolnym 
rynku wydawnictwa o zdecydowanie większej klasie, dopracowane technicznie i edy‑
torsko. Bardzo dobre modele wydawały wydawnictwa GPM czy Haliński. Ponadto 
pojawiły się profesjonalne farby modelarskie i dobre kleje, no i wtedy zaczęło się takie 
prawdziwe modelarstwo. Zaczynałem od kartonu i praktycznie cały czas w tych kar‑
tonach jestem. Skleiłem kilka modeli plastikowych – tak dla ciekawości, ale powiem 
szczerze, że to nie moja bajka. Moim sercem zawładnęły całkowicie modele karto‑
nowe. Nie chcę nikomu robić reklamy, ale obecnie kleję tylko modele wydawnictw 
GPM, Haliński i spółki z Gdańska. Czytałem, że rosyjskie i ukraińskie modele są bar‑
dzo dobre, ale nie kleiłem ich, bo nasze polskie mi wystarczą.

Proszę powiedzieć, jaki jest Pana obszar zainteresowań w modelarstwie?

Z chęcią sklejam okręty i najchętniej te z okresu drugiej wojny światowej i jeszcze 
najchętniej te największe okręty, od krążowników ciężkich w górę do pancerników. 
Pomijam lotniskowce, ponieważ są po prostu za duże, to taka deska do prasowania. 
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W modelarstwie kartonowym duże okręty to najwyższa klasa, są najbardziej praco‑
chłonne i składają się z największej liczby elementów. W obecnych czasach można 
sobie wiele elementów dokupić, żeby ułatwić pracę: są gotowe wręgi wypalane lase‑
rem czy toczone lufy dział. Kiedyś modelarstwo było naprawdę dla pasjonatów, bo 
wszystko trzeba było zrobić samemu.

Jaki największy model Pan złożył?

Tutaj w domu to model pancernika Yamato w skali 1 do 200, który ma dokładnie 
131,5 cm (oryginał miał 263 m), natomiast największy model, jaki kiedykolwiek zbu‑
dowałem, to niszczyciel Garland w skali 1 do 70, stworzony na podstawie planów 
modelarskich. Miał 140 cm długości, był naprawdę duży. Podarowałem go synowi 
i poszedł w świat.

Ile modeli złożył Pan w swoim życiu?

Około trzydziestu. Były różnej skali wielkości i różnej skali trudności. Te z „Małego 
Modelarza” były proste, te obecnie wydawane porządne modele mają trzy ‑cztery 
tysiące elementów. To naprawdę zupełnie inne modelarstwo. Osiemdziesiąt procent 
tych modeli to były okręty, kilka samolotów, a największy z tych samolotów to bom‑
bowiec typu Liberator. No i trafił się jeden czołg – niemiecki Leopard.



32 Chojniccy pasjonaci

A co się z nimi stało? 

Większość rozdałem. Zmiany mieszkania, brak miejsca, no i gdzieś to wszystko się 
rozeszło po świecie. 

Brał Pan udział w jakichś konkursach, wystawach. Pokazywał Pan gdzieś te modele?

Nie brałem udziału w żadnych konkursach czy wystawach. Czasami przesyłam zdję‑
cia do takiego portalu skupiającego modelarzy, który nazywa się kartonowki.pl. Oni 
ogłaszają tam konkursy na model tygodnia. W sumie trzy moje modele znalazły się na 
tej stronie: krążownik liniowy Hood, pancernik Yamato oraz pancernik King George 
i wszystkie trzy zajęły pierwsze miejsca w głosowaniu na model tygodnia.

Jakich narzędzi używa się do budowania modeli?

Jest ich cały wachlarz. Różne szczypce i pęsety, kilka rodzajów nożyczek: proste i zakrzy‑
wione, nożyki do tapet, cała masa igieł i różnego rodzaju kleje. Od zawsze używam 
butaprenu i wikolu, ale obecnie dostępne są naprawdę wspaniałe kleje cyjanoakrylowe. 
Po zaschnięciu można w nich wiercić otwory i szlifować przed malowaniem. 
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Taki model to z pewnością wiele godzin pracy?

Każdy z tych modeli wymaga innego czasu i trudno określić, ile średnio godzin trzeba 
przeznaczyć na jeden. Yamato pochłonął mi 4 lata pracy, ale wówczas jeszcze byłem 
czynny zawodowo, King George pochłonął 2 lata pracy, a obecny model lekkiego krą‑
żownika Yahagi buduję już 8 miesięcy i prawdopodobnie w tym roku go skończę, bo 
jestem już na emeryturze. Yahagi to okręt z II wojny światowej, brał udział w ostatniej 
misji z pancernikiem Yamato i obydwa okręty razem spoczęły na dnie. Oczywiście nie 
zajmuję się tym codziennie, kleję, jak mam ochotę, a jak nie mam ochoty na budowa‑
nie, to czytam książki.

Rozmawiał: Jacek Klajna

Naszym czytelnikom polecam przyjrzeć się dokładnie szczególnie tym zdjęciom, które pokazują 
detale modeli. Nadbudówki wyglądają jak w rzeczywistości, a liczba szczegółów powoduje zawrót 
głowy. No w końcu gdzieś te 4000 elementów trzeba przykleić. To naprawdę mrówcza praca. Panu 
Ryszardowi życzymy jeszcze wielu modelarskich sukcesów.
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Wojna na Ukrainie.
Pełna mobilizacja, ale do pomocy

WSPARCIE

W ybuch wojny za naszą wschodnią granicą zmobilizował lokalne samorządy do 
podjęcia natychmiastowych działań, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy. Już 

dwa dni po rosyjskiej inwazji przedstawiciele władz powiatu chojnickiego, miasta 
Chojnice oraz gminy Chojnice spotkali się, aby omówić kwestię wsparcia uchodźców 

Podczas otwarcia Punktu Konsultacyjnego starosta chojnicki Marek Szczepański po raz kolejny 
podkreślił, że sytuacja, z którą się mierzymy, to maraton, nie sprint. Dowodem na to są bardzo szybko 
zmieniające się potrzeby i sfery, w których konieczna jest pomoc
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z Ukrainy. Dla wszystkich było jasne, że po pierwsze należy zorganizować zbiórkę 
najpotrzebniejszych rzeczy, jakie powinny trafić na Ukrainę oraz zająć się logistyką 
w związku z lokowaniem uchodźców na terenie powiatu. Wspólna akcja pomocowa 
cały czas realizowana jest pod hasłem „Pomoc Ukrainie – Razem dla Korsunia”.

Otworzyli własne domy i mieszkania 
Pod takim szyldem powstała specjalna grupa na Facebooku, która jest miejscem 
wymiany najistotniejszych informacji dotyczących uchodźców i ich potrzeb, ale też 
ofert wsparcia ze strony mieszkańców. W siedzibie Promocji Regionu Chojnickiego 
oraz Medycznej Szkole Policealnej w Chojnicach zorganizowane zostały miejsca 
zbiórki zarówno żywności, jak też materiałów opatrunkowych, ubrań, środków 
higieny osobistej itp. Szczególnie potrzebne były wówczas kwatery, w których znaleź‑
liby schronienie uciekający z Ukrainy. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą‑
dzania Kryzysowego starostwa powiatowego na bieżąco uzupełniali bazę wolnych 
lokali. Mieszkańcy otworzyli nie tylko swoje portfele i serca, ale także udostępnili 
prywatne domy. Zgodnie ze zgłoszeniami (stan na 1 kwietnia) na terenie powiatu 
chojnickiego przebywało 1619 uchodźców, z czego 1338 znalazło schronienie u osób 
prywatnych. Najwięcej, bo 779 osób, zamieszkało w Chojnicach. Samorządy przygo‑
towały też miejsca zbiorowego zakwaterowania. Na początku kwietnia w tego typu 

Panie pracujące w Punkcie Konsultacyjnym (od lewej): Maryna Shtepa, Svetlana Borisova – psycholog, 
Iryna Boivoliuk, Oksana Ivanisova, Liliia Kapushchulu
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placówkach na terenie miasta Chojnice znajdowało się 70 osób. Kolejne 126 znalazło 
schronienie między innymi w ośrodku wypoczynkowym w Małych Swornegaciach 
czy internacie w Swornegaciach, przystosowanym do tego celu przez gminę Chojnice.

Punkt Konsultacyjny 
Z każdym dniem charakter pomocy, jaką oferowały samorządy, zmieniał się. Wraz 
z wejściem w życie specustawy zaczęły się administracyjne wysiłki, by uchodźcy mogli 
w sprawny sposób wyrobić sobie numer PESEL. To pozwala załatwić formalności w urzę‑
dach, poszukiwać pracy czy szkoły dla dzieci. Wszystko to po raz kolejny wymagało od 
samorządów szybkiego i skutecznego działania. W tym wypadku duży ciężar spoczywał 
przede wszystkim na gminach i miastach, bo to właśnie w tych urzędach uchodźcy 
załatwiali gros spraw. Władze powiatu, aby wesprzeć, ułatwić i przyspieszyć obsługę, 
uruchomiły specjalny Punkt Konsultacyjny przy Centrum Edukacyjno ‑Wdrożeniowym 
w Chojnicach. Pracę w nim znalazły Ukrainki, które posługują się zarówno językiem 
polskim, jak też ukraińskim. Punkt dedykowany jest głównie uchodźcom, którzy znaj‑
dują w nim informacje, jak, gdzie i w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy. Co 
należy zrobić, aby otrzymać numer PESEL? W jaki sposób szukać pracę? Jak skorzystać 
z pomocy społecznej czy opieki medycznej? Jakie dokumenty potrzebne są, aby zgłosić 
dziecko do szkoły, czy znaleźć pracę? Aby znać odpowiedź na wszystkie rodzące się 

W Chojnickim Centrum Kultury odbył się koncert „Chojnice dla Ukrainy”. Wystąpiły między innymi 
Monika Wardyn i Julia Stoltmann
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z biegiem czasu pytania, pracujące tam panie na bieżąco śledzą strony internetowe oraz 
aktualizacje przepisów. Dzięki temu służą swoim rodakom kompleksową informacją. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku. Natomiast wsparcie społeczne i zajęcia 
integracyjne odbywają się we wtorki i czwartki.

Komunikaty w języku ukraińskim
Powiat chojnicki w ramach bezpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatel‑
skiego umożliwia także uzyskanie porady prawnej w asyście tłumacza języka ukra‑
ińskiego. Również w Powiatowym Urzędzie Pracy uchodźcy szukający zatrudnienia 
mogą liczyć na indywidualną pomoc tłumacza. W ciągu kilku tygodni język ukra‑
iński zagościł w przestrzeni wirtualnej. Na stronach internetowych samorządów 
znalazły się odpowiednie zakładki z informacjami w języku ukraińskim. Różnego 
rodzaju instytucje wyszły ze swoją ofertą, najczęściej bezpłatną, skierowaną do gości 
ze Wschodu, także tłumaczoną na język ukraiński.

Pomoc nie tylko formalna
Samorządowcy wszystkich szczebli często podczas oficjalnych spotkań podkre‑
ślają, że bez wsparcia mieszkańców powiatu chojnickiego nie dałoby się wszystkiego 
tak zorganizować i zaopiekować się tak dużą liczbą uchodźców. Właśnie z tymi 

Wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w towarzystwie dyrektora Szkoły Podstawowej w Sworne-
gaciach Zdzisława Bucława wizytuje miejsce przygotowane na przyjęcie uchodźców
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mieszkańcami, którzy przyjęli pod swój dach uciekających przed wojną, odbyło się 
spotkanie w Chojnickim Centrum Kultury. Zostały do nich skierowane gorące słowa 
podziękowania. Trafiły one też do tych, którzy – gdy tylko rozpoczęła się wojna – na 
własną rękę organizowali dla uciekających transport z granicy i szukali dla nich schro‑
nienia. W pomoc na wręcz masową skalę zaangażowały się także prywatne firmy. 

Wojna na Ukrainie sprawiła, że zarówno samorządowcy, jak też zwykli mieszkańcy 
szukali płaszczyzny, na której mogliby udzielić wsparcia. Jedną z takich inicjatyw jest 
świetlica „Parasolka”. Mieści się ona w budynku starego szpitala, a jej powstanie zaini‑
cjowali wolontariusze, którzy założyli również stowarzyszenie Pomocomocni. Celem 
świetlicy jest między innymi opieka nad najmłodszymi z uchodźców, gdy ich rodzice 
i opiekunowie załatwiają sprawy formalne.

