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Uśmiechnięte psy północy
Ewy Kwiatkowskiej

SAMOJEDY

E wa Kwiatkowska z zawodu jest pie‑
lęgniarką i pracuje w Szkole Pod‑

stawowej nr 1 w Chojnicach. Miłość do 
psów towarzyszyła jej, odkąd pamięta. 
Wspólnie z córką prowadzi hodowlę 
psów rasowych pod przydomkiem 
Sateenkaari Lumi (FCI) zrzeszoną 
w Związku Kynologicznym w Pol‑
sce – jedynym takim legalnym polskim 
związku, pod patronatem FCI (Federa‑
tion Cynologique Internationale).

Jak doszło do tego, że zajęła się Pani 
hodowlą?

Wszystko zaczęło się od marzeń. Spełniła je jedna malutka uśmiechnięta kuleczka, 
która odmieniła nasze życie, wypełniając pustkę po stracie pierwszego psiaka – Kovu. 
W 2013 roku ARIELKA O’CORVIK Snowy Symphony (FCI) zaszczepiła w nas miłość 
do tej rasy. Aila, bo tak brzmi jej domowe imię, uświadomiła nam, że nie jest tylko 
psem, a także najlepszym przyjacielem i pełnoprawnym członkiem rodziny. Czas 
mijał i doszliśmy do wniosku, że jeden uśmiech w domu to za mało. Rok później 
zagościła u nas RAINBOW HONEY The Glow of The Snowy Star. Snowy, bo takie 
nosi imię domowe, rozkochała nas do granic możliwości, tym samym dając początek 
nowej drodze w kolejnych etapach dążenia do posiadania hodowli i spełniania swoich 
marzeń na ringach wystawowych.

Jesteśmy ludźmi hodującymi z pasją i zaangażowaniem. Nasza domowa hodowla 
jest pełna miłości dla każdego z naszych psiaków. Począwszy od domowego spokoju 

Hayat, Zwycięzca Klubu 2021
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aż do wielkich wystaw, w których uczestniczymy. Rozwijamy się, ciągle się uczymy. 
A co za tym idzie? Liczne sukcesy na arenie międzynarodowej, na które samodzielnie 
pracujemy. Nasza hodowla jest bardzo mocno zaangażowana w pracę wystawową, co 
owocuje coraz to nowymi osiągnięciami również z samojedami z zaprzyjaźnionych 
hodowli. W bardzo krótkim czasie doszliśmy na sam szczyt, nie spoczywając na lau‑
rach. Radość i duma napędzają całokształt naszej ciężkiej pracy i niespotykanej więzi 
pomiędzy człowiekiem a psem. Dla nas pies jest członkiem rodziny, z którym przeby‑
wamy od rana do wieczora.

Skąd pomysł na nazwę/przydomek hodowli? Czy ma ona jakieś ukryte znaczenie?

Historia tworzy historię. Przydomek naszej hodowli Sateenkaari Lumi z języka fiń‑
skiego oznacza tęczowy śnieg. Inspiracją do nadania takiej nazwy była pierwsza 
wystawowa suczka Snowy – snow w języku angielskim oznacza ‘śnieg’. Imię rodowo‑
dowe drugiej suczki to RAINBOW HONEY The Glow of The Snowy Star, a rainbow 

Kenai i jego córka Mulan podczas wystawy w Grudziądzu. Można zauważyć między nimi 
znaczny dymorfizm płciowy



Uśmiechnięte psy północy Ewy Kwiatkowskiej 7

w języku angielskim oznacza ‘tęczę’. Nie pozostało nic innego jak połączyć te dwie 
nazwy i stworzyć swoją historię, która opisze nas od początku do końca. Tęcza jest 
symbolem różnorodności połączonej w jedną całość. Kojarzy się z czymś rzadko spo‑
tykanym i wyjątkowym. Budzi zachwyt u każdego, kto ją zobaczy. Chcemy, żeby właś‑
nie tak postrzegano wyhodowane przez nas samojedy.

Jaki jest cel hodowania psa rasowego? Jaki jest Wasz cel?

Głównym celem naszej hodowli jest urozmaicanie puli genetycznej, dzięki czemu 
dajemy początek nowym liniom w Polsce. Nie posiadamy dużej liczby miotów, jed‑
nakże wszystkie nasze decyzje są starannie i dokładnie przemyślane krok po kroku. 
Staramy się, aby każde z naszych kryć było wyjątkowe. Dobieramy reproduktorów 
tak, aby szczenięta nie tylko były zdrowe, ale też wyrosły na psy o pięknym eksterierze 
i wyraźnym charakterze oraz typie rasy 
samojed. Zależy nam na poprawianiu 
i ulepszaniu rasy, tym samym dążeniu 
do ideału. Możemy się wyróżnić tym, że 
w otoczeniu naszego domu nie ma kla‑
tek ani kojców.

Samojedy  – piękne, białe, imponujące 
psy. Dlaczego akurat ta rasa? Jaka jest ich 
historia? 

Rasa samojed pochodzi z dalekiej 
Syberii od plemienia potocznie nazy‑
wanego samojedami. Psy te pierwotnie 
towarzyszyły człowiekowi w dalekich 
wyprawach jako zwierzęta zaprzęgowe. 
Podczas zimnych nocy miały także za 
zadanie ogrzewać swoich właścicieli 
w jurtach, służyły również do pilnowa‑
nia reniferów. Cechami charakterystycz‑
nymi w wyglądzie samojeda są piękna, 
obfita biała sierść (czasami z odcieniem 
biszkoptu) zdobiąca jego muskularne, 
umięśnione ciało. Jego głowa jest mocna, 
z wysoko osadzonymi kącikami ust, co 
sprawia wrażenie szerokiego uśmiechu – 
stąd nazwa uśmiechnięty pies północy.

Kenai, Zwycięzca Klubu 2019 spośród 
60 zgłoszonych samojedów, ponadto laureat 

tytułów: IV Najpiękniejszy Nordycki Pies 
Zaprzęgowy i I Najpiękniejszy Pies Użytkowy 
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Te psy mają piękną i obfitą sierść. Jak radzicie sobie z jej pielęgnacją?

Utrzymanie odpowiedniej kondycji futra nie jest zbyt trudne. Samojed ma futro samo‑
czyszczące – wysuszone się wykrusza. Linieje dwa razy w roku, zrzucając cały podszer‑
stek i wtedy ważne jest, aby nie doprowadzić do filcowania się futra. Systematyczne 
wyczesywanie również pozwoli na utrzymanie go w dobrej kondycji pomiędzy okresami 
linienia. Nasze psy często uczestniczą w wystawach psów i ich pielęgnacja jest znacznie 
łatwiejsza, bo czasami tydzień po tygodniu muszą być poddawane kąpielom i suszeniu 
specjalną dmuchawą, co jest czasochłonne – jednak efekt robi wrażenie.

Jeździcie z psami na wystawy. Kto je ocenia? Co muszą robić na takim pokazie? 

Psy oceniane są w ringu przez wykwalifikowanych sędziów kynologicznych z wielolet‑
nim doświadczeniem i osiągnięciami swoich hodowli. Oceniana jest budowa psa pod 
względem wzorca FCI oraz ruch i prowadzenie łap. Każdy podlega ocenie w odpo‑
wiedniej do wieku klasie wystawowej. Są też klasy specjalne, np. użytkowa – dla psów, 
które zdobyły certyfikat psa użytkowego poprzez zawody sportowe. Jeden z naszych 
psów posiada taki certyfikat i mnóstwo sukcesów z nim związanych. Kolejna to klasa 
championów dedykowana psom, które walczą o tytuł Grand Championa, np. Polski.

Kenai, Zwycięzca Rasy, międzynarodowa 
wystawa w Bydgoszczy

Legolas LEt’s GO Zwycięzca Wystawy, BEST 
IN SHOW, Chojnice 2021



Uśmiechnięte psy północy Ewy Kwiatkowskiej 9

Jakie sukcesy wystawowe posiadają Wasze samojedy? 