Chęć pomocy znalazła swoje odzwierciedlenie także na niwie kulturalnej. 
W Chojnickim Centrum Kultury zorganizowany został między innymi koncert 
„Chojnice dla Ukrainy”, z którego dochód przeznaczono na zakup niezbędnych rzeczy 
dla uchodźców. Podczas wydarzenia zabrzmiała między innymi poezja ukraińskiego 
wieszcza Tarasa Szewczenki. Podziękowania chojniczanom przekazał w formie nagra‑
nia przedstawiciel władz partnerskiego dla Chojnic ukraińskiego miasta – Korsunia 
Szewczenkowskiego.

Starosta chojnicki Marek Szczepański odwiedził uchodźców, którzy znaleźli schronienie  
w jednym z ośrodków wypoczynkowych



W połowie stycznia miasto Chojnice uruchomiło bezpłatną miejską aplikację 
mobilną !go Chojnice. Zapewnia ona dostęp do aktualnych spraw dotyczą‑

cych mieszkańców, wydarzeń kulturalnych, a także utrudnień drogowych i awarii. 
Jej twórcą jest sopocka firma Cityway Sp. z o.o., wykonująca od 2018 roku miejskie 
i gminne aplikacje na urządzenia mobilne. 

!go Chojnice powstała z potrzeby uproszczenia komunikacji pomiędzy miesz‑
kańcami miasta a samorządem. Jest dynamiczną, interaktywną, otwartą platformą 
mobilną. Można ją pobrać ze sklepów App Store i Google Play. Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarkę: go Chojnice, następnie zainstalować aplikację i gotowe!

IRMINA SZYCA

Zainstaluj !go Chojnice
i miej miasto w kieszeni!

APLIKACJA
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Aplikacja składa się z następujących modułów:
• Samorząd – zawiera informacje dotyczące Rady Miejskiej Chojnic, władz mia‑

sta oraz wydziałów Urzędu Miejskiego;
• Aktualności – bieżące informacje dotyczące miasta i mieszkańców;
• Wydarzenia kulturalne – informacje o imprezach, spektaklach, wystawach;
• Przetarg – ogłoszenia o przetargach oraz platforma zakupowa;
• Nieruchomości – mapy nieruchomości na sprzedaż, wykaz nieruchomości na 

sprzedaż, przeznaczonych do oddania, w dzierżawę lub użyczenie;
• Szkoły i uczelnie – informacje dotyczące żłobków, przedszkoli, szkół podsta‑

wowych, średnich i wyższych na terenie Chojnic oraz szkoły muzycznej;
• Wywóz odpadów – podział na sektory wywozu odpadów, harmonogram 

wywozu odpadów, druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami, zasady segregacji odpadów komunalnych oraz informacje doty‑
czące PSZOK;

• Zgłoś usterkę – opcja dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkow‑
ników. Zgłoszenia można dokonać poprzez dodanie tytułu, krótkiego opisu 
usterki/awarii, zdjęcia, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz ulicy, na któ‑
rej doszło do usterki/awarii. Następnie wciskamy Wyślij i zgłoszenie zostaje 
przekierowane do odpowiednich pracowników w Urzędzie Miejskim w Choj‑
nicach.

Na początku marca aplikacja została poszerzona o moduł Pomoc Ukrainie, w któ‑
rym zamieszczane są wszystkie ważne informacje zarówno dla uchodźców z Ukrainy, 
jak i chojniczan chcących im pomóc. 

Funkcjonowanie aplikacji finansują cztery spółki miejskie: Miejski Zakład Komu‑
nikacji Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. oraz Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. W zamian każda z tych spółek ma 
dedykowany moduł w aplikacji, a mieszkańcy mogą z niej korzystać bezpłatnie. 

Aplikacja firmy Cityway funkcjonuje w czterech województwach: pomorskim, 
kujawsko‑pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. W województwie 
pomorskim korzystają z niej m.in. gmina Żukowo, gmina Tczew, gmina Miastko, 
gmina Tuchomie, gmina Ustka, miasto Ustka, Wejherowo i od niedawna Chojnice.



MARIA EICHLER

Między covidem a wojną.
Dokonania Roku 2020–2021

GALA

4 marca, już po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, w Chojnickim Centrum Kultury 
podsumowano dwa lata w kulturze, sporcie i gospodarce. Najpierw dała się we 

znaki pandemia, a w czasie gali ze smutkiem mówiono o wydarzeniach na Ukrainie.
Niemniej jednak świętowano. W kategorii Kultura nagrody zdobyły podróż‑

niczka i blogerka Dominika Knitter, rodem z Brus, ex aequo z dwiema utalentowa‑
nymi wokalistkami z Leśna – Adrianą Owczarczyk i Pauliną Szymlek, które świetnie 

Adriana i Paulina w swoim żywiole
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zaprezentowały się w programie „The Voice of Poland”. W tej kategorii kapituła nomi‑
nowała jeszcze: reżysera Dominika Gostomskiego, recytatorkę Kingę Kiedrowską 
i fotografa Aleksandra Knittera. Dominikę Knitter reprezentowała na gali jej mama, 
a śpiewające siostry z Leśna, dziękując za wyróżnienie, zapowiedziały kolejny album 
i… to, że zaskoczą słuchaczy.

W kategorii Inicjatywa Społeczna zwyciężyło Chojnickie Towarzystwo Miłoś‑
ników Roweru „Cyklista”, a nagrodę odebrał niezmordowany amator jednośladów 
Andrzej Beger. Nominacje w tej kategorii przypadły stowarzyszeniu Centrum Kultury 
Podziemia, stowarzyszeniu „Charzy…”, grupie Team Mural Chojnice, Mirosławowi 
Modze i sołectwu Lichnowy.

Co wpadło w oko kapitule
Mimo pandemii przynajmniej kilka imprez wpadło kapitule w oko. Te, którym się to 
udało, dostały statuetkę Imprezy Roku. A były to: Auro Fest Festiwal, gala na 30‑lecie 
targowiska na Młodzieżowej, 95‑lecie ChKS Kolejarz i Borowiacka Dyszka.

Sport to aż nadmiar zdarzeń zasługujących na trofeum. Trzeba było ciąć. Po tym 
zabiegu nominacje dostali: Lech Stoltman, Boxing Team Chojnice, MLKS Borowiak 
Czersk, Magdalena Kwaśna, Akademia Tańca Piętro Wyżej, Paweł Wardyn, ChKŻ 
i Red Devils Ladies Chojnice. Zwyciężył Lech Stoltman, brązowy kulomiot paraolim‑
piady w Tokio.

Oni wykazali się inicjatywą
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W kategorii Nauka i Edukacja laur trafił do dr. Dawida Kobiałki, który wraz 
z zespołem prowadził prace archeologiczne w Dolinie Śmierci, zapewniając im świa‑
towy rozgłos. A nominacje były dla: Marceliny Baczyńskiej, Antoniego Ciemińskiego, 
Zespołu Szkół, II LO, Kazimierza Ostrowskiego oraz dla Chojnickiego Stowarzysze‑
nia Miłośników Kolei.

Gospodarcze lokomotywy
W Gospodarce tradycyjnie wszyscy zajmują miejsca na podium, a byli to: Park Han‑
dlowy Chojnice, budynek usługowo ‑mieszkalny z Charzyków zaprojektowany przez 
Kamilę Steinke ‑Liberę, firma Theus Topole, Klinika Rehabilitacyjna w Krojantach, 
MG Mecen Grupa Chojnice, Kamal Pawłowo, Srebrny Dom w Swornegaciach.

Filantropami Roku zostali: Krzysztof Sutowski, spółka MTB, Gabriela i Eugeniusz 
Słominscy i uwaga, uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 – Olaf Hamerski, który wszystkie 
swoje oszczędności przekazał podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na rzecz rato‑
wania chorego Aleksa z Chojnic. 

Kapituła wymyśliła też nową kategorię – Perły Gospodarki, chcąc wyróżnić tych, 
którzy od lat sprawdzają się w biznesie i mają znaczące sukcesy. Doceniono Klinikę 
Rehabilitacyjną w Krojantach, Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Kazimie‑
rza Gintera, Zakłady Mięsne Skiba, Zibi Steel Kowalstwo Artystyczne w Brusach, 
Zakład Ogólnobudowlany Józefa Urbaniaka.

Lech Stoltman z nagrodą w kategorii Sport
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Galę poprowadzili jak przed laty Roman Guzelak i Mariusz Paluch. Uświetnili ją 
Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek oraz Oskar Kucmann, a także tancerze z Aka‑
demii Tańca Piętro Wyżej.

Łyżka dziegciu
Jedynym nieoczekiwanym incydentem był komentarz Dominika Gostomskiego o sta‑
nie kultury w Chojnicach. Jego zdaniem, jest źle, a nawet bardzo źle. I nie jest to 
wina Chojnickiego Centrum Kultury, tylko władz miasta (konkretnie burmistrza). 
Krytyczna opinia Gostomskiego o tym, że w Chojnicach nic się nie dzieje i że istnieje 
tu towarzystwo wzajemnej adoracji, z którego on się wypisuje, spotkała się z ripostą 
burmistrza Arseniusza Finstera. Zapewnił, że drzwi w jego gabinecie są otwarte dla 
wszystkich i że jest mu bardzo przykro słyszeć tak niesprawiedliwą ocenę na temat 
funkcjonowania kultury. 

W historii Dokonań Roku takiego happeningu, jaki zafundował samorządowcom 
twórca musicalu Kto wymyślił naszą miłość, jeszcze nie było. Kto wie, może będzie to 
bodziec do dyskusji o kształcie kultury w Chojnicach – potrzebach i oczekiwaniach 
oraz ewentualnej modyfikacji oferty.

Wyróżnieni w kategorii Nauka i Edukacja. Zwycięzca nieobecny, w jego imieniu statuetkę odebrał 
członek zespołu Daniel Nita
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A to nasze gospodarcze potęgi!

Olaf pokazał, że Filantropem Roku może zostać nawet uczeń!



IRMINA SZYCA

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Chojnicach

SAMORZĄDNOŚĆ

M łodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach ma już za sobą pierwsze posiedzenie. 
Odbyło się ono 4 marca w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Mło‑

dzi radni przyjęli z rąk wiceburmistrza Adama Kopczyńskiego zaświadczenia o wybo‑
rze oraz gratulacje od zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Koperskiego. 
Następnie wybrali ze swojego grona Prezydium Rady, sekretarza i ustalili logo Rady.

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla ofiar wojny na Ukrainie. Agnieszka Niemczyk, 
jako najstarsza w młodzieżowej radzie, poprowadziła obrady do momentu wyboru 

Pierwsze obrady młodych radnych
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Prezydium. Po powołaniu komisji skrutacyjnej wybrano przewodniczącą  – Małgo‑
rzatę Szmaglinską (LO im. Filomatów Chojnickich), wiceprzewodniczących – Kingę 
Szumacher (LO im. Filomatów Chojnickich) i Damiana Klonowskiego (II LO im. gen. 
Władysława Andersa) oraz sekretarza – Wiktorię Kroplewską (II LO im. gen. Włady‑
sława Andersa).

Młodzi radni powołali również trzy zespoły problemowe, w skład których weszli:
Zespół problemowy ds. mediów i promocji: Agnieszka Niemczyk, Miłosz Nie‑

żurawski, Martyna Kołatka, Damian Klonowski, Kornelia Lis, Ignacy Rząska, Kinga 
Szumacher, Wiktoria Kozłowska, Livia Walczak.

Zespół problemowy ds. kultury: Wiktoria Orlikowska, Wiktoria Kroplewska, 
Livia Walczak, Martyna Kołatka, Mateusz Madejski, Kornelia Lis, Ignacy Rząska, 
Kinga Szumacher, Małgorzata Szmaglinska, Wiktoria Kozłowska, Mateusz Wardyn, 
Karol Wardyn.