Każdy ma liczne sukcesy. Jeden, który napawa nas największą dumą, to tytuł BEST IN 
SHOW, czyli Zwycięzca Wystawy spośród wszystkich zgłoszonych psów. Aktualnie 
rasa ta jest bardzo modna, a na wystawach jest nawet 60–70 samojedów. Możemy 
pochwalić się również tym, że wygrywamy w takich kategoriach, jak Zwycięstwo Rasy 
i to u sędziów zagranicznych. Nasze samce osiągnęły w 2019 roku tytuły: Młodzieżowy 
Zwycięzca Polski i Zwycięzca Polski, IV Najpiękniejszy Nordycki Pies Zaprzęgowy, 
I Najpiękniejszy Pies Użytkowy wystawy klubowej oraz Zwycięstwo Klubu. Mamy 
bardzo wiele championatów zdobytych na wystawach zagranicznych od Litwy aż po 
Bałkany. W naszym otoczeniu posiadamy Międzynarodowe Championy Piękności.

Czy są jakieś specjalne zalecenia dotyczące np. karmienia? Taki pies wystawowy ma 
jakąś specjalną dietę?

Karmienie to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia hodowli – musimy stosować 
dobre i testowane karmy, dodatkowo suplementy, np. olej z dorsza, surowe jajko oraz 
od czasu do czasu wzbogacamy dietę surowym mięsem. Samojed uwielbia jedzenie, nie 
ma większych problemów z jego żywieniem. Jedynym minusem jest to, że często miewa 
alergie pokarmowe i dobranie odpowiedniej karmy jest czasochłonne.

Mulan, Legolas, Hayat, Ananas
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Czy oprócz wystaw uczestniczycie jeszcze w jakiś zajęciach?

Każdy z naszych psów ma ukończony podstawowy kurs posłuszeństwa, co ułatwia 
dalsze wychowanie i współpracę. Bardzo ważne jest socjalizowanie szczeniąt, aby 
w późniejszym czasie nie miały problemu w odnalezieniu się w większych przedsię‑
wzięciach, jakimi są wystawy. Chodzimy z nimi również do psiego przedszkola, co 
ułatwia nam późniejsze szkolenia.

Czy jest to rasa dla wszystkich? 

Samojed dostosowuje się do życia swoich właścicieli. Jak każdy pies, czy to mały, czy 
duży, potrzebuje ruchu. W naszym domu panuje zasada – tam gdzie siedzimy my, tam 
pod nogami są psy. Przede wszystkim potrzebują one dużo uwagi w życiu codziennym 
i towarzystwa. Ważny jest aktywnie spędzony czas, ale też leżenie na kanapie. Najważ‑
niejsze dla nich jest to, aby mieć blisko człowieka. Odpowiednio trenowany samojed 
spełni się jako pies zaprzęgowy, jak i pies do dogoterapii przy pracy z dziećmi. Siedząc 
kilkadziesiąt godzin samemu w domu czy też w ogrodzie, nie będzie on spełnionym 
psem, bo wtedy włączy mu się tryb destrukcyjny i niszczycielski.

Jeśli ktoś chciałby dopytać o więcej szczegółów, to jak może się z Wami skontaktować?

Mamy swój fanpage na Facebooku Sateenkaari Lumi Samoyeds Kennel, a także stronę 
internetową www.sateenkaarilumi.eu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. Paulina Szymańska



Jacy są Pani pacjenci?

To przede wszystkim 
małe zwierzęta, jak psy 
i koty oraz konie. Są 
to pacjenci wyjątkowi 
i wyjątkowo też reagują. 
Ogólnie zwierzęta boją 
się wizyty u weterynarza, 
natomiast podczas spot‑
kań ze mną są spokojne 
i zrelaksowane. Nawet 
opiekunowie zwracają na 
to uwagę. Wpływ na to 
ma wiele czynników. Po 
pierwsze zapach. Lecz‑
nica weterynaryjna pach‑
nie lekami, pobyt tam jest 
stresujący praktycznie 
dla wszystkich zwierząt. 
Ja dojeżdżam do domów, 
w których zwierzęta czują 
się bezpiecznie. Zawsze 
jadę do nich z otwartym 
sercem, z ogromną troską 

Zdrowe szczęście na czterech
łapach. Wywiad z Alicją Łobocką

ZOOFIZJOTERAPIA
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i czuję, że zwierzęta oddają mi to, co 
sama im daję.

Kiedy zwierzak potrzebuje fizjoterapii?

Fizjoterapię warto rozpocząć profilak‑
tycznie, aby jak najdłużej zwierzę było 
w dobrej kondycji. Fizjoterapia dla koni, 
które startują w zawodach, pozwala im 
uniknąć kontuzji, przygotowuje je do 
zwiększonego wysiłku fizycznego. Pieski 
potrzebują fizjoterapii po wypadkach 
komunikacyjnych, urazach, kontuzjach, 
operacjach. Pozwala im to wrócić do 
sprawności, minimalizuje ból. O fizjote‑
rapię u psów warto zadbać przez całe ich 
życie: od szczeniaka do seniora. 

Czy są rasy psów, które 
szczególnie narażone są na 
kontuzje?

Na urazy narażone są pie‑
ski małych ras, np. yorki 
i buldożki. Pieski te to 
najczęściej kanapowce, 
które chętnie korzystają 
z wygodnych kanap swo‑
ich właścicieli. Ich budowa 
ciała, czyli krótkie łapki, 
słabe kręgosłupy, słabe 
mięśnie, często nie sprzyja 
tym zwyczajom. Zdarza 
się, że bezproblemowe 
wskakiwanie i zeskakiwa‑
nie z kanapy pewnego dnia 
kończy się poważną kon‑
tuzją, po której piesek nie 
może chodzić. Duże rasy, 
np. owczarki niemieckie, 
mają problemy z biodrami 
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i kolanami przez niski zad 
i ciągle ugięte tylne łapy.

A które psy chorują najrza‑
dziej?

Najzdrowsze są kundelki! 
Nie są obciążone żadnymi 
modyfikacjami. Niestety, 
ale to rasowe pieski często 
chorują i ulegają kontu‑
zjom. To wysoka cena za 
wszystkie wysiłki hodow‑
ców, aby pies wyglądał 
ładnie.  

Co sprawia Pani najwięk‑
szą radość w tej pracy?

Bezsprzecznie jest to 
moment, kiedy piesek staje 
na łapkach i może dalej 
biegać. Moment, kiedy 
sparaliżowany psiak, który 
nie mógł chodzić, po wielu 
miesiącach fizjoterapii staje na łapkach, to sens mojej pracy. Dbam o ich lepsze samo‑
poczucie i komfort życia. To są piękne chwile.

A co jest największym wyzwaniem w Pani pracy?

Każdy mój pacjent jest inny, do każdego muszę podejść indywidualnie. Kiedy pra‑
cuję z końmi, to bardzo często są to konie po traumach. Są więc wycofane i najpierw 
muszę zdobyć ich zaufanie, ponieważ współpraca z pacjentem jest kluczowa. Wyzwa‑
niem jest też możliwa agresja piesków, które przez ból mogą różnie się zachowywać. 
Z tego powodu moja pierwsza wizyta w domu opiekunów dotyczy przede wszystkim 
poznania pieska oraz jego zwyczajów. Ważne są wszystkie informacje, np. dieta, czę‑
stotliwość i długość spacerów, na jakim podłożu spaceruje, czy jest psiakiem aktyw‑
nym, czy kanapowcem itp. Na pewno unikam wszystkich rzeczy, które są dla pieska 
niekomfortowe. Skupiam się na tym, aby go oswoić, w czym pomagają smaczki oraz 
drapanie po ulubionych miejscach. Zachowując te zasady, nie miałam jeszcze żadnej 
przykrej sytuacji z agresją u mojego pacjenta.



Zwierzęta w Chojnicach14 

W jaki sposób opiekun 
powinien dbać o swojego 
pupila, aby jak najdłużej 
zachował dobrą kondycję?

Najważniejsza jest profi‑
laktyka, dzięki temu zwie‑
rzak będzie mniej cierpiał. 
Drugim ważnym aspek‑
tem jest odpowiednia dieta 
dostosowana do aktywno‑
ści pieska. Opiekunowie 
powinni pamiętać również 
o zapewnieniu rozgrzewki 
przed wysiłkiem fizycznym. 
Rzucenie kijka lub frisbee, 
kiedy pupil dopiero wstał, 
może zakończyć się kontu‑
zją. Małym pieskom przy‑
stawmy do kanapy schodki, 

aby nie musiały wskakiwać. Można też nauczyć małe pieski sygnalizowania, kiedy chcą 
wejść na kanapę lub z niej zejść. Oszczędźmy naszym pupilom również wzmożonego 
wysiłku krótko po posiłku. One, tak jak my, mogą przypłacić to problemami żołądkowymi.

Skąd wzięła się u Pani miłość do tego zawodu?

Od zawsze otaczały mnie zwierzęta, opiekowałam się tymi skrzywdzonymi przez 
ludzi. Teraz mam 15 koni, wszystkie po traumach, uratowane przed śmiercią. Poza 
tym mam 9 kotów, wszystkie znajdki, oraz 6 psów. Gdybym wygrała milion, to przy‑
garnęłabym wszystkie cierpiące. Liczba zwierząt, które mam obecnie, to maksimum, 
aby zapewnić im odpowiednie warunki. Wybrałam zoofizjoterapię jako zawód, aby 
pomóc moim zwierzętom. Ukończyłam liceum o profilu biologiczno ‑chemicznym, 
później technikum weterynaryjne i w trakcie zainteresowałam się niszową wówczas 
zoofizjoterapią. Ukończyłam liczne kursy, później zaczęłam praktykować. Kiedyś 
myślałam o fizjoterapii ludzi, ale to właśnie fizjoterapia zwierząt okazała się moim 
najlepszym wyborem. Wybrałam ten zawód z miłości do zwierząt.

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. ze zbiorów Alicji Łobockiej



Opiekuje się Pani aż dzie‑
więcioma kotami. Czy zaj‑
mują one ważne miejsce 
w Pani życiu?

Bardzo ważne. A zaczęło 
się od tego, że na naszej 
działce na Metalowcu 
pojawiły się dwa malut‑
kie kotki, nazwaliśmy je 
Agatka i Jacek. To było 
z pięć lat temu, a działkę 
mamy 30 lat. Z tej pary 
urodziły się następne. 
Naszą najstarszą kotką 
jest ta Agatka, a Jacek 
gdzieś zginął albo ktoś go 
zabrał, bo był po kastracji. 
Agunia została i jest już 
babcią dla naszych pozo‑
stałych kotków. Mamy osiem kotek wysterylizowanych, bo jak nam się uda, to je ste‑
rylizujemy, i jednego kocurka kastrowanego. Ale ostatnio zauważyliśmy, że znowu 
pojawiły się u nas dwa malutkie. Jednego nazwaliśmy Szogunem, bo biega od miski 
do miski i wyjada tym starszym. Każdy nasz kotek ma imię, na które reaguje. Myślę, 
że po prostu koty idą tam, gdzie je ktoś karmi.

Miłośniczka kotów
Bogumiła Gierszewska ‑Dorawa

ULUBIEŃCY
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To koty wybrały Panią, a nie Pani je? 

Tak, koty nas wybierają. Najpierw się chowają i obserwują nas. Matki podrzucają malut‑
kie kocięta do nas i obserwują z odległości, co my zrobimy, czy je nakarmimy, czy nie. 
I wtedy ta matka się wycofuje. Gdy długo przebywa się w otoczeniu kotów, to można 
zaobserwować naprawdę przecudowne zjawiska. One są domownikami, czujemy ich 
radość i miłość, ich przywiązanie. Widzimy, że są zazdrosne o nas. Gdy jedno wskoczy 
na kolana, to drugie też chce. Między sobą rywalizują, nie powiem, że walczą, ale w jakiś 
sposób któreś chce dominować. Koty są bardzo obrażalskie. Jak coś im nie pasuje, to się 
obrażają. Nie każdy kot da się pogłaskać, chyba że to jest maleństwo. Koty obserwują, na 
ile mogą nam zaufać. To jest wspaniała przygoda przebywanie ze zwierzętami. 

Czy łatwo jest zajmować się taką gromadką? Zapewnić jedzenie, schronienie…

Powiem, że trudno. My nie mieszkamy cały czas na działce, ale wpisaliśmy sobie 
jako obowiązek ich karmienie. Mąż jedzie codziennie już o 6.00 je nakarmić. Później 
jedziemy w południe i wieczorem nasze kotki dostają trzeci posiłek. Koty charak‑
teryzują się tym, że zapamiętują miejsce i godziny jedzenia. Przyzwyczajają się nie 
tyle do osób, co do miejsc. Jest przy nich trochę pracy. Trzeba myć miseczki, żeby 
jadły z czystych. Ale sprawia nam to radość. Nasze kotki są trochę rozwydrzone, jeśli 
chodzi o jedzenie. Dostają suchą karmę i mokrą. Trzeba wyczuć, które na jaką karmę 
będzie miało ochotę. Bo to są pokarmy o różnych smakach. Codziennie nie chcą jeść 
tego samego, są wybredne. Mówię do nich: Wy, dziewczynki, jesteście niemożliwe… 

Mleka Pani im nie daje?

Nie, w ogóle. Tylko małym kupowali‑
śmy mleko bez laktozy. Koty nie tole‑
rują mleka, chorują po nim. Kiedy 
maluchy osiągnęły czwarty–piąty 
miesiąc życia, to odstąpiliśmy od 
tej formy karmy, bo one już chciały 
jedzenie takie, jak dostają ich mamy, 
ciocie czy kuzynki.

Czy wszystkie kotki noc spędzają 
w domu?

Niektóre tak. Kotki mają budki, 
kartony wyścielone. Niektóre 
śpią na tarasie, te, które się tak 
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przyzwyczaiły. Ale cztery koty – trzy kotki 
i ten nasz kocurek – śpią w domu. Mamy 
tyle pomieszczeń, że z łatwością mogą się 
schować przed opadami deszczu, śniegu. 
Mają tam kuwety. W dzień sobie wybie‑
gają, ale zawsze blisko naszego otoczenia.

Co Pani zrobi, jeśli przyjdą kolejne kotki?

Jest taka kotka, która co roku podrzuca 
nam swoje młode. Mamy teraz kocięta 
urodzone w maju. Ta kotka nie daje się 
nam złapać do sterylizacji, ale mamy 
nadzieję, że uda nam się te małe wyste‑
rylizować. Nie wyobrażamy sobie, co 
by się stało z tymi kotkami, gdyby nas 
zabrakło… Ale otaczamy się dobrymi 
ludźmi, którzy zapewne nie daliby im 
zrobić krzywdy.

Skąd Pani wiedziała, jak się nimi zajmować?

Wiedziałam, bo mamy też w domu kotkę rasową, ale z obciążeniem genetycznym. Poza tym 
od dzieciństwa towarzyszyły mi zwierzęta – kotki, psy. Po prostu trzeba obserwować, czego 
one potrzebują, czego one od nas oczekują. A my też mamy wobec nich oczekiwania – żeby 
były miłe, żeby nas, jak to się mówi, „meziały” łapką. Siadają nam na kolanach, mają swoje 
przyzwyczajenia. Opieka nad tyloma kotkami nie jest łatwa, ale one są nasze. Przyznam, 
że pierwszy rok był dla nas trudny, ponieważ wtedy mieliśmy dziesięć kociąt. Chcieliśmy 
umieścić je w schronisku dla zwierząt, ale schronisko nam odmówiło ze względu na prze‑
pełnienie. Oferowało karmę w tym pierwszym okresie. Zanim nauczyliśmy się dbać o nie, 
to trochę czasu upłynęło. Opieka nad kotami, przyznaję, ogranicza nasz wolny czas. Jak 
ostatnio wyjechaliśmy, to poprosiliśmy naszych znajomych, żeby przyjeżdżali i karmili je. 