Zespół problemowy ds. sportu i e ‑sportu: Mateusz Wardyn, Karol Wardyn, 
Zuzanna Stramol, Kinga Szumacher, Kamila Jamrowska, Martyna Kołatka, Damian 
Klonowski, Agnieszka Niemczyk, Miłosz Nieżurawski, Kacper Lica, Kornelia Lis, 
Jowita Szmaglińska.

W trakcie obrad przyjęto również logo MRM autorstwa radnego Miłosza Nie‑
żurawskiego  – litery MRM w barwach chojnickiej flagi, nad R rogi z kwiatkiem, 

Miłosz Nieżurawski (na zdjęciu drugi od lewej) prezentuje logo Młodzieżowej Rady Miejskiej
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nawiązujące do tura z herbu miasta oraz pod literami napis Chojnice. Poza tym radni 
wyszli z wnioskiem do dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury o dołączenie do 
akcji fundacji Różowa Skrzyneczka, której celem jest walka z wykluczeniem men‑
struacyjnym.

Młodzieżowa Rada Miejska liczy 21 radnych i składa się z przedstawicieli szkół 
ponadpodstawowych z terenu Chojnic wybranych przez samorządy uczniowskie. 
Jej statut został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2021 roku. Jej 
celem jest m.in. podejmowanie inicjatyw mających służyć młodzieży, prowadzenie 
działań upowszechniających ideę samorządności wśród młodzieży oraz organizację 
wydarzeń na rzecz chojnickiej młodzieży. Kadencja Rady będzie trwała 2 lata. Młodzi 
radni swoją funkcję będą pełnić społecznie.

Młodzieżowa Rada Miejska w Chojnicach została reaktywowana z inicjatywy 
Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej w ramach projektu sfinansowa‑
nego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa‑
telskiego ze środków Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021–2030.

Kontakt z Młodzieżową Radą Miejską w Chojnicach:
mrm.chojnice@gmail.com
www.facebook.com/MRMChojnice

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach



PIOTR EICHLER

Ks. Antoni Wolszlegier – pamięć
mimo upływu lat. Zebranie ChTPN

NAUKA

5 stycznia 2022 roku minęła setna rocznica śmierci ks. Antoniego Wolszlegiera, który 
walczył o polskość w okresie zaboru pruskiego i miał swój wkład w odradzanie się 

wolnej Polski. Pamięć o nim jest żywa m.in. wśród chojniczan, bo także tu przyszło mu żyć 
i działać. Członkowie zarządu Chojnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk spotkali się 
przy grobie tego patrioty na chojnickim 
cmentarzu parafialnym, by potwierdzić, że 
mimo upływu 100 lat od jego śmierci współ‑
cześni pamiętają o nim.

Antoni Wolszlegier urodził się 14 marca 
1853 roku w Szenfeldzie (Nieżychowice). 
Członkowie jego rodziny, kaszubskiego 
herbu własnego Wolszlegier, mimo niemie‑
cko brzmiącego nazwiska, czuli się Polakami. 
Pochodzili z Niemiec, ale w XVI  wieku 
osiedlili się w powiecie człuchowskim. 
Posiadali znaczne dobra z wsiami: Cie‑
cholewy, Cołdanki, Czosnowo, Szenfeld, 
Jaromierz i Zawada. W wieku XVII wymie‑
niani są również jako właściciele Zamar‑
tego, Słupów, Silna, Racławek i Tuchółki 
oraz działów we wsiach Gockowo, a także 
Przechlewo. W wieku XIX występują jesz‑
cze jako właściciele wsi: Belno, Gołuszyce, 
Laskowice, Łowin i Chraplewo, Ciężkowo 
i Iwno w powiecie nakielskim.

Herb Wolszlegier (Bełty) rodziny 
 Wolszlegierów
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Antoni Wolszlegier już w czasie nauki 
w chojnickim gimnazjum – pamiętajmy, 
były to czasy zaboru pruskiego – założył 
wspólnie z przyjacielem Zenonem Fry‑
drychowiczem Towarzystwo Filomatów. 
Po maturze wyjechał na studia, które 
odbywał we Wrocławiu, w Innsbrucku, 
Monachium i Wurzburgu. Na ostatnim 
z uniwersytetów obronił pracę doktorską 
z teologii. Po uzyskaniu święceń objął 
parafię w Czersku. Filomacka przeszłość 
dała znać o sobie bardzo szybko i młody 
ksiądz pracę duszpasterską od początku 
zaczął łączyć z działalnością polityczną. 
Ta ożywiona aktywność księdza Polaka 
nie przypadła do gustu władzom pruskim, 
dlatego przeniesiono go do Dąbrówna 
w powiecie ostródzkim na Mazurach, 
gdzie był proboszczem w latach 1892–
1900. Efekt, można powiedzieć, był 
wręcz odwrotny. Wolszlegier postanowił zostać posłem. Cel swój osiągnął i zdobył 
mandat z okręgu reszelsko ‑olsztyńskiego do parlamentu Rzeszy w latach 1893–1898. 
W 1900 roku przeniesiono go na probostwo do Pieniążkowa pod Kwidzynem, gdzie, jak 
łatwo się domyśleć, dalej prowadził działalność propolską. W kwietniu 1913 roku wszedł 
w skład nowo utworzonej Rady Narodowej i został jej wiceprezesem. Razem z nim zasia‑
dali w niej z Prus Zachodnich również Stanisław Sikorski, późniejszy starosta chojnicki 
i dr Stefan Łaszewski, późniejszy wojewoda pomorski. W latach 1914–1920 Antoni Wol‑
szlegier był jednym z głównych działaczy zaboru pruskiego podejmujących działania 
w kierunku przygotowania tej części ziem polskich do włączenia ich do odradzającego 
się państwa polskiego. W 1917 roku został członkiem Centralnego Polskiego Komitetu 
Wyborczego na Rzeszę Niemiecką. W latach 1918–1919 był zaangażowany w działalność 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu.

Ks. Antoni Wolszlegier doceniał znaczenie prasy polskiej w budzeniu świado‑
mości narodowej w społeczeństwie polskim zaboru pruskiego. To ona była głównym 
czynnikiem oddziaływania na społeczeństwo. Wolszlegier odziedziczył po rodzi‑
cach duży majątek. Dzięki temu mógł wspomagać polskie wydawnictwa. Finansował 
wydawanie „Gazety Toruńskiej”, brał udział w zakładaniu „Gazety Gdańskiej”, udzie‑
lał pomocy finansowej „Gazecie Olsztyńskiej”. 5 maja 1919 roku zmarł brat Anto‑
niego – Władysław. Po bracie objął majątek Szenfeld i wrócił w rodzinne strony. Dalej 
aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. Jednak nie było mu dane długo tu żyć. 

Ks. Antoni Wolszlegier
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Zmarł po ciężkiej chorobie 5 stycznia 1922 roku w Zakładzie św. Boromeusza w Choj‑
nicach. Zgodnie z jego wolą, pochowano go na chojnickim cmentarzu. 

W setną rocznicę śmierci na skromnym grobie Antoniego Wolszlegiera członkowie 
zarządu ChTPN złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz, a prezes Kazimierz Jaruszew‑
ski wygłosił okolicznościową przemowę, przypominając życie i dokonania zmarłego. 
Wiceprezes Bogdan Kuffel zwrócił uwagę, że stan nagrobka wymaga prac renowacyj‑
nych. W związku z przeprowadzoną przed Wszystkimi Świętymi w 2021 roku kwestą, 
której celem było pozyskanie funduszy na renowację zabytkowych pomników oraz 
grobów zasłużonych chojniczan, obecni postanowili podjąć działania w celu przezna‑
czenia części z tych środków na odnowienie grobu ks. Antoniego Wolszlegiera.

Następnie członkowie ChTPN udali się do Bramy Człuchowskiej, gdzie na godzinę 
17.00 zaplanowano zebranie Towarzystwa. Przybyło 11 osób, tym razem sami pano‑
wie. Było to pierwsze od wielu miesięcy spotkanie, bo wcześniejsze uniemożliwiły 
ograniczenia pandemiczne. Na początek zajęto się sprawami natury organizacyjnej. 

Pamięć mimo upływu lat – w rocznicę śmierci nad grobem ks. Antoniego Wolszlegiera delegacja 
 Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od lewej): Andrzej Wielewski, Robert Kosiedowski, 

 Bogdan Kuffel, Kazimierz Jaruszewski, Łukasz Cisewski (fot. Piotr Eichler)
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Łukasz Cisewski odebrał 
naszą niebieską legityma‑
cję i tym samym zasilił 
grono członków Towa‑
rzystwa. Następnie prezes 
Kazimierz Jaruszewski „do 
tablicy” wywołał dra Prze‑
mysława Zientkowskiego. 
Jego współpraca z organi‑
zacjami pozarządowymi, 
w tym również z ChTPN 
jest znana. Wynika ona nie 
tylko z faktu, że dr Zient‑
kowski zajmuje się tymi 
sprawami w chojnickim 
Urzędzie Miejskim, ale 
sam prowadząc działalność naukową, ma częste kontakty z naszym Towarzystwem. 
Niejednokrotnie realizowaliśmy wspólnie z nim przedsięwzięcia naukowo ‑kulturalne 
czy wspieraliśmy te, które on organizował (np. Dni Tischnerowskie). Dlatego zarząd 

Zebranie ChTPN odbyło się w Bramie Człuchowskiej 
(fot. Piotr Eichler)

Łukasz Cisewski z legitymacją ChTPN 
(fot. Piotr Eichler)
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ChTPN uznał, że dr Prze‑
mysław Zientkowski jest 
jedną z tych osób, których 
działalność zasługuje na to, 
by uhonorować je, wręcza‑
jąc Laur Sprzymierzeńca 
Nauki. Jak zapisano w tre‑
ści przyznanego wyróż‑
nienia: „(…) za wielkie 
zaangażowanie w popula‑
ryzację historii, archeologii 
i kultury ziemi chojnickiej, 
inicjowanie wielu regional‑
nych przedsięwzięć, orga‑
nizację ogólnopolskich 
konferencji naukowych 

w Chojnicach tudzież edycję licznych publikacji związanych z naszą małą ojczyzną 
i aktywną pracę na rzecz rozwoju chojnickiej nauki i oświaty”. Laur wręczył prezes ChTPN.

Dzięki uprzejmości naszego laureata zebrani mieli okazję również zobaczyć szcze‑
gólny medal, który stanie się niedługo dowodem na to, że w Chojnicach dostrzega 
się (i docenia) osoby, które popularyzują naukę i wiedzę o mieście. Chojniczaninem 
jest jeden z najwybitniejszych ludzi nauki – tu przykładamy współczesną miarkę, ale 
odnosimy ją do wieku XVIII, bo wtedy żył, i dalej nie pozostaje wątpliwości – gdyby 

Przemysław Zientkowski z Laurem Sprzymierzeńca Nauki,  
obok Kazimierz Jaruszewski (fot. Piotr Eichler)

Awers i rewers medalu Scientifica Progressio Chojniciana



56 Kronika chojnicka

wtedy przyznawano Nobla, 
ten człowiek by go dostał! 
To Johann Daniel Titius. 
Stał się on patronem 
medalu (wyróżnienia) 
Scientifica Progressio Choj-
niciana. Powołana w tym 
celu kapituła będzie oce‑
niała dokonania naukowe 
osób, ich zaangażowanie 
w popularyzację nauki 
i pokrewne temu dzia‑
łania na rzecz Chojnic. 
Będą to zarówno profesjo‑
naliści, jak i pasjonaci bez 
naukowych tytułów. Nie 
trzeba być osobą pracującą 
naukowo na uczelni, aby 
mieć w tym zakresie zna‑
czące osiągnięcia. Wyróż‑
nienie będzie przyznawane 
nie tylko chojniczanom, 
wszak pokaźne dokonania 
mają osoby spoza naszego 
miasta i ich pominąć nie 
sposób. 