Jak Pani ocenia, czy jako społeczeństwo kierujemy się szacunkiem dla zwierząt? Czy 
powinniśmy kłaść większy nacisk na uczenie tego dzieci?

Nie jesteśmy jedynymi miłośnikami zwierząt na działkach. Są też inne rodziny, które 
opiekują się kotami. Piesków też jest dużo. Przebywając tam, obserwuję, że rodzice 
mają kotki i pięknie uczą dzieci tej miłości do zwierząt. Niekiedy mają kotka i psa, które 
żyją w symbiozie. Myślę, że trzeba od dziecka uczyć, że nie wolno krzywdzić zwierząt, 
że odczuwają one tak samo ból i smutek jak my. Jeżeli dzieci to zrozumieją, to myślę, 
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że mamy szansę być dobrym, 
empatycznym społeczeństwem.

Zdarzają się sytuacje, że dorośli 
kupują psy za namową dzieci, 
a potem opieka ich przerasta.

Posiadanie zwierzęcia wymaga 
odpowiedzialności. To jest 
poświęcenie, ale przy tym też 
ogromna radość. Kotkiem 
łatwiej się zająć niż psem. Nie 
ma tyle obowiązków. Można 
mieć kuwetę w mieszkaniu, 
do której kot się załatwi, a psa 
trzeba wyprowadzać i to o róż‑
nej porze. Koty chodzą włas‑
nymi ścieżkami. Zdarza się, że 

kot nie przyjdzie przez jeden czy dwa dni. Bardzo martwimy się wtedy, co się stało. A on 
często znajduje gdzieś towarzysza, towarzyszkę i dlatego nie przychodzi. 

Chojnice są miastem przyjaznym dla zwierząt?

Ja osobiście nie zaobserwowałam żadnych agresywnych, złych zachowań wobec zwierząt. 
Właśnie dzisiaj, bo byłam na sesji Rady Miejskiej, pan burmistrz podniósł kwestię utrzyma‑
nia Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko”. Jest tam chyba 100 kotów i 150 psów. Dlaczego 
tam się znalazły? Ktoś je oddał… Ale też obserwuję, że dużo osób adoptuje koty. A to widać 
po balkonach w blokach, które są zasłonięte siatką, bo taki jest wymóg przy adopcji. Te 
koty nie mogą biegać na zewnątrz. Taka adopcja to jest coś pięknego, ale niestety nadal 
dużo zwierząt przebywa w schronisku. Mamy teraz kryzys, myślę, że nie będzie już tylu 
osób chcących zaopiekować się psem czy kotem. To są koszty – kupno karmy, leczenie. Jest 
weterynarz gminny, który ma umowę z urzędem i jest opłacany przez miasto, ale to nadal 
kropla w morzu potrzeb.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
Fot. ze zbiorów Bogumiły Gierszewskiej ‑Dorawy



Z miłości 
do owczarków niemieckich

HODOWLA

IRMINA SZYCA

„P ies jest jedyną istotą na ziemi, 
która kocha cię bardziej, niż sie‑

bie samego”  – autorem tego stwier‑
dzenia jest XIX‑wieczny amerykański 
pisarz Josh Billings. Każdy, kto był lub 
jest w posiadaniu czworonoga, wie, że 
więź między właścicielem a pupilem to 
ogromne poczucie przywiązania.

O tym, jak to jest darzyć miłością psa, 
wie także Waldemar Spichalski, właści‑
ciel hodowli „z Chojniczanki” z Lich‑
nów, dla którego posiadanie owczarka 
niemieckiego było od zawsze marze‑
niem. W jego realizacji pomógł mu teść 
Zygmunt Dzwonkowski, który był jed‑
nym z pierwszych kynologów w Chojni‑
cach oraz doświadczonym hodowcą tej 
rasy. I tak w 1989 roku dostał od niego 
szczeniaka (suczkę), wraz z którą rozpo‑
częło się rozwijanie pasji.

UGRA „z Chojniczanki”, bo tak 
miała na imię, stała się oczkiem w głowie 
pana Waldemara. Niemal od pierwszych 
wspólnych dni rozpoczęły się inten‑
sywne szkolenia i przygotowania do wystaw i egzaminów na Psa Towarzyszącego oraz 
Psa Obronnego I stopnia. Efektem tresury było zdanie przez UGRĘ w wieku 6 mie‑
sięcy pierwszego egzaminu na Psa Towarzyszącego z wynikiem 200 na 200 punktów. 

Córka pana Waldemara Kamila z PUMĄ 
z Weselskej Zagrody
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Dwa tygodnie później suczka powtó‑
rzyła swój wynik. Po tych osiągnięciach 
pan Waldemar zaangażował się w pracę 
społeczną. Ukończył kurs tresera psów 
oraz poświęcił się pracy w Związku 
Kynologicznym w Polsce Oddział Choj‑
nice. Jako zastępca przewodniczącego 
zarządu czynnie działa przy organizacji 
Kaszubskiej Wystawy Psów Rasowych 
w Chojnicach, która jest najstarszą 
cykliczną imprezą w naszym mieście. 

Po zdobyciu wymaganych osiągnięć 
wystawowych, UGRA, która stała się wie‑
lokrotną medalistką na wystawach krajo‑
wych i międzynarodowych, została suką 
hodowlaną, a Waldemar Spichalski dum‑
nym właścicielem hodowli owczarków 
niemieckich o nazwie GALANTHUS. 
W 2002 roku przydomek hodowli zmie‑
nił się na „z Chojniczanki”, który pan 
Spichalski odziedziczył po swoim teś‑
ciu. Hodowla z nowym przydomkiem 

Szkolenie psów w 1989 roku. Waldemar Spichalski z UGRĄ „z Chojniczanki” w towarzystwie 
teścia Zygmunta Dzwonkowskiego oraz innych uczestników kursu

Syn pana Waldemara Wojciech z pierwszym 
Championem Polski w historii hodowli – LIRĄ 
„z Chojniczanki”. Międzynarodowa Wystawa 
Psów Rasowych, Szczecin 2009 rok
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zgłoszona została do Mię‑
dzynarodowej Federacji 
Kynologicznej (FCI), któ‑
rej członkiem jest Związek 
Kynologiczny w Polsce. 
Wiele lat doświadczeń, 
udział w licznych wysta‑
wach, kontakty z najlep‑
szymi hodowcami w kraju 
oraz ciągłe pogłębianie 
wiedzy na temat wzorca 
tej rasy, zaprocentowały 
doskonałymi ocenami, 
przodującymi lokatami, 
a także sukcesami kolej‑
nych psów. 

Obecnie w hodowli jest 12 psów. Rocznie rodzi się około 20 szczeniąt. Ich cena 
uzależniona jest od pochodzenia oraz wyszkolenia rodziców. Waha się od 2,5 do 
3 tys. zł. Szczenięta rezerwowane są w celu zakupu jeszcze przed urodzeniem, nato‑
miast pozostałe ogłaszane na ogólnodostępnych stronach. Psy są ufne i zrównowa‑
żone, dlatego ich przyszły posiadacz także musi być odpowiedni. Zanim szczeniaki 

Pierwszy udział hodowli Waldemara Spichalskiego na wystawie 
psów w Chojnicach – 1991 rok, pies UGRA „z Chojniczanki”

Kaszubska Wystawa Psów Rasowych, Chojnice 2022, 1. lokata w Konkurencji Najlepsza Grupa 
Hodowlana – na zdjęciu z psami pan Waldemar, Kamila i Wojciech
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trafią do potencjalnego właściciela, 
przeprowadzony zostaje z nim wywiad, 
na podstawie którego stwierdza się, czy 
ta osoba jest właściwa. Jak przyznaje pan 
Waldemar, zdarzyło się już odmówienie 
sprzedaży psa w związku z informacjami 
uzyskanymi podczas rozmowy.

Hodowlę „z Chojniczanki” wyróżnia 
pasja wszystkich członków rodziny – bo 
zaangażowany jest nie tylko pan Walde‑
mar, ale również żona, syn i córka, którzy 
także zajmują się przygotowaniem psów 
do egzaminów i wystaw. Prowadzona 
polityka hodowlana ma na celu pod‑
noszenie jakości hodowlanej, pozwala 
pozyskiwać szczenięta w dobrym typie 
rasy ON i charakterze jak najbardziej 
zbliżonym do wzorca FCI. Wszyst‑
kie psy, które są w hodowli, urodziły 
się u państwa Spichalskich i większość 
z nich posiada tytuł Championa Polski. 

Hodowla pana Waldemara narodziła 
się z miłości do owczarków niemieckich. 
Jak podkreśla, jest ona jego pasją. Praca 
z psami jest ciężka, ale przynosi wiele 
satysfakcji. Jest także odskocznią od 

obowiązków zawodowych. Codzienne spacery i przebywanie wśród psów zapewnia 
relaks całej rodzinie. Psy państwa Spichalskich zdobywają regularnie najwyższe noty 
podczas wystaw psów rasowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, uzy‑
skując liczne zwycięskie tytuły. Dzięki temu hodowla znana jest całemu środowisku 
kynologicznemu w Polsce.

Fot. ze zbiorów Waldemara Spichalskiego

Najlepszy Pies Oddziału Chojnickiego 2022 HIT 
„z Chojniczanki”, Kaszubska Wystawa Psów 
Rasowych, Chojnice 2022
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MARIA EICHLER

Evy Trabszo
przygoda z ołówkiem

WYSTAWA

N a przełomie lipca i sierpnia w sali wystawowej Chojnickiego Centrum Kultury 
można było oglądać rysunki i obrazy olejne chojniczanki z Londynu. Ewa Abra‑

mek dziś pracuje za granicą jako Eva Trabszo, ale o rodzinnym mieście nie zapo‑
mniała.

To nowa pasja Evy – malarstwo olejne
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Tym razem klasycznego otwarcia wystawy nie było. Za to malarka i rysowniczka 
przyjechała na finisaż 18 sierpnia. Atmosfera była gorąca i to nie tylko z powodu awa‑
rii klimatyzacji. Artystka została od początku oblężona przez szkolnych kolegów, zna‑
jomych i przyjaciół, miłośników malarstwa i sztuki. I to jej emocje udzieliły się zebra‑
nym. Nie zabrakło więc wzruszeń, łez, uścisków, wybuchów radości i westchnień. Nic 
dziwnego, na co dzień Evy nie spotyka się na chojnickim rynku czy deptaku, bo od lat 
mieszka w Londynie i teraz powróciła do rodzinnego miasta, by pochwalić się swo‑
imi szkicami. Uwielbia portret, a na jej rysunkach oprócz klasycznych główek można 
spotkać także rozmaite wariacje portretowe. Modelami są kobiety i mężczyźni, na 
ogół piękni, w kategoriach przyjętych w modelingu.

Groziła jej dwója
Rysunek to pasja i miłość Evy praktycznie od dzieciństwa. Choć zaczęło się niefor‑
tunnie, bo od niewykonania zadania domowego z plastyki w szkole podstawowej, 
a pani Gołuńska była bardzo wymagającą nauczycielką. Ewę uratowała przed dwóją 
jej mama, o której rysowniczka mówi ze łzami w oczach, że jej najwięcej zawdzięcza. 
Mama narysowała więc za Ewę obrazek harcerza i pioniera połączonych węzłem przy‑
jaźni, ale nauczycielka nieufnie podeszła do autorstwa pracy i dopytywała, czy aby na 
pewno Ewa stworzyła to dzieło. Dziewczynka szła w zaparte, więc nauczycielka, sta‑
wiając jej piątkę, zażyczyła sobie, żeby odtąd Ewa zawsze przynosiła jej prace podob‑
nej jakości. Cóż było robić? Trzeba było usiąść z mamą i z ołówkiem w ręku i wziąć 

A to niespodzianka, kiedy koleżanka z klasy przyniesie portret namalowany przez Ewę przed laty 
w szkole. Z lewej Eva Trabszo
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się do roboty! – „Mama zawsze mówiła mi, że co jak co, ale na ołówki u nas w domu 
wystarczy pieniędzy, bo nie zawsze na wszystko można było sobie pozwolić” – wspo‑
mina autorka prac.

Moda z rysunkiem
Cezurą w jej życiu była śmierć mamy. Nagła, niespodziewana. Ewie wtedy ołówek 
wypadł z ręki. Na ponad 20 lat. Wyprowadziła się z Polski, zamieszkała w Londynie, tam 
zetknęła się ze światem mody i rozpoczęła współpracę z projektantami. To była inspira‑
cja do tego, żeby wrócić do pasji z przeszłości. Teraz nie tylko rysuje, ale próbuje ekspe‑
rymentów z farbami olejnymi, próbkę pokazała na wystawie. Także bardziej komercyjne 
modowe projekty z jej rysunkami na sukienkach, bluzach, t ‑shirtach, torbach. 

Spotkanie z Evą Trabszo wzbogaciły pokaz taneczny i muzyczne popisy tria w skła‑
dzie: Małgorzata Waszyńska, Wojtek Czemplik i Mariusz Giermaziak. A dodatkowe 
emocje wywołało przypomnienie przez jedną z koleżanek niegdyś namalowanego 
przez Ewę portretu i jej dedykowany tekst o tym, jaka naprawdę jest.

A teraz kilka słów prawdy o tym, jak Evę widzi inna jej przyjaciółka



P rzyjęło się w Chojnicach, że przynajmniej raz w roku to aktorzy wychodzą na 
spotkanie z widzami na ulice naszego miasta. Podwoje Chojnickiego Centrum 

Kultury stoją zawsze otworem dla mieszkańców, jednak zrozumiałe jest, że nie wszy‑
scy są przekonani do takiej formy sztuki. Bywa, że jeszcze nie podjęli próby zmierze‑

nia się z teatrem, sprawdzenia, czy to nie 
jest dla mnie. Od lat usilnie działamy na 
rzecz zmiany takowego podejścia, aby 
ugruntować przekonanie, że teatr jest 
dla wszystkich. Jakkolwiek to się udaje 
lub nie, to przynajmniej raz w lipcowy 
dzień, kiedy słońce (naturalny reflektor) 
zastępuje skomplikowany oświetleniowy 
sprzęt sceniczny, a scenę stanowi płyta 
Starego Rynku oraz zmodernizowana 
scena Fosy Miejskiej, od rana pojawia 
się szansa zainteresowania mieszkań‑
ców właśnie tą dziedziną sztuki, jaką jest 
teatr.

W tym roku chojnicka Fiesta Tea‑
tralna była bardzo zróżnicowana 
pod względem repertuarowym  – do 
godz.  15.00 odbywały się spektakle dla 
dzieci, później tłumy zaciekawionych 
widzów oglądały spektakle wieczorne. 
Trwały również dodatkowe atrakcje 
dla dzieci. Zaczęło się tradycyjnie od 
barwnej parady  – od Chojnickiego 

GRZEGORZ SZLANGA

Teatr wychodzi
do ludzi!

FIESTA
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Centrum Kultury aż na płytę Starego Rynku. Otwarcie festiwalu wzbogacił lokalny 
akcent  – występ zespołu Bławatki. Zaraz po nim katowicki teatr Prym ‑Art zapro‑
sił dzieci do interaktywnej zabawy w piratów. W trakcie walki i zmagań o kolejne 
kawałki mapy piraci wraz z uczestnikami przeżywali emocjonujące przygody i pozna‑
wali różne pirackie zachowania. Może nie są to umiejętności, które w dorosłym życiu 
się przydadzą, ale dzieci bawiły się świetnie. Wśród zabaw znalazły się: przeciąganie 
liny, poznanie pirackiego okrzyku, przeprawa przez niebezpieczne bagna, poszukiwa‑
nie na czas pirackiej szabli.