Spotkania ChTPN 
mają dwie tradycje. Jedną 
z nich są prelekcje popu‑
larnonaukowe wygłaszane 
przez zaproszone osoby. 
Tym razem pani Monika 
Jażdżewska, pracownica 
Muzeum Historyczno ‑Etnograficznego, zaprezentowała fragmenty swojej pracy magi‑
sterskiej dotyczącej obrazu Rosji i dworu carskiego w XVII wieku w relacjach cudzo‑
ziemców. Drugą tradycją jest poczęstunek – kawa i nie tylko „jakieś tam ciasteczka”, ale 
prawdziwy, regularny tort! Tak było i tym razem, o czym autor tekstu nie omieszkał na 
koniec wspomnieć i stosownym zdjęciem tego udokumentować.

Monika Jażdżewska (fot. Piotr Eichler)

„Tort! Tort! Tort!” Nie mylić z rzuconym w eter 7 grudnia 
1941 roku przez dowódcę japońskiej eskadry „Tora! Tora! Tora!”. 
Co prawda po tym pierwszym haśle również nastąpił atak,  
ale nie na bazę w Pearl Harbor, tylko na cukierniczy wypiek 
stojący na stole (fot. Piotr Eichler)



MAŁGORZATA DARWISH, JAN BRUSKI

Stowarzyszenie Chojnicki
Alarm dla Klimatu

SPRAWOZDANIE

O kres jesienno ‑zimowy to czas obniżonych temperatur, wymagający dogrzewania 
naszych domów i mieszkań. Stosowane w praktyce sposoby ogrzewania opierają 

się głównie na paliwach stałych, czego efektem jest powstawanie smogu, będącego 
zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. Ten problem dotyka wielu miejscowo‑
ści, w tym także Chojnic. Grupa mieszkańców Chojnic i okolic rozpoczęła dyskusję 
o nim. Owocem spotkań i rozmów było powołanie do życia stowarzyszenia Chojnicki 
Alarm dla Klimatu, które rozpoczęło działalność w maju 2019 roku.

Od początku podjęliśmy akcje skierowane na walkę ze smogiem, ograniczanie 
wycinania drzew i realizowanie nasadzeń oraz tworzenie nowych terenów zielonych, 
a także promowanie zdrowego stylu życia. 

Zorganizowaliśmy spotkanie z klimatologiem dr. Marcinem Popkiewiczem, który 
grupie liczącej ponad 100 osób zaprezentował wpływ dalszego korzystania z węgla 

na nasze zdrowie i życie 
(16.04.2019). W czasie 
pikniku ekologicznego zor‑
ganizowanego przez Szkołę 
Podstawową nr 7 w Chojni‑
cach, realizowaliśmy edu‑
kację antysmogową, poka‑
zując źródła i przyczyny 
powstawania smogu, wska‑
zując zarazem, czego nie 
należy spalać w domowych 
kotłowniach. Zapoznawa‑
liśmy z alternatywnymi 
formami  pozyskiwania 
energii elektrycznej za 
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sprawą stanowiska edukacyjno ‑informacyjnego poświęconego fotowoltaice. Najmłodsi 
uczestnicy pikniku dowiedzieli się, jakim zagrożeniem jest smog dla funkcjonowania 
ludzkiego organizmu (25.05.2019). W trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka wskazywa‑
liśmy, jak ograniczać powstawanie smogu oraz czego nie wrzucać do pieca (1.06. 2019).

Pragnąc rozbudzić większą świadomość społeczną, podjęliśmy współpracę 
z dr  Joanną Remiszewską ‑Michalak. Aula starego ogólniaka ledwo pomieściła 
wszystkich chętnych, którzy chcieli dowiedzieć się, czy faktycznie z naszym klimatem 
jest tak źle. Prelegentka wskazywała, że największym wyzwaniem XXI wieku jest opa‑
nowanie niekorzystnych dla człowieka i planety zmian klimatu. Wizualizowała ten 
postępujący proces, pokazując zalaną Wenecję, płonące lasy w Australii, cofające się 
lodowce w Alpach, pogodowe ekstrema – fale upałów i powodzi, cyklony, pożary oraz 
podnoszenie się poziomu mórz (13.12.2019).

Zrealizowaliśmy konkurs pod hasłem „Smogowi mówimy STOP”, który był skie‑
rowany do podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpod‑
stawowych oraz mieszkańców regionu chojnickiego. Polegał on na wykonaniu pracy 
plastycznej lub filmu krótkometrażowego. Wpłynęły 133 prace plastyczne i 14 filmo‑
wych (19.11.2020).

Edukację dotyczącą troski o każde drzewo w sposób pokazujący jego znaczenie 
dla życia człowieka rozpoczęliśmy od najmłodszych dzieci. Podczas festynu z okazji 
Dnia Dziecka maluchy nie tylko dowiedziały się, jakie drzewa liściaste produkują naj‑
więcej tlenu, ale mogły również wykonać własną torbę płócienną z nadrukiem liści 
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gatunków dobroczynnych 
(1.06.2019). Na XI Jar‑
marku Ekoturystycznym 

„Czym Chata Bogata” przy‑
gotowaliśmy konkursy dla 
młodszych i starszych 
dzieci (27.07.2019).

Z dużym niepokojem 
przyjęliśmy informacje 
o zamiarze wycięcia 30 stu‑
letnich lip i klonów przy 
ul.  Towarowej w Chojni‑
cach. Zorganizowaliśmy 
akcję protestacyjną. Do 
udziału zaprosiliśmy ucz‑
niów II  Liceum Ogólno‑

kształcącego w Chojnicach. Nasz głos został zauważony przez włodarzy, dzięki czemu 
wprowadzone zostały korekty do projektu modernizowanej ulicy (12.06.2019). Po 
pewnym czasie sprawa wycinki wróciła jak bumerang. Celem przygotowania mery‑
torycznego do rozmów na temat stanu drzew, szczególnie określenia, czy nie stanowią 
zagrożenia, zorganizowaliśmy spotkanie z dendrologiem Tomaszem Łyszczem. Wyjaśnił 
on, jak bada się stan drzewa oraz przekazał, że zdecydowana większość lip i klonów przy 
ul. Towarowej jest zdrowa. Zdobyliśmy kolejne argumenty do walki o nie. I nadzieję, że 
uratujemy je (7.11.2019). Wiosenna batalia odniosła skutek – drzewa zostały uratowane. 

Kierując się troską o czyste powietrze, w którym ma udział stan drzewostanu i mając 
w świadomości straty, jakie powstały podczas nawałnicy w 2017 roku, aktywnie włącza‑
liśmy się w akcje sadzenia drzew i krzewów. Sadziliśmy drzewa w Suszku (12.10.2019) 
oraz w Rytlu (9.11.2019). W ramach akcji „100 drzew na 100. rocznicę powrotu Chojnic 
do macierzy” (8–9.10.2020) we współpracy z Urzędem Miejskim w Chojnicach braliśmy 
udział w nasadzeniach drzew i krzewów miododajnych przy ul. Zielonej i Portowej. 
Wspólnie z ogrodnikiem miejskim zasadziliśmy 30 klonów i 600 krzewów śnieguliczki. 

Wspomogliśmy firmę ogrodniczą i w towarzystwie miejskich oficjeli i pszczelarzy 
posadziliśmy 100 miododajnych drzew. Nowo posadzone lipy, jawory, klony, śliwy, 
jarząby upiększą ul. Przytorową i Willową w Chojnicach (7.05.2021). Po raz kolejny 
podjęliśmy się nasadzeń w ramach akcji „Krzewy dla pszczół” przy ul. Ustronnej 
w Chojnicach (15.05.2021). 

Wiatr i deszcz nie odstraszyły nas w udziale w kolejnej akcji sadzenia drzew i krze‑
wów w Topoli, Nowej Cerkwi, Burdychowie i Gockowicach. Posadziliśmy wspólnie 
z pszczelarzami, wójtem, urzędnikami oraz z innymi osobami na co dzień niezaan‑
gażowanymi w działania społeczne ponad 300 lip, klonów, wierzb oraz 1200 leszczyn 
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i śnieguliczek. Przekonaliśmy się, jak wielka jest potrzeba i świadomość ekologiczna 
coraz większej grupy ludzi (23.10.2021).

Luty 2020 roku to czas spotkań i rozmów z samorządowcami gminy Chojnice 
i powiatu chojnickiego. Uwrażliwialiśmy na konieczność troski o istniejący drzewo‑
stan oraz na planowanie nowych nasadzeń drzew i krzewów przy okazji podejmowa‑
nych inwestycji. 

Nasza aktywność na rzecz działań proekologicznych została zauważona poprzez 
zaproszenie do partnerskiego udziału w konferencji pod nazwą „Razem dla klimatu. 
Perspektywa działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz eliminacji zagrożeń 
środowiskowych w mieście Chojnice i regionie chojnickim”, zyskaliśmy okazję do 
przedstawienia naszej działalności oraz zwrócenia uwagi na pilną potrzebę podjęcia 
działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i troski o zieleń miejską (19.03.2021). 

Dbając o drzewa, podejmowaliśmy działania w kierunku troski o ich „skrzydla‑
tych mieszkańców”. We współpracy ze stowarzyszeniem „Charzy…” realizowaliśmy 
długoterminową aktywność pod hasłem „Ptasi raj”. 

W Charzykowach zamontowaliśmy tablicę „Ptasi zegar” (22.06.2020). Zadbaliśmy, 
aby skwer „Ptasi raj” stanowił „stołówkę” dla ptaków. Dosadziliśmy tam krzewy, które 
bardzo lubią ptaki, m.in. aronię, kalinę, dereń, rajskie jabłuszko, ognika, leszczynę, 
wiciokrzew, świdośliwę. Przekazaliśmy do zamontowania 47 budek lęgowych dla pta‑
ków (3.11.2020). Pamiętając o ptakach wodnych, w „Ptasim raju” zamontowaliśmy 
kaczkomat (20.10.2021).

W związku z wycięciem drzewa na pl. św. Jerzego w Chojnicach zorganizowaliśmy 
pikietę. W hołdzie ściętemu drzewu przekazaliśmy mieszkańcom apel, że przez 85 lat 
chłonęło ono zanieczyszczenia, wydzielało życiodajny tlen, w upalne dni ocieniało 
plac, cieszyło oczy mieszkańców. Nie oczekiwało nic w zamian – chciało tylko dalej 
rosnąć i cieszyć nas swą 
zielenią i pełnioną funk‑
cją (30.11.2020).

Celem propagowa‑
nia rozwiązań i działań 
proekologicznych w roku 
2021 ogłosiliśmy konkurs 
skierowany do mieszkań‑
ców powiatu chojnickiego 
pod hasłem Ekoposesja. 
Ocenialiśmy stan urządzeń 
służących ochronie środo‑
wiska oraz zagospodarowa‑
nie działki w zakresie zie‑
leni. Właściciele pięknych 
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posesji stosujących rozwią‑
zania ekologiczne zostali 
nagrodzeni i wyróżnieni 
tabliczkami „Ekoposesja 
2021” (26.09.2021).

Zdrowy styl życia, 
zdrowe odżywianie i zdrowe 
spędzanie czasu to znaczący 
kierunek w działalności 
stowarzyszenia. Na festy‑
nie z okazji Dnia Dziecka 
spragnionych częstowali‑
śmy orzeźwiającymi sokami 
z dodatkiem pokrzywy 
(1.06.2019). Jako wolonta‑
riusze wspieraliśmy realiza‑

cję V edycji imprezy sportowej Marbruk Triathlon Charzykowy. Zadbaliśmy, aby uczestnicy 
nie byli spragnieni oraz w ramach wolontariatu zapewniliśmy fachową opiekę medyczną 
(8.06.2019).

Okazją do promocji aktywnego stylu życia było spędzenie wolnego czasu na świe‑
żym powietrzu. Braliśmy udział w IX Rajdzie Ekoturystycznym zorganizowanym przez 
Zaborski Park Krajobrazowy oraz okoliczne nadleśnictwa pod hasłem „Był i będzie las!”. 
Trasa mierzyła ok. 16 km. Mimo doskwierającego upału i zmęczenia czuliśmy satys‑
fakcję, podjęty trud opłacił się (15.06.2019). Kolejną okazją do aktywnego obcowania 
z naturą był udział w X Rajdzie Ekoturystycznym pod hasłem „Pszczoły wracają do 
lasu”. W cieniu drzew i chłodzie Zbrzycy pokonaliśmy szlak liczący 14 km (19.06.2021).