Zupełnie inną propozycją był spektakl Baśń o rycerzu bez konia w wykonaniu Tea‑
tru Barnaby z Gdańska. Każde dziecko wie, że rycerz ma przecież swojego konia! I jest 
to poniekąd prawda, tylko że ten akurat nie miał. I był przez to bardzo nieszczęśliwy. 
W trakcie trwania spektaklu Marcin Marzec w jednoosobowym teatrze w mistrzowski 
sposób grał kilka postaci, używając lalek, skutecznie zmieniając głos i zabawiając dzieci. 
Były też smaczki dla dorosłych, kiedy to aktor wspominał lokalne miejscowości.

Po tym spektaklu wystarczyło akurat czasu, żeby przenieść się do Fosy Miejskiej 
i obejrzeć tam (Nie)brzydkie kaczątko. To wzruszająca i tkliwa opowieść o biednym, 
odrzuconym kaczątku, które pokonuje wiele przeciwności losu i wiele niebezpie‑
czeństw, aby stać się pięknym, podziwianym przez wszystkich łabędziem. Podczas 
bajki dzieci poznały różne zabawne postaci z wiejskiego podwórka, zobaczyły dziwny, 
ale bardzo śmieszny pokaz mody, zaprzyjaźniły się z psem, który udaje, że jest groźny, 
przemierzyły daleką drogę wraz z kaczątkiem, aby zobaczyć jego piękną przemianę. 

Ostatnim w bloku spektakli oświetlanych światłem słonecznym było przed‑
stawienie Serce Don Juana w wykonaniu Teatru Kalejdoskop z Krakowa. Było ono 
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uosobieniem idei teatru ulicznego – aktorzy grali w maskach i na szczudłach, ope‑
rowali ogniem. Tytułowy Don Juan, niewierny kochanek, który swoimi podbojami 
wzbudzał emocje, trafił do piekła i tam na oczach widzów musiał przekonać o swoich 
dobrych intencjach. 

Odbyły się również dwa wspaniałe ambitne spektakle wieczorne, które zwycza‑
jowo przyciągają tłumy ludzi. Tym razem było tak samo! Pierwszy z nich – Tribute to 
spektakl cyrkowo ‑teatralny inspirowany prozą Isaaca Bashevisa Singera. Pół żartem, 
pół serio jak zwykł pisać noblista, za pomocą żonglerki, akrobatyki i innych dyscy‑
plin cyrkowych snuta jest opowieść o ponadczasowych dylematach sztukmistrza, 
o duchach, o tym, co zniknęło nagle i bezpowrotnie w wielkiej katastrofie. Ludzkie 
słabości, obawy, nadzieje i radości są jednak wciąż takie same i o tym też jest ten 
spektakl. Nieprzypadkowa jest oprawa muzyczna widowiska. Lou Reed, Amy Wine‑
house, The Ramones, Leonard Cohen, Lenny Kravitz, Bob Dylan to twórcy, dla któ‑
rych ich żydowskie pochodzenie było istotne, czerpali z niego inspirację, korzystając 
z dziedzictwa lub buntując się przeciwko niemu. Muzyków tych, artystów w spektaklu 
i singerowskiego Jaszę Mazura łączy fakt bycia sztukmistrzami, z dobrodziejstwami 
i zmorami tego zawodu. Tytuł spektaklu – Tribute – nawiązuje do próby oddania sza‑
cunku światu, który już nie istnieje. Nie był to w wydźwięku oczywisty spektakl, wiele 
musiał sobie widz dopowiedzieć. W ulotkach rozdawanych podczas trwania festiwalu 
można było wcześniej zapoznać się z intencjami artystów. Aktorzy otrzymali zasłu‑
żoną długą owację. 
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W wypełnionej po brzegi Fosie Miejskiej zaprezentował się prawdopodobnie jeden 
z najliczniejszych (pod względem liczby aktorów) teatrów offowych w Polsce: Teatr 
Pijana Sypialnia z Warszawy. Ma on na koncie liczne sukcesy, regularnie gra w całej 
Polsce. My, organizatorzy, już od jakiegoś czasu „czatowaliśmy” na niego, aby móc 
zaprosić na nasze święto teatru. Krótko mówiąc, do Chojnic przyjechała Warszawa 
z wodewilem… Do Warszawy z zamiarem wydania córek za mąż przybywa Barnaba 
Fafuła, ze swoją żoną Kunegundą. Już na dworcu grupa miejscowych cwaniaczków 
wykrada córki. Młodzieńcy chcą oczarować dziewczyny, pokazując im najpiękniejsze 
zakątki miasta. Druga część widowiska to kabaret przedstawiający w krzywym zwier‑
ciadle współczesny, wielkomiejski styl życia, w którym celebryci prześcigają się w pre‑
zentowaniu swoich sposobów na realizowanie wyjątkowej i pełnej sukcesów kariery. 
Spektakl wypełniają piosenki i muzyka na żywo oraz wytańczone przez aktorów polki 
i walczyki. Widowisko zachwyciło! Po północy widzowie, mamy nadzieję, usatysfak‑
cjonowani dniem spędzonym z teatrem wracali bezpiecznie do domów. 

A za rok? A za rok znowu wyjdziemy z teatrem do widzów – do tych małych, śred‑
nich i całkiem dużych. Aktorzy oczarują nowymi sztukami. I mam nadzieję, że choć 
jeden widz, który jeszcze nie widział aktorów na scenie Chojnickiego Centrum Kul‑
tury, pomyśli: A może bym tym razem ja wybrał się do teatru? My cierpliwie czekamy! 

Fot. Jarosław Urbański



ANNA MARIA ZDRENKA

Noc Poetów
w wyremontowanej fosie

IMPREZA

P o dwóch latach przerwy do kalendarza letnich wydarzeń kulturalnych powróciła 
plenerowa Chojnicka Noc Poetów. W pierwszą sobotę sierpnia w Fosie Miejskiej 

zgromadzili się poeci i miłośnicy poezji oraz piosenki poetyckiej. 
Impreza w 2020 roku nie odbyła się z powodu pandemii, a przed rokiem w sierpniu 

trwał jeszcze remont amfiteatru w fosie. Tegoroczna XXVII edycja imprezy przebiegła 

Znany z desek teatralnych i z telewizji aktor Olgierd Łukaszewicz na Chojnickiej Nocy Poetów 
recytował poezję romantyków, gdyż w tym roku obchodzimy Rok Romantyzmu Polskiego
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już bez przeszkód i w nieco innej oprawie technicznej. Można było na zamontowa‑
nym telebimie oglądać występujących gości. A migawki z wydarzenia publikowane 
były na portalach społecznościowych Chojnickiego Centrum Kultury – organizatora 
wydarzenia wraz z Urzędem Miejskim i Miejską Biblioteką Publiczną.

Na scenie wystąpiły laureatki wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Zofia Kosobucka, Kinga Kiedrowska i Małgorzata Szmaglinska. 
Pierwszą gwiazdą była Marta Kurzak, aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, która 
recytowała utwory Tadeusza Różewicza w autorskim wyborze. Jest ona związana 
z Chojnicami  – pochodzi ze Swornegaci i debiutowała w Chojnickim Studiu Rap‑
sodycznym. Drugim aktorem uświetniającym Noc był Olgierd Łukaszewicz, który 
wystąpił z programem „W hołdzie romantykom”. Jego recytację przeplatały utwory 
zagrane przez muzyka Witolda Łukaszewskiego. Aktorzy Piotr Cyrwus i Maja Bareł‑
kowska zaprezentowali natomiast poezję Cypriana Kamila Norwida przy akompania‑
mencie Kajetana Marczaka.

Podczas Chojnickiej Nocy Poetów nie mogło zabraknąć rozstrzygnięcia Ogólno‑
polskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Werdykt jury odczytał Tomasz 
Gruchot, któremu towarzyszyli pozostali członkowie tego gremium: Piotr Łuszczy‑
kiewicz i Łucja Dudzińska. Ogłoszone także zostały wyniki Konkursu poetyckiego 
o Srebrny kluczyk, organizowanego w czasie Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich 

Występ zespołu Pierwiastek Z Trzech spodobał się publiczności zgromadzonej w Fosie Miejskiej
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Moment rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza przez członków 
jury i przedstawicieli organizatorów Nocy

Gośćmi tegorocznej edycji imprezy byli artyści realizujący Projekt Poeci+: Limboski (na zdjęciu), 
Michał Sołtan, Tymon Tymański i Ernest Staniaszek
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poprzedzających Noc. W amfiteatrze prezentowali swoje wiersze laureaci obu prze‑
glądów, którzy dotarli do Chojnic. Swoją twórczością podzieliła się poetka Łucja 
Dudzińska.

Muzyczną oprawę zapewnili Paweł Ruszkowski z zespołem, prezentujący utwory 
z płyty Absencja. Widownię poderwał Pierwiastek Z Trzech, którego wokalistkami 
są pochodzące z Leśna siostry Adriana Owczarczyk i Paulina Szymlek. Trwającą do 
godz. 1.00 imprezę zakończył występ artystów z Projektu Poeci+: Tymona Tymań‑
skiego, Limboskiego, Michała Sołtana i Ernesta Staniaszka wraz zespołem. Koncertu 
wysłuchała nieduża już grupa widzów, których nie zniechęciło dotkliwe wtedy zimno 
i późna pora. 

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach

Wyniki XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza ogłoszonego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną
Pierwsza nagroda ex aequo – wiersz Po wojnie, opatrzony godłem Regina, którego autorką jest 
Wiesława Raczkiewicz (Szczawno Zdrój) oraz wiersz nie garść, opatrzony godłem Torus, którego 
autorką jest Róża Zalewska z Holandii. 
Drugiej nagrody jury nie przyznało.
Trzecia nagroda – wiersz Łóżko 24/7, godło Zwierzoczłekoupiór, którego autorem jest Mirosław 
Gabryś (Cieszyn).
Równorzędne wyróżnienia:

– wiersz mistrz, godło Oldboy – Mirosław Majewski (Olkusz)
– wiersz Bagnet, godło Knut – Jerzy Fryckowski (Dębnica Kaszubska)
– wiersz bez tytułu***, godło Farelka – Maria Radkowska (Warszawa)
– wiersz List, godło Hiacynta – Aleksandra Dańczyszyn (Warszawa)
– wiersz Opowieść o wędrowcu, godło Zielona herbata – Rafał Baron (Gdańsk)
Jury wyróżniło także drukiem w pokonkursowym tomiku Odblaski Nocy teksty laureatów 
i wyróżnionych oraz 26 utworów dostrzeżonych.



WERONIKA SADOWSKA

Literacka uczta
na Starym Rynku

CZYTELNICTWO

Dwieście lat temu w Wilnie po raz pierwszy światło ujrzały Ballady i romanse 
Adama Mickiewicza, których publikacja rozpoczęła w Polsce romantyzm. 

W związku z tym wydarzeniem 2022 rok został ogłoszony Rokiem Romantyzmu Pol‑
skiego. Stąd też nieprzypadkowy wybór lektury tegorocznego Narodowego Czytania, 
które już po raz 11. odbyło się w Polsce i na całym świecie. W tym roku aż w ponad 
4500 miejscach. W sobotę 3 września poezję polskiego romantycznego wieszcza 

Tym razem organizatorzy na miejsce chojnickiego Narodowego Czytania wybrali Stary Rynek 
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można było poza Polską wysłu‑
chać np. w Nowej Zelandii, 
Australii, Chinach, Maroku czy 
Kolumbii. Również chojnicza‑
nie mogli wziąć udział w Naro‑
dowym Czytaniu, które miało 
miejsce na Starym Rynku.

Uczestników i czytają‑
cych przywitała Anna Lipiń‑
ska, dyrektor Miejskiej Biblio‑
teki Publicznej w Chojnicach. 
Następnie przeczytała oko‑
licznościowy list Prezydenta 
RP skierowany do wszystkich 
organizatorów akcji, w któ‑
rym znalazły się m.in. słowa 
dotyczące czytanych utworów: 

„Zachwycają wyjątkową aurą, 
niezrównanymi opisami natury 
i mądrą prawdą, że świat musi 
być sprawiedliwy, dobro nagro‑
dzone, a zło ukarane. Niezwykła 
wrażliwość, wspaniałe wyczucie 
języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że Ballady i romanse są esencją pol‑
skiego romantyzmu”.

Chojniczanie mieli okazję wysłuchać 14 utworów w wykonaniu bibliotekarzy, 
członków Stowarzyszenia LekTURa i zaproszonych gości. Każde odczytane dzieło 
poprzedzone zostało kilkoma zdaniami, które opisywały treść utworu, jego przesła‑
nie lub okoliczności powstania. Informacje te przedstawiły bibliotekarki Anna Maria 
Zdrenka i Weronika Sadowska (autorka artykułu – przyp. red.). Czytający, swoją zna‑
komitą interpretacją, przypomnieli zarówno te popularne utwory, jak Świtezianka, 
Lilije czy Pani Twardowska oraz te mniej znane, jak Dudarz czy Rękawiczka. 

Dwugodzinna uczta z twórczością Adama Mickiewicza cieszyła się popularnością 
wśród przechodniów, którzy przystawali na chwilę, by wsłuchać się w treści poszcze‑
gólnych utworów. Ci, którzy zapragnęli dłużej obcować z poezją romantyczną, mogli 
przysiąść na leżakach wypożyczonych dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury 
w Chojnicach bądź na ławeczkach, które znajdują się na płycie rynku. Architektoniczna 
przestrzeń Starego Miasta sprzyjała kontemplacji czytanych utworów. Każdy uczestnik 
Narodowego Czytania otrzymał pamiątkową zakładkę. Na zakończenie bibliotekarki 
zaprosiły na przyszłoroczną edycję, która odbędzie się jak zawsze w pierwszą sobotę 
września. Organizatorami akcji były Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach 

Ballady i romanse czytali:
Pierwiosnek – młodszy chorąży Radosław Stoltmann 

(34 Chojnicki Batalion Radiotechniczny)
Romantyczność – Klaudia Drzycimska (Dyskusyjny Klub 

Książki dla młodzieży przy MBP)
Świteź – Piotr Cieśliński (aktor Projektu 41)
Świtezianka – Agnieszka Schreiber (aktorka Projektu 41)
Rybka – Monika Garstecka (Starostwo Powiatowe)
Powrót taty – Lidia Polasik (Miejska Biblioteka 

Publiczna)
Kurhanek Maryli – Natalia Grabowska (Stowarzyszenie 

LekTURa, Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych)
Do przyjaciół – Mariusz Kępka (nauczyciel, historyk)
To lubię – Anna Kruk (wychowawca i przedstawicielka 

Służby Więziennej)
Rękawiczka – Mirosława Łuszczak (Miejska Biblioteka 

Publiczna, Stowarzyszenie LekTURa)
Pani Twardowska – Maria Eichler (dziennikarka)
Tukaj – Grzegorz Szlanga (Chojnickie Centrum Kultury)
Lilije – Małgorzata Szmaglinska (Młodzieżowa Rada 

Miejska w Chojnicach, LO im. Filomatów Chojnickich)
Dudarz – Anna Maria Zdrenka (Miejska Biblioteka 

Publiczna, Stowarzyszenie LekTURa)
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i Stowarzyszenie LekTURa 
przy współudziale Choj‑
nickiego Centrum Kul‑
tury. Znana jest już przy‑
szłoroczna lektura, która 
ogłoszona została przez 
prezydenta na zakończe‑
nie Narodowego Czytania 
w Warszawie. A będzie 
nią Nad Niemnem Elizy 
Orzeszkowej. 

Fot. ze zbiorów MBP 
w Chojnicach

„Balladom i romansom” z uwagą przysłuchiwali się zarówno 
biorący udział w akcji, jak i spacerowicze

Chojnicki reżyser i aktor Grzegorz Szlanga po raz kolejny wziął udział w Narodowym Czytaniu



ALEKSANDRA FRYCA

„Echa Fosy” –
alternatywne wydarzenie muzyczne

KONCERT

M iniony sezon letni pod kątem wydarzeń kulturalnych w Fosie Miejskiej w Choj‑
nicach podsumować śmiało można jako bogaty i programowo zróżnicowany. 