We wrześniu zaproponowaliśmy chojnickim szkołom podstawowym konkurs 
„Rowerem z pomocą planecie”. Ideą było popularyzowanie zdrowego docierania do 
szkoły i troska o środowisko przyrodnicze. Udział wzięło sześć szkół. Przez cztery 
tygodnie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej liczyliśmy rowery i hulajnogi 
w szkołach. Odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu. Uczestnicy otrzymali 
podziękowania i nagrody. Szkoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca, otrzymały talony 
uprawniające do odbioru stojaków na rowery (22.10.2019). 

Zauważając pogarszający się stan powietrza w Chojnicach, zaprosiliśmy dzieci 
i młodzież chojnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w hap‑
peningu „Smogowi mówimy STOP” (22.11.2019). 

W czasie pandemii COVID‑19 zamiast XII Jarmarku Ekoturystycznego „Czym 
Chata Bogata” w Charzykowach podjęliśmy inicjatywę łączącą przyjemne z poży‑
tecznym – edukacja plus spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wspieraliśmy rea‑
lizację przyrodniczej gry terenowej poświęconej 10. rocznicy powstania Rezerwatu 
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Biosfery Bory Tucholskie 
(25.07.2021).

Nasze aktywności oraz 
realizowane projekty są 
zauważane. Z ogromną 
satysfakcją i radością przy‑
jęliśmy wiadomość o nomi‑
nowaniu stowarzyszenia 
Chojnicki Alarm dla Kli‑
matu jako laureata Doko‑
nań Roku 2019 w katego‑
rii Inicjatywa Społeczna. 
To dla nas potwierdzenie 
słuszności podejmowanych 
kroków. Świadczy to, że 
działania proekologiczne 
są oczekiwane i pożądane. 
Braliśmy udział w uroczy‑
stej gali, na której odebrali‑
śmy pamiątkową statuetkę 
(23.02.2020). 

Jako członkowie sto‑
warzyszenia Chojnicki 
Alarm dla Klimatu jeste‑
śmy pełni energii i deter‑
minacji do kolejnych 
starań na rzecz dbałości 
o czystość powietrza i otaczające nas środowisko przyrodnicze. Wszystkich, którym 
bliska jest troska o naturę oraz zdrowie lokalnej społeczności, zapraszamy do wspól‑
nego działania. 

Fot. ze zbiorów stowarzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu



GRZEGORZ SZLANGA

Tydzień z Teatrem
w Chojnicach

KULTURA

D la wszystkich entuzjastów teatru jest pewna szczególna data – nie jest ona tak 
powszechnie znana jak np. Dzień Kobiet, nie należy też w ten dzień spodziewać 

się bycia obdarowanym kwiatami, choć bywa, że przyznaje się nagrody za działalność 
teatralną. Ta data to 27 marca, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru – teatry tego dnia 
ofiarowują widzom to, co mają najlepszego, czyli pokazy spektakli.

W Chojnicach postanowiliśmy zaproponować widzom cały tydzień poświęcony 
zagadnieniom związanym z teatrem. Od 24 marca do 1 kwietnia na scenie Chojni‑
ckiego Centrum Kultury zaprezentowanych zostało osiem spektakli (w tym pokazy 

Plakat spektaklu „Czego Dusza Zapragnie” zaprojektowany przez Grzegorza Szlangę
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dla szkół), odbyło się 
dziewięć sesji warszta‑
towych (w tym trzy dni 
warsztatów międzynaro‑
dowych) oraz jedna próba 
otwarta spektaklu Czego 
Dusza Zapragnie. 

Obchody rozpoczę‑
liśmy od premiery Snu 
Alicji w reżyserii Ady 
Zakrzewskiej, a w wyko‑
naniu młodych adeptów 
sztuki aktorskiej działa‑
jących w ChCK. Pierwszy 
pokaz został przyjęty owa‑
cją na stojąco, a bilety na 
niego rozeszły się w jeden 
dzień. Przepiękna sce‑
nografia oraz kostiumy 
zaprojektowane przez 
Danutę Wolińską, a także 

„magiczna” gra świateł 
realizowana przez Jakuba 
Wojtalę zaczarowały mło‑
dych widzów. Wejść na salę 
można było jedynie przez 
małe drzwiczki, a wcześniej 
dzieci, po skosztowaniu 

„cudownych” ciasteczek 
i spożyciu tajemniczego 
niebieskiego płynu, były 
pytane: „dlaczego zjadły ciastka”. Ich odpowiedzi nie pozostały bez echa podczas trwania 
samego spektaklu. Ale ciiii! Trzeba przyjść i samemu zobaczyć! W momencie pisania 
tych słów – na drugi pokaz spektaklu zostały już tylko pojedyncze bilety.

31 marca odbył się drugi pokaz spektaklu Czego Dusza Zapragnie w mojej reżyserii, 
w wykonaniu aktorów działających w ramach nowo powstałej inicjatywy Projekt 41, 
realizowanej w Chojnickim Centrum Kultury. Jeszcze przed ogłoszeniem repertuaru 
Tygodnia z Teatrem wydane zostały wszystkie wejściówki na ten spektakl. Dorośli 
aktorzy za swój wysiłek również zostali nagrodzeni owacją na stojąco. Sztuka w oce‑
nie niektórych widzów podobno jest śmieszna, ale przez śmiech wyzierają różnego 
rodzaju ludzkie problemy – samotna kobieta desperacko poszukująca towarzystwa, 

Grafika ze spektaklu „Sen Alicji” z ilustracją Danuty Wolińskiej

Plakat zapraszający na Tydzień z Teatrem  
ze zdjęciem Daniela Frymarka
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mężczyzna, który zapo‑
mniał, co to znaczy żyć 
własnym życiem czy 
dziewczyna, która nie 
może pogodzić się z utratą 
miłości. To tylko kilka 
przykładów historii, które 
opowiadane są ze sceny.

Pomiędzy spektaklami 
chojniccy twórcy teatru 
próbowali pokazać zain‑
teresowanym, zgodnie 
z drugim członem nazwy 
Tygodnia z Teatrem, że 
teatr jest dla wszystkich. 
Zresztą ta idea od lat przy‑

świeca  działaniom o charakterze teatralnym w naszym mieście. Propozycje warsztatowe 
spotkały się z ciepłym przyjęciem – grupy zapełniły się błyskawicznie, a było w czym 
wybierać. Można było podszkolić swój warsztat z fonetyki języka angielskiego i wypró‑
bować, jak się gra w obcym języku. Zajęcia te prowadził Sebastian Mrówczyński. Daria 
Kwiatkowska – jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w regionie – dzieliła się 
swoją wiedzą na temat pracy z mikrofonem. Piotr Rutkowski przybliżył aspekty stricte 
aktorskie, takie jak praca z ciałem i głosem. Dodatkowo razem z Piotrem przez trzy dni 
prowadziliśmy warsztaty po angielsku z uczniami z Francji, Portugalii, Norwegii oraz 
Polski. Chojnice spodobały się naszym gościom, choć dla Portugalczyków czy Fran‑
cuzów było zdecydowanie zbyt zimno. Obiecali oni jednak, że jeszcze u nas zagoszczą. 
Posypały się również propozycje, aby naszą metodą pracy z aktorami podzielić się w ich 
rodzimych krajach, ale jak to często bywa – od propozycji do realizacji jest długa droga. 
Aby rozszerzać grono zainteresowanych teatrem i potencjalnie zachęcić ich do tworzenia 
teatru, razem z Łukaszem Sajnajem przeprowadziliśmy warsztaty z 40 nauczycielami. 
Ich tematem była praca nad scenariuszem oraz warsztat aktorski.

Ada Zakrzewska poprowadziła warsztat skierowany tylko do dziewczynek, który 
skupiony był wokół nadrzędnej myśli przyświecającej spektaklowi Sen Alicji, a więc: 

„biegnij za niebieską kokardą”. Ci wszyscy, którzy chcieliby się dowiedzieć, co to 
dokładnie znaczy, jeszcze będą mieli okazję – warsztat będzie powtarzany, ponieważ 
stworzyła się długa lista rezerwowa. 

W kilku słowach: było pracowicie, ale chyba można zaryzykować stwierdzenie, że 
satysfakcjonująco i dla widzów/uczestników, i dla twórców/prowadzących. Obser‑
wujcie Państwo profile Chojnickiego Centrum Kultury oraz Projektu 41 na Facebo‑
oku, ponieważ mamy zamiar Państwa jeszcze wielokrotnie zaskoczyć. A teraz biegnę 
na próbę. Aktorzy czekają.

Próba spektaklu „Czego Dusza Zapragnie” (fot. Michał Wlaźliński)



VIOLETTA KLUGOWSKA

Podziemia otwarte
na kulturę

STOWARZYSZENIE

S towarzyszenie Centrum Kultury Podziemia w Chojnicach powstało jesienią 
2019 roku. Bezpośrednią inspiracją była myśl zagospodarowania podziemi koś‑

cioła gimnazjalnego, które zostały przygotowane do użytkowania przez mieszkań‑
ców Chojnic. Prowadzimy działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną w zakresie 
kultury i sztuki. Swoimi propozycjami staramy się rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę 
regionalnych instytucji kultury. Jako stowarzyszenie realizujemy swoje cele poprzez 
organizację wydarzeń artystycznych, konkursów, koncertów, działalność edukacyjną 
i doradczą w różnej formie. Przygotowujemy warsztaty, seminaria, plenery arty‑
styczne i inne imprezy, które służą wymianie informacji, kształceniu i integracji.

W latach 2020–2021, pomimo szerzącej się pandemii, udało nam się zorganizować 
kilka znaczących imprez kulturalnych skierowanych do aktywnych odbiorców kultury 
naszego miasta. Były to spotkania poetyckie, działania w obszarze sztuk wizualnych, 
imprezy muzyczne. Część 
z nich odbyła się dzięki 
dotacjom Gminy Miejskiej 
Chojnice oraz Starostwa 
Powiatowego w Chojnicach. 
Wartą uwagi inicjatywą 
był np. Miejski Konkurs 
Fotograficzny „Chojnice, 
jakich nie znamy – Antyk 
w architekturze miasta”  – 
aktywizujący chojniczan 
do bliższego poznania 
rodzimej architektury oraz 
odkrywania detali architek‑
tonicznych o antycznych 

Wystawa Barbary Żmudy-Trzebiatowskiej,  
podziemia kościoła gimnazjalnego, 2020
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korzeniach. Interesują‑
cym pokazem okazała się 
wystawa zorganizowana 
w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego pn. „Kolek‑
cje chojniczan – wystaw się!”, 
na której zostały pokazane 
zbiory hobbystów, w tym: 
starodruki, grafiki, archi‑
walne plakaty reklamujące 
wydarzenia kulturalne 
w Chojnicach, przedmioty 
związane z telekomunikacją, 
przedwojenne pocztówki 
przedstawiające miejsco‑
wości powiatów chojni‑
ckiego i człuchowskiego, 
akcesoria zabytkowych 
samochodów oraz media 
elektroniczne. Poprzez 
projekt „Kulturalne Choj‑
nice ze sztuką nieprofesjo‑
nalną” stworzyliśmy okazję 
do zaprezentowania swojej 
twórczości artystom ama‑
torom, którzy przekazując 
bogate treści i formy folk‑
loru, opowiadali o naszym 
codziennym życiu. Swoje 
obrazy w podziemiach 
pokazali m.in.: Barbara 

Żmuda ‑Trzebiatowska, ks. Stanisław Leszczyński, Jerzy Radczuk i Małgorzata Izabella 
Radczuk. Dzięki działaniom stowarzyszenia reaktywowała się grupa poetycka „Na Oścież”, 
skupiająca miłośników i twórców poezji z Chojnic i okolic, deklarująca cykliczne spot‑
kania, czytanie wierszy, urządzanie wieczorów poetyckich oraz dzielenie się twórczym 
dorobkiem z mieszkańcami miasta. Mieliśmy okazję poznać poetycką twórczość Piotra 
Szczepańskiego (1954–2020) z Gdańska, który działał w Gdańskim Klubie Poetów i choj‑
nickiej poetki Łucji Gocek, autorki wielu tomików poezji, w tym Szerszy widnokrąg (2018). 
Zorganizowaliśmy spotkanie z poetą Sławomirem Jerzym Ambroziakiem, którego utwory 
ukazywały się m.in. w książce Quo Vadis. VI Almanach Młodych Końca Wieku (2006) 
czy w „Arkuszach Literackich” (2008). Dla miłośników poezji we wrześniu 2020 roku 

Wystawa „Kolekcje chojniczan – wystaw się!”. Zbiory 
 telekomunikacyjne Piotra Eichlera, 2020

Poetycka grupa Opal ze Szczecinka
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zaprosiliśmy grupę poetycką Opal (Otwarta Poetycka Alternatywa Literacka) ze Szczecinka, 
która w podziemiach kościoła gimnazjalnego bawiła słowem i muzyką podczas wieczoru 
autorskiego. Jesienią 2021 roku dzięki naszym staraniom można było posłuchać wierszy 
ks. Eligiusza Dymowskiego z Krakowa oraz ks. Piotra Głowackiego, proboszcza z Kowala.

Wiele energii poświęcamy działalności edukacyjnej ukierunkowanej na kształcenie 
uczniów zdolnych plastycznie. Dbamy o to, aby dzieci i młodzież, posiadające niezwykłą 
wrażliwość w zakresie percepcji, mogły się rozwijać w dobrym kierunku. Współpra‑
cując z Wydziałem Edukacji, Wychowania i Zdrowia UM w Chojnicach, wspieramy 
działania kameralnej pracowni zajęć pozalekcyjnych – Pracowni Sztuki NOWA. Dbamy 
o to, aby najmłodsi chojni‑
czanie mogli wykorzystać 
swoje możliwości twórcze 
oraz potrzebę przeżywa‑
nia piękna. Organizujemy 
specjalistyczne warsztaty 
plastyczne na podstawie 
autorskich programów 
rozszerzających zagad‑
nienia warsztatowe oraz 
formalne z zakresu sztuk 
wizualnych. W 2020 roku 
zrealizowaliśmy „War‑
sztaty ze sztuki i malarstwa 
dla mieszkańców Chojnic”, 
których uczestnikami była 
młodzież szkolna oraz 
podopieczni Środowisko‑
wego Domu Samopomocy 
w Chojnicach. Wyjątko‑
wym wydarzeniem był 
zorganizowany w maju 
2021 roku plener miejski 

„Czar ulicy”, skierowany do 
dzieci i młodzieży, będący 
niebywałą okazją do prze‑
żywania uroku chojnickiej 
starówki poprzez aktyw‑
ność malarską. Zamiarem 
naszym było przeniesie‑
nie kreacyjnych działań 
poza mury pracowni 

Wystawa Jerzego Radczuka „A to Polska właśnie”,  
podziemia kościoła gimnazjalnego, 2020

Wystawa „Ołówkiem i akrylem” Michała Leszczyńskiego,  
podziemia kościoła gimnazjalnego, 2021
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sztuki, aby w otwartej przestrzeni 
dostrzec inspirujący charakter 
chojnickiego rynku. W paździer‑
niku 2021 roku zorganizowaliśmy 
finał konkursu „Moda na sport”, 
będącego elementem pleneru 
sportowo ‑artystycznego Funka 
2021, zorganizowanego przez 
Wydział Edukacji, Wychowania 
i Zdrowia UM w Chojnicach 
oraz Wydział Sportu i Współ‑
pracy z Organizacjami Pozarzą‑
dowymi w Chojnicach. Wernisaż 
połączony z wręczeniem nagród 
i wyróżnień odbył się w podzie‑
miach kościoła gimnazjalnego. 
Doceniliśmy również pracę 
nauczycieli plastyków, których 
zaangażowanie zaowocowało 
powstaniem dobrych i samo‑
dzielnie wykonanych plakatów 
jasno wyrażających idee kultury 
fizycznej.

Projektując działania wspiera‑
jące instytucje oświatowe, dbamy 
o twórczą organizację czasu wol‑

nego dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W 2022 roku rozpoczęliśmy reali‑

zację kolejnych projektów. Są to: „Warsztaty papier ‑art dla mieszkańców Chojnic” oraz 
„Warsztaty technik graficznych GraFART”, których bogactwo programowe przyczynia 
się do rozwoju uzdolnień plastycznych oraz pogłębiania wiedzy z historii sztuki. Orga‑
nizując wystawy powarsztatowe, bierzemy udział w kształtowaniu postaw estetycznych, 
rozbudzaniu potrzeb kontaktu z ekspozycją plastyczną oraz przeżywaniu wartości 
w nich zawartych.

W październiku 2021 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki zaprosiliśmy 
na koncert pt. „Podziemia z jazzem”. W klimatycznej piwnicy zagrał Maciej Fortuna Trio 
(Maciej Fortuna – trąbka, Piotr Cienkowski – kontrabas i Stanisław Aleksandrowicz – per‑
kusja). Pod koniec ubiegłego roku zorganizowaliśmy dwa finały stypendiów artystycznych 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad 
zabytkami. Pierwszy z nich był prezentacją twórczości Michała Leszczyńskiego, nauczyciela 

Warsztaty ze sztuki i malarstwa, Pracownia Sztuki NOWA 
w Chojnicach, 2021



70 Kronika chojnicka

pracującego w Szkole Pod‑
stawowej nr 1 w Chojnicach. 
Wystawa „Ołówkiem i akry‑
lem” była dużym artystycz‑
nym przeżyciem dla zgro‑
madzonych w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego. 
Podsumowaniem projektu 
stypendialnego Violetty 
Klugowskiej (autorki tekstu, 
prezes stowarzyszenia Pod‑
ziemia – przyp. red.) była 
promocja publikacji albu‑
mowej Rybolągi i niebo-
jeże. Wyobraźnia dziecka, 
upowszechniającej pracę 
twórczą najmłodszych 
artystów naszego miasta. 
Książka, której założeniem 
było podniesienie znacze‑
nia dziecięcej twórczości, 
została bardzo dobrze 
przyjęta przez mieszkań‑
ców Chojnic, a dostępna 
w toruńskim Centrum 
Sztuki Współczesnej przy‑
czyniła się do promocji 
naszego miasta w środo‑
wisku uniwersyteckim.

Jesteśmy młodą orga‑
nizacją, skupiającą ludzi 
o różnorodnych zainteresowaniach w szerokim obszarze sztuki. Na spotkaniach 
wymieniamy się bogatymi doświadczeniami oraz wiedzą. Dyskutujemy. To owocuje 
nowymi pomysłami, których celem jest udostępnianie sztuki oraz czynienie jej bar‑
dziej przystępną. Staramy się uczyć, uwrażliwiać i inspirować zarówno najmłodszych 
mieszkańców, jak i dorosłych. Mamy ogromną nadzieję, że jesteśmy potrzebni.

Fot. ze zbiorów stowarzyszenia Centrum Kultury Podziemia

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Moda na sport”, podziemia 
kościoła gimnazjalnego, 2021

Plener miejski „Czar ulicy”, Stary Rynek, 2021



Trzy pytania do…
komandora Krzysztofa Pestki

WYWIAD

1. W marcu bieżącego roku minęło 
100 lat od powstania w odrodzo-
nej Rzeczypospolitej pierwszego 
klubu żeglarzy śródlądowych. Jakie 
nadzieje wiązali, Pana zdaniem, 
chojniczanie wtedy, w 1922 roku, 
z przyszłością tego stowarzyszenia 
założonego na zachodnich kresach 
kraju?

Moim zdaniem fakt, iż to właśnie 
w Chojnicach powstał pierwszy 
w odrodzonej Polsce klub żeglar‑
ski, był powodem do dumy. Przy‑

należność do grona żeglarzy, założenie munduru żeglarskiego było swego rodzaju 
„pasowaniem” na członka elitarnego grona nowoczesnych chojniczan. 

2. Które z podjętych i sfinalizowanych zadań na niwie rozwoju chojnickiego żeglarstwa 
wodnego i lodowego uważa Pan za największe osiągnięcie Ottona Weilanda? 

Główną zasługą Ottona Weilanda było z pewnością skuteczne zainteresowanie choj‑
nickich elit żeglarstwem, czego finałem było powstanie Klubu Żeglarskiego Chojnice. 
Zainicjował również powstanie Polskiego Związku Żeglarskiego, którego był wicepre‑
zesem. Duże znaczenie dla rozwoju żeglarstwa lodowego miało skonstruowanie przez 
Ottona Weilanda kilku wersji ślizgów lodowych oraz jego udział w tworzeniu struktur 
organizacyjnych żeglarstwa lodowego w Europie. 
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3. Panie Komandorze, jakie jest Pana największe marzenie, jako szefa klubu cenionego 
w Polsce i poza jej granicami, w tym jubileuszowym roku?

Musimy podjąć wszelkie możliwe działania, aby godnie uczcić pamięć naszych poprzed‑
ników. Marzy mi się, abyśmy byli zdrowi i żyli w bardziej spokojnych i przewidywalnych 
czasach.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. ze zbiorów Chojnickiego Klubu Żeglarskiego



KRONIKA WYDARZEŃ

STYCZEŃ
 1 Z zachowaniem obostrzeń, w małych grupach chojniczanie witali 2022 rok Biegiem 

Noworocznym w Lasku Miejskim i morsowaniem w Charzykowach. Noworoczny mecz 
piłkarski odbył się nie na boisku, a w hali Centrum Parku.

 5 W wieku 72 lat zmarł Mieczysław Brunke, emerytowany długoletni prokurator rejonowy 
w Chojnicach.

 6 Z powodu epidemii koronawirusa po raz kolejny ulicami miasta nie przeszedł Orszak 
Trzech Króli.

 7 W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się koncert „Kolęda w karnawale” zorga
nizowany przez Zarząd Osiedla Kolejarz Prochowa wraz ze Stowarzyszeniem „Choj
nice – Tu Bije Moje Serce”.

 13 Maria Judejko zaprezentowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej swoją książkę Prze-
rwane dzieciństwo.

  W Chojnickim Centrum Kultury odbył się wykład „Archeologia Doliny Śmierci”, inaugu
rujący cykl Scientifica Progressio Chojnicina.

 14 Przedstawiciele władz miasta, powiatu i województwa podpisali list intencyjny o wspól
nej realizacji „Budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”.

  Jacek Klajna promował książkę Chojnice na fotografii lotniczej 1991–2021 w Centrum 
Edukacyjno Wdrożeniowym.

 20 Burmistrz Chojnic poinformował, że Kinga Przełożna złożyła rezygnację z pełnionej od 
13 lat funkcji dyrektora Banku Żywności w Chojnicach.

 21 Urząd Miejski uruchomił interaktywną aplikację !go Chojnice na smartfony. 
  Muzeum Historyczno Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego zaprosiło na promocję 

15. numeru „Baszty”.
 24 Kilkumiesięczny Aleks chory na SMA, na którego leczenie organizowane były w mie

ście kwesty, otrzymał refundowaną terapię genową w Niemczech. Zebraną kwotę 
rodzice przekazali na leczenie innych dzieci.

 26 W powiecie chojnickim, jak w całym kraju, odnotowano wzrost zachorowań na 
 COVID19. Dzienna liczba zakażeń wyniosła 136, a dwa dni później 163.

 27 Chojnicki Hufiec ZHP obchodził stulecie powstania. W muzealnej Bramie Człuchow
skiej otwarta została wystawa „Przygoda z harcerskim krzyżem”.

  Z powodu kolejnej fali zachorowań do szkół powróciła zdalna nauka, tylko uczniowie 
klas 1–4 mieli zajęcia stacjonarne.

 30 Podczas 30. Finału WOŚP w Chojnicach wolontariusze zebrali do puszek i w licyta
cjach 93 tys. złotych.

 31 Dla upamiętnienia 102. rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny delegacje złożyły kwiaty 
pod tablicą na Bramie Człuchowskiej i uczestniczyły we mszy św. w bazylice.



74 Kronika chojnickaKronika wydarzeń 74

LUTY
 2 Z okazji 102. rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny odbył się Turniej Łuczniczy 

o puchar burmistrza Chojnic.
 3 W ChCK recital zagrała Zofia Dynak Chwałko, laureatka międzynarodowych konkur

sów pianistycznych.
 4 W wieku 75 lat zmarł Waldemar Bruski, były burmistrz Czerska, wcześniej zastępca 

naczelnika miasta Chojnice.
 5 Zmarł Czesław Gierszewski, żeglarz z Charzyków, propagator historii chojnicko

charzykowskiego żeglarstwa. Miał 90 lat. 
 7 Zmiana na stanowisku prezesa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dwo

rze. Lucynę Perlicką, kierująca ZZO od 14 lat, zastąpił Marek Jankowski.
  Zawodniczki Boxing Teamu Chojnice Wanessa Gruchała i Martyna Faryno zostały 

powołane na zgrupowanie Kadry Narodowej Kadetek w Cetniewie.
 9 Rolnicy z powiatu chojnickiego wzięli udział w ogólnopolskim proteście i wraz z rolni

kami z powiatu człuchowskiego blokowali berlinkę w Rychnowach.
 17 W ChCK odbyła się premiera tragikomedii Czego Dusza Zapragnie w reżyserii Grze

gorza Szlangi, w ramach chojnickiego Projektu 41.
 19 Bardzo silny wiatr uszkodził linię systemową średniego napięcia obsługującą powiat 

chojnicki i ościenne. Miasto przez wiele godzin było bez prądu oraz dostępu do sieci 
komórkowych i internetu.

 21 Rząd zniósł zdalną naukę w szkołach w całej Polsce. Uczniowie z województwa 
pomorskiego mieli jeszcze tydzień ferii przed sobą.

 23 W Klubie Filomata Liceum Ogólnokształcącego odbyła się promocja tomiku Janusza 
Gierszewskiego Na sznurze covidowej samotności.

 24 Atak wojskowy Rosji na Ukrainę. Władze samorządowe przekazały mieszkańcom 
Ukrainy i Ukraińcom mieszkającym na terenie naszego powiatu wyrazy solidarności. 
ChCK zmieniło barwy na niebiesko żółte z ukraińskiej flagi. 

 26 Władze miasta, gminy i powiatu rozpoczęły zbiórkę pieniędzy, środków medycznych 
i artykułów pierwszej potrzeby oraz żywności pod hasłem „Pomoc Ukrainie – Razem 
dla Korsunia”. W pomoc uchodźcom włączyli się w kolejnych dniach harcerze, stowa
rzyszenia, instytucje i osoby indywidualne.

 28 Rada Miejska przyjęła rezolucję potępiającą agresję Rosji na Ukrainę oraz uchwałę 
o zawieszeniu partnerskich kontaktów z Mozyrem na Białorusi, która wsparła wojnę 
prowadzoną przez Rosję.

  W ramach obchodów roku Johanna Daniela Titiusa w sali obrad Urzędu Miejskiego 
odbył się wykład prof. Jacka Knopka „Jezuici w Chojnicach: historia – tradycja – współ
czesność”. 

  W wieku 66 lat zmarł Sergiusz Baran, były bramkarz Chojniczanki i sędzia piłkarski.



MARZEC
 2 Dzieci i młodzież z chojnickich szkół wzięły udział w happeningu na Starym Rynku 

w geście solidarności z Ukrainą i w proteście przeciw wojnie.
  Z Chojnic wyruszył do Lwowa pierwszy transport z darami dla Ukrainy organizowany 

przez firmę Meblik.
  Strażacy z OSP w Chojnicach pojechali autokarem na przejście graniczne polsko

ukraińskie w Budomierzu, żeby przywieźć do Chojnic ponad 20 uchodźców.
 3 Rada Powiatu przyjęła uchwałę o wyrażeniu solidarności z narodem ukraińskim oraz Kor

suniem Szewczenkowskim, z którym od 2006 roku powiat utrzymuje partnerskie kontakty.
 4 W ratuszu odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.
  Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się kolejna edycja gali Dokona

nia Roku. Wyróżnienia dotyczyły osiągnięć za 2020 i 2021 rok. 
 8 Wystawa z okazji 15lecia istnienia Bractwa Rycerskiego Herbu Tur otwarta została 

w ChCK.
 12 W Zespole Szkół nr 2 trwały III Chojnickie Mistrzostwa w Układaniu Puzzli na Czas – 

Chojnicka Puzzlomania.
 14 Powiatowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoczął udzielanie porad uchodź

com z Ukrainy z udziałem tłumacza języka ukraińskiego.
  Nowym dyrektorem Banku Żywności w Chojnicach została Patrycja Michalak z Trój

miasta.
 17 Koncert charytatywny „Chojnice dla Ukrainy” w wykonaniu chojnickich artystów odbył 

się w ChCK.
 22 Apelem za zmarłych żeglarzy przy grobie Ottona Weilanda Chojnicki Klub Żeglarski zain

augurował obchody 100lecia istnienia tego najstarszego klubu żeglarskiego w Polsce.
 24.03–1.04 ChCK zaprosiło na „Tydzień z Teatrem” ze spektaklami dla dzieci i dorosłych oraz 

warsztatami.
 26 Marek Buza został wybrany na prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku. 
 28 Rząd zniósł nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach, który obowiązywał 24 mie

siące i 12 dni. Zlikwidował też izolację i kwarantannę z powodu COVID19.
  We współpracy powiatu chojnickiego z Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym przy Eks

perymentarium powstał Punkt Konsultacyjny dla Uchodźców z Ukrainy.
 31 W MHE odbył się drugi wykład w ramach Roku Johanna Daniela Titusa: „Archeobota

nika – historia ludzi i roślin” dr Joanny Rennwanz z PAN. 
  Na terenie powiatu chojnickiego przebywało już 1604 uchodźców z Ukrainy, 

a w samych Chojnicach – 782 osoby.
  Z inicjatywy nieformalnej grupy Pomocomocni w starym szpitalu rozpoczęła działal

ność świetlica dla dzieci z Ukrainy „Parasolka”.

Opracowała: Anna Maria Zdrenka



Kwartalnik Chojnicki
nr 39/2022

Z DZIEJÓW
miasta





W sutannie
i w mundurze

DUCHOWIEŃSTWO

P rzed stu laty egzamin dojrzałości w Pań‑
stwowym Gimnazjum Klasycznym Męskim 

w Chojnicach zdał Franciszek Ringwelski, póź‑
niejszy kapelan wojskowy i pułkownik Woj‑
ska Polskiego. Franciszek Ringwelski urodził 
się 28 listopada 1901 roku w Czerskiej Strudze 
(powiat tucholski) jako syn Antoniego, urzędnika 
łąk państwowych (zw. Wiesenmeister), i Karoliny 
z domu Cherek. Wychowanek szkoły ludowej 
w Legbądzie kształcił się w gimnazjum chojni‑
ckim, gdzie w latach 1917–1920 (pod pseudo‑
nimem „Koło”) należał do filomackiego Towa‑
rzystwa Tomasza Zana (TTZ). Jako ochotnik 
uczestniczył w wojnie polsko ‑bolszewickiej od 
lipca do października 1920 roku. Maturę w gim‑
nazjum chojnickim zdał w 1922 roku. 

Po studiach w Seminarium Duchownym 
w Pelplinie został 27 czerwca 1926 roku wyświę‑
cony na księdza. W 1931 roku skierowano go do 
duszpasterstwa wojskowego. Najpierw był kape‑
lanem w Toruniu, a następnie proboszczem garnizonu w Chełmnie. Posługę dusz‑
pasterską w środowisku żołnierskim łączył ze studiami na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo‑
wie, uzyskując w 1937 roku magisterium na podstawie pracy Jan Nepomucen Marwicz, 
biskup chełmiński („Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej” 1939, T. 11, nr. 1/2 i 3).

Ksiądz Franciszek Ringwelski  
(fot. nowosci.com.pl)
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Uczestnik kampanii wrześniowej
Od 1937 roku Franciszek Ringwelski przebywał w Warszawie i pełnił obowiązki 
naczelnego kapelana Junackich Hufców Pracy. Z chwilą wybuchu wojny otrzymał 
nominację na dziekana I Korpusu (Dowództwo Okręgu Korpusu Warszawa). Po 
kampanii wrześniowej wraz z wojskiem przekroczył granicę rumuńską i przebywał 
w obozach oficerskich, organizując tam służbę duszpasterską. Po kilku miesiącach 
otrzymał zaszczytną nominację na kapelana prezydenta RP na uchodźstwie Włady‑
sława Raczkiewicza. Ponieważ nie mógł stawić się w przewidzianym terminie w Lon‑
dynie, nominację cofnięto.

Służba na obczyźnie i posługa na Kaszubach
Wiosną 1940 roku wyjechał z Rumunii i dostał się do Francji, gdzie otrzymał skie‑
rowanie do Centrum Saperów Wojska Polskiego w Angers. Po skończonej kampanii 
francuskiej przedostał się przez Hiszpanię i Portugalię do Anglii i pełnił tam obo‑
wiązki szefa duszpasterstwa 4. Dywizji Piechoty, stacjonującej w Szkocji (1943–1946). 
Po latach ks. Franciszek Ringwelski opublikował cenne nie tylko dla historyków 
(jako materiał źródłowy) Moje wspomnienia wojenne z lat 1939–1945 (Wspomnienia 
wojenne kapelanów wojskowych 1939–1945, Warszawa 1969, s. 138–183).

W 1946 roku wrócił 
do kraju w stopniu pod‑
pułkownika Wojska Pol‑
skiego. Został proboszczem 
parafii  NMP w Toruniu 
(1947–1960) i kanoni‑
kiem honorowym kapituły 
katedralnej chełmińskiej. 
Następnie był proboszczem 
w zaborskim Leśnie (1960–
1964), gdzie pozostał jako 
emeryt. W 1969 roku został 
mianowany pułkownikiem 
Wojska Polskiego. W ostat‑

nich latach życia, mimo utraty wzroku, opracował cenny przyczynek biograficzny: Augu-
styn Rosentreter, biskup chełmiński (1898–1926) wobec sprawy polskiej („Studia Pelplińskie” 
1977, s. 7–126). Zmarł 14 lutego 1980 roku w Leśnie i został pochowany na cmentarzu 
przykościelnym. Otrzymał szereg odznaczeń, m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1969).

Opracowała: Alina Jaruszewska

Nagrobek ks. Franciszka Ringwelskiego (fot. Kazimierz Jaruszewski)



Kwartalnik Chojnicki
nr 39/2022

NASZE
ulice





Traktem secesyjnych
kamienic

MIASTO

ALINA JARUSZEWSKA

W pierwszych dekadach minio‑
nego wieku była to jedna z naj‑

bardziej reprezentacyjnych ulic miasta. 
Dziś też posiada swój urok i klimat. 
Spacerujemy właśnie ul. Mickiewicza 
i wracamy myślą do wydarzeń sprzed 
200 lat. Wtedy to w Wilnie Adam 
Mickiewicz, nasz późniejszy wieszcz 
narodowy, ogłosił drukiem pierwszy 
zbiór swoich Poezyj. W tomie tym 
pomieścił m.in. słynny cykl utworów 
inspirowanych folklorem – Ballady i romanse. Rok 1822 uznawany jest za początek 
kultury wielkiego romantyzmu polskiego.

Współcześnie ul. Mickiewicza kojarzona jest przez wielu chojniczan z ciągiem 
pięknych wciąż kamienic, stadionem MKS Chojniczanka i ośrodkiem medycznym. 
Dawniej trakt ten prowadził do cegielni, stąd w okresie zaboru niemiecka nazwa 
Ziegelstrasse, a w odrodzonej Rzeczypospolitej – Cegielniana. Jak podaje Kazimierz 
Ostrowski w publikacji Tajemnice chojnickich ulic (Chojnice 2014, s. 86): „Cegielnia 
(co najmniej jedna), znajdowała się w dawnych wiekach na wyniosłym brzegu jeziora 
przy ul. (obecnie) Ogrodowej. Stąd nazwa drogi prowadzącej do zakładu produkcji 
cegieł. Budownictwo przy tej ulicy na dobre rozwinęło się jednak dopiero po osusze‑
niu bagnistego jeziorka, co nastąpiło w ostatnich latach XIX wieku”.

W tym okresie (przełom XIX i XX stulecia) zbudowano, charakterystyczny dla 
tej ulicy, szereg kamienic o secesyjnych cechach. Na początku tego traktu, u zbiegu 
z ul. Młyńską (niem. Mühlenstrasse) wzniesiono w 1915 roku okazały gmach Banku 
Ludowego (współcześnie to siedziba Urzędu Skarbowego). Natomiast na końcu ulicy 
(po lewej stronie) już w 1862 roku gmina żydowska założyła kirkut, a następnie 

Rok 2022 został przez Sejm ustanowiony  
Rokiem Romantyzmu Polskiego  
(www.romantyzm2022.pl)
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Rysunek przedstawiający dawny wygląd kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 (rys. Jacek Klajna)

Ilustracja przedstawiająca kamienicę przy ul. Mickiewicza 20 (rys. Jacek Klajna)
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wybudowała domek dla grabarza. Cmentarz ten był czynny przez 40 lat. W 1902 roku 
wyznaczono miejsce i rozpoczęto pochówki na nowym kirkucie, po przeciwnej stro‑
nie, u zbiegu obecnych ul. Wysokiej i Derdowskiego. Przy cmentarzu powstał też dom 
pogrzebowy. Później budynek ten spełniał różne funkcje, aż w 2012 roku (w związku 
z budową ronda nazywanego wówczas biszkoptowym) przestał istnieć.

Rysunek przedstawiający kamienicę przy ul. Mickiewicza 31 (rys. Jacek Klajna)
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Dąbrówka. W dawnych dobrach
Janta-Połczyńskich

REGION

W tym roku mija 300. rocznica urodzin Macieja Janta ‑Połczyńskiego, stolnika 
inflanckiego, deputowanego do Trybunału Koronnego i konfederata barskiego. 

Właściciel Wielkiej Komorzy, Woziwody i kilku innych majątków szlacheckich 
ufundował w 1766 roku kościół 
w Dąbrówce koło Tucholi. Ta drew‑
niana świątynia, pod wezwaniem 
św. Jana Nepomucena, została wznie‑
siona jako wotum wdzięczności za 
cudowne ocalenie. Z zachowanego 
przekazu dowiadujemy się, iż pod‑
czas przypadkowej potyczki z wałę‑
sającymi się po okolicy w latach 60. 
XVIII stulecia żołnierzami rosyj‑
skimi Maciej Janta ‑Połczyński został 
trafiony dwiema kulami, które jed‑
nak odbiły się od zawieszonego na 
szyi ryngrafu, nawet go nie raniąc.
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Kościół w Dąbrówce, o boga‑
tym rokokowym wnętrzu, przez 
prawie dwa wieki pozostawał 
pod opieką potomków fundatora, 
ówczesnych właścicieli okolicznych 
wsi. W 1881 roku świątynia została 
odnowiona przez Adama Janta‑

‑Połczyńskiego, natomiast w 1928 roku 
staraniem Leona Janta ‑Połczyńskiego 
dobudowano do niego wieżę i zmie‑
niono elewację, kładąc tynki. Kolejne 
remonty, jak podaje Alicja Górecka, 
odbywały się w ramach prac konser‑
watorskich.

Dąbrówka obecnie jest nie‑
wielką wsią w powiecie tucholskim; 
dawniej była częścią dóbr wielko‑
komorskich wspomnianego już 
rodu Janta ‑Połczyńskich. Pierwot‑
nie drewniana świątynia rzymsko‑
katolicka jest kościołem filialnym 
parafii w Raciążu (dekanat rytelski). 
W sąsiedztwie kościoła znajduje się 
klasycystyczne mauzoleum rodzinne 

Janta ‑Połczyńskich, datowane na połowę XIX wieku. Czytelników „Kwartalnika 
Chojnickiego” zainteresowanych losami zasłużonego dla Pomorza rodu odsyłam do 
biografii naukowej pióra prof. Włodzimierza Jastrzębskiego: Leon Janta-Połczyński 
(1867–1961) – minister i senator z Borów Tucholskich, Toruń 2001.
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Weronika Jaroszewicz jest chojniczanką. 
Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną 
I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdań
sku w klasie fortepianu. W 2019 roku zdała 
maturę i wykonała recital dyplomowy. Obecnie 
studiuje na Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest kilkukrotną 
stypendystką burmistrza Chojnic dla twórców 
kultury – w 2018, 2019 i 2020 roku. Stypendia 
przeznaczała na doskonalenie swoich umiejęt
ności w zakresie gry na fortepianie. Brała udział 
w warsztatach i seminariach z pedagogiki for
tepianowej. W Chojnicach występowała już ze 
swoimi recitalami.

MUZYKA

Weronika Jaroszewicz:
Chciałabym, aby moje życie  
związane było z fortepianem

Kiedy Pani odkryła w sobie zainteresowania muzyczne? Czy fortepian był Pani pierw-
szym instrumentem muzycznym?

Zainteresowanie oraz fascynacja muzyką klasyczną pojawiły się u mnie wraz z roz‑
poczęciem edukacji artystycznej w Szkole Muzycznej I stopnia w Chojnicach. Jako 
dziecko, oczywiście nie zdając sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje pianistyczny świat 
dojrzałego, wyczynowego grania, marzyłam, aby kiedyś posiadać umiejętności wyko‑
nawcze na takim poziomie, jaki wówczas prezentowali moi starsi koledzy oraz stu‑
denci akademii muzycznych. 

(fot. Weronika Jaroszewicz)
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Jak przebiegała Pani edu-
kacja muzyczna?

Edukację muzyczną roz‑
poczęłam w wieku 9 lat 
w Szkole Muzycznej I stop‑
nia w Chojnicach pod 
kierunkiem pani Gra‑
żyny Szumskiej. Choj‑
nicką Szkołę Muzyczną 
ukończyłam w 2014 roku, 
w ostatniej klasie realizu‑
jąc jednocześnie program 
piątego oraz szóstego roku 
nauki w celu podjęcia dal‑
szej edukacji artystycznej 
w Trójmieście. W latach 
2014–2019 byłam uczennicą 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. 
Feliksa Nowowiejskiego 
w Gdańsku, gdzie kształ‑
ciłam swe umiejętności 
instrumentalne w klasie 
fortepianu pana Mariusza 
Trzebniaka. Był to dla mnie 
czas nie tylko intensywnego 
rozwoju muzycznego, ale 
przede wszystkim pracy nad 
usprawnieniem techniki gry 
oraz nabywania doświad‑
czenia w zakresie praktyki 
estradowej. Obecnie jestem 

studentką III roku Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo‑
wiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu pani dr hab. Agaty Nowakowskiej ‑Gumieli.

Jakie utwory ma Pani w swoim repertuarze? Klasykę, jak Chopin, Beethoven, Brahms 
i Rachmaninow, bo z takim recitalem występowała Pani np. w Bazylice Mniejszej, czy 
także inne standardy? Czy może gra Pani jakiegoś swojego ulubionego kompozytora?

Sala koncertowa Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku (fot. Andrzej Siarkiewicz)

Ujęcie wykonane podczas jednego z koncertów w Gdańsku  
(fot. Andrzej Siarkiewicz)
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Myślę, że utwory, nad którymi pracuję i które wykonuję, tworzą razem dość zróżni‑
cowany, szeroko zakrojony repertuar, obejmujący dzieła z różnych epok – od Bacha 
do Prokofjewa. W ostatnim czasie zajmuję się także wykonywaniem muzyki kame‑
ralnej w duecie fortepianowym, co w znacznym stopniu przyczynia się do poszerza‑
nia moich pianistycznych horyzontów. Jeśli mowa o ulubionym kompozytorze, mogę 
przyznać, że szczególnie bliskie są mi utwory Siergieja Rachmaninowa, do których 
z wielką chęcią wracam, by móc na nowo je odkrywać. 

Czy może Pani powiedzieć coś o lekcji mistrzowskiej w ramach warsztatów „Disklavier 
Remote Masterclass”, w której uczestniczyła Pani w zeszłym roku?

Lekcje mistrzowskie miały miejsce w formie zdalnej. Takie rozwiązanie stworzyła uni‑
kalna technologia wykorzystująca dwa instrumenty Yamaha Disklavier oraz kamery 
internetowe. Jak wiadomo, i o czym zapewne na własnej skórze przekonało się w czasie 
pandemii wiele osób, największym problemem zajęć prowadzonych na odległość są 
zazwyczaj różnego rodzaju aspekty techniczne. Przykładowo, dźwięk instrumentu nie 
może być przesyłany bez opóźnienia, lecz nowa technologia znajduje na to rozwiąza‑
nie. Dzięki wykorzystaniu techniki zaimplementowanej w instrumentach Disklavier 
dźwięk jest przesyłany w czasie rzeczywistym, natomiast oba instrumenty – studenta 

Akademia Muzyczna w Gdańsku – Koncert Solistów z Orkiestrą (fot. Andrzej Siarkiewicz)
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i profesora – są słyszalne natych‑
miast, a prowadzący może od 
razu przekazać swoje uwagi. Zaję‑
cia w ramach cyklu „Disklavier 
Remote Masterclass” stworzyły mi 
możliwość zetknięcia się z opisaną 
wyżej technologią oraz wpłynęły 
na poszerzenie moich pianistycz‑
nych horyzontów za sprawą pracy 
z prof. Santiago Rodriguezem. 

A co daje Pani gra w duecie?

Ostatnio istotnym obszarem 
moich działań artystycznych 
stała się właśnie praca w duecie 
fortepianowym. Wspólne kreo‑
wanie oraz wykonywanie utworu 
fortepianowego rozwija umiejęt‑
ności kameralne, wrażliwość na 
rodzaj wydobywanego dźwięku, 
a także stwarza szeroki margines 
dla własnej interpretacji. Z tego 
powodu postanowiłam podjąć 
się przygotowań do XXI Między‑
narodowego Konkursu Muzyki 
Kameralnej im. Kiejstuta Bace‑
wicza w Łodzi wraz ze studen‑
tem II roku Akademii Muzycz‑

nej w Bydgoszczy Mateuszem Szwochem. W naszym repertuarze znajdują się takie 
utwory, jak: Suita fis ‑moll na dwa fortepiany Op. 6 Dmitrija Szostakowicza czy Suita 
na dwa fortepiany Op. 15 Nr 1 Antona Arenskiego. 

Jak wygląda codzienny grafik pianistki? Ile godzin dziennie przeznacza Pani na grę?

Staram się nie uzależniać efektywności ćwiczenia od przeznaczonych na nie godzin. 
Codziennie, na każdym etapie pracy nad utworem, wyznaczam sobie cele, które 
chciałabym osiągnąć danego dnia. Zdarza się, że aby zrealizować wszystkie założenia 
wystarczą 2–3 godziny, czasami jednak dzień okazuje się być zwyczajnie za krótki. 

Przebieg lekcji mistrzowskiej w sali Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Na zdjęciu młoda pianistka i prowadzący 

zajęcia online prof. Santiago Rodriguez  
(fot. Kinga Waszniewska)
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Czy są aktywności, których Pani unika z uwagi na troskę o dłonie? Myślę np. o jeździe 
rowerem czy grze w piłkę. 

Rzeczywiście, kiedyś znaczną ilość wolnego czasu poświęcałam siatkówce, ponieważ 
była dla mnie swego rodzaju odskocznią od codziennych obowiązków, a także sposo‑
bem na prowadzenie bardziej aktywnego trybu życia. Niestety, ze względu na częste 
doznawanie kontuzji palców oraz urazów nadgarstka, musiałam całkowicie zrezygno‑
wać z uprawiania tego typu sportów. 

Jakie ma Pani plany związane z karierą muzyczną? Czy z fortepianem wiąże Pani życie 
zawodowe?

Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Chciałabym, aby moje 
życie zawodowe, w którymkolwiek kierunku się rozwinie, zawsze związane było z for‑
tepianem. Doskonaląc swoje umiejętności pianistyczne, dążę do tego, aby w przyszło‑
ści posłużyły mi one jako narzędzie do połączenia pasji i codziennych zainteresowań 
z kierunkiem zawodowym, ponieważ uważam, że przyniesie mi to największą satys‑
fakcję oraz radość z wykonywanej pracy. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów!

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka

Zapowiedź XXI Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, 
do którego Weronika Jaroszewicz się przygotowywała