Wśród tak zwanych klasyków, od lat związanych z tym miejscem, znalazły się również 
nowe inicjatywy. Jedną z nich były „Echa Fosy” organizowane w partnerskim duchu 
przez Chojnickie Centrum Kultury oraz Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu‑
chowskiej. 

Zespół Entfloria (fot. Michał Megger)
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A zaczęło się od echa… Echa myśli – utrzymującego się w głowach młodych ludzi 
już od dłuższego czasu, żeby stworzyć w przestrzeni miejskiej wydarzenie przepeł‑
nione alternatywą. Chodziło o to, by otworzyć się na nowe gatunki muzyczne i kon‑
cepty artystyczne, zaprzyjaźnić się z abstrakcją, dać się ponieść w nieznane rejony 
dźwięków. W ostatnią sobotę lipca „Echa Fosy” wybrzmiały po raz pierwszy. Amfi‑
teatr wypełnili artyści związani z lokalną i ogólnopolską sceną alternatywną. Pojęcie 

„alternatywa” samo w sobie jest oczywiście szerokie i kryje się pod nim wiele znaczeń. 
W związku z tym nie zabrakło różnorodności w formie i treści oraz bezkompromiso‑
wego podejścia do kompozycji.

Koncert otworzyła Entfloria z Kamienia Krajeńskiego, która wprowadziła uczest‑
ników na kosmiczne orbity, nawiązała do pradawnych światów, przybliżyła do natury. 
Trio wyjątkowo aktywne na scenie, non stop zamieniało się instrumentami, urozmai‑
cając występ brzmieniem szamańskiego bębna i kija deszczowego. James Button Band 
z kolei przeniósł nas do lat 70. Klasyczne, vintage'owe brzmienie gitar, przebojowe 
rock'n'rollowe kompozycje i przede wszystkim świetna interakcja między zespołem 
a publicznością. Z muzyką współgrał również image artystów – kolorowy, wręcz kwie‑
cisty. Długo wyczekiwany występ Moringi nie mógł przejść bez echa. Muzycy pocho‑
dzą z Chojnic, są aktywni na scenie od wielu lat. Doświadczenie i konkretny pomysł 

Członkowie chojnickiej Moringi (fot. Joachim Dąbrowski)
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na siebie zaowocował wartościowym 
koncertem. Można rzec, że Fosa Miejska 
jest wręcz stworzona do tego brzmienia. 
Mogliśmy m.in. usłyszeć utwór Root, do 
którego ślady nagrała utalentowana bry‑
tyjska wiolonczelistka Jo Quail.

Organizatorzy postanowili w instru‑
mentalnym klimacie utrzymać uwagę 
publiczności na dłużej. Na scenie poja‑
wił się morąski MOAFT, znany doskonale 
w subkulturach metalowych, alternatyw‑
nych. Techniczne granie, złożone rytmy 
i podziały  – artyści zafundowali nam 
prawdziwą muzyczną gimnastykę. Nie 
zabrakło wplatania różnych nieoczywi‑
stych motywów, na przykład folkowych. 
Do tańca i do płaczu zaprosił ostatni 
z występujących zespołów, trójmiejski 
St.  John z przejmującym, niskim i cie‑
płym wokalem Jana Galbasa. Skojarzenia 

„Echa Fosy” prowadziła Aleksandra Fryca, autorka artykułu (fot. Joachim Dąbrowski)

Jednym z występujących był zespół St. John 
z Trójmiasta (fot. Joachim Dąbrowski)
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po występie formacji były różne, ale wielu zgodzi się co do tego, że słyszalne w ich 
muzyce były nuty Nicka Cave’a czy Madrugady. Dopracowane w szczegółach kom‑
pozycje pięknie niosły się po miejskiej przestrzeni. Na bis pojawiła się ciekawa inter‑
pretacja The Chain Fleetwood Mac.

Wieczór zakończył się widowiskową fioletowo ‑purpurową poświatą na niebie 
nawiązującą do głównego tonu kolorystycznego imprezy. Pozostał niedosyt, który 
możliwe, że przerodzi się w realne działanie w kolejnym sezonie. A wtedy ponownie 
nie zabraknie dźwięków skrajnych i odważnych, nieklasycznych, ale z klasyki czer‑
piących.

Publiczność zgromadzona na koncercie muzyki alternatywnej „Echa Fosy” (fot. Michał Megger)

Autorka artykułu Aleksandra Fryca jest członkinią Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej 
i Człuchowskiej, współorganizatora koncertu „Echa Fosy”.



MARIA EICHLER

Dni Sztuki
Janusza Trzebiatowskiego

WYDARZENIE

O d 13 do 17 września chojniczanie mogli uczestniczyć w Dniach Sztuki, na które 
zapraszały miejscowe instytucje – Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, Chojnickie 

Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Spiritus movens przedsięwzięcia był 
jak zawsze chojnicko ‑krakowski artysta. I wokół jego twórczości koncentrowały się 
też Dni Sztuki. 

Anna Lipińska zapowiada popołudnie z wierszami Janusza Trzebiatowskiego
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Pierwszego dnia mogliśmy więc obejrzeć film dokumentalny Daniela Frymarka 
o Checzy Trzebiatówce, czyli samotni Trzebiatowskiego pod Krakowem, w której 
kolekcjonuje on dzieła sztuki ludowej nie tylko z Kaszub, ukochanych skądinąd, ale 
także zdobycze przywiezione z licznych podróży zagranicznych. W Trzebiatówce arty‑
sta ma też pracownię, gdzie może w spokoju ducha malować i tworzyć inne projekty.

Kolejnego dnia, także w Chojnickim Centrum Kultury, historyczka sztuki Monika 
Szczukowska dała wykład o znakach graficznych i oznakach, które zaprojektował 
Janusz Trzebiatowski, zapoznając obecnych z bogactwem formalnym i kunsztem pro‑
jektów artysty, zaś ten bardzo chwalił sobie współpracę z grawerem Alojzym Borowi‑
czem, ubolewając, że takich mistrzów jak on to już praktycznie nie ma…

W Miejskiej Bibliotece Publicznej królowała poezja. Najpierw, co było ewenemen‑
tem, jeden z wierszy Trzebiatowskiego – o Dantem – został odczytany w trzech języ‑
kach: po polsku (sam autor), po kaszubsku (Janina Kosiedowska) i po niemiecku (Karl 
Grenzler). O życiu i twórczości Trzebiatowskiego opowiedział Paweł Boczek. Potem 
słuchacze zapoznali się z kilkoma wierszami z najnowszego tomiku Trzebiatowskiego 
pt. Pośród. A na koniec biblioteka dostała prezent – arkusz znaczków zaprojektowany 
przez wybitnego chojniczanina Leona Kaweckiego.

Sobotnia końcówka Dni to koncert fortepianowy Izabeli Jutrzenka ‑Trzebiatowskiej, 
która zagrała walce z różnych epok i różnych mistrzów, zaś tuż po jej występie otwarta 

Janusz Trzebiatowski otwiera wystawę „Przestrzeń muzyczna”
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została w Chojnickim Centrum Kultury kolejna wystawa malarstwa Janusza Trzebia‑
towskiego pt. „Przestrzeń muzyczna”.

Różnorodne propozycje spotkały się z żywym przyjęciem widzów i słuchaczy. 
A Janusz Trzebiatowski, jak to ma w zwyczaju, już planuje Dni w przyszłym roku.  
– „I co byście powiedzieli, jakby przyjechał do Chojnic Bogusław Schaeffer?” – zasta‑
nawia się. Pewnie dla części chojniczan byłaby to nie lada gratka…

Pierwsi zwiedzający wystawę z nowego cyklu „Przestrzeń muzyczna”



IRMINA SZYCA, MICHAŁ KARPIAK, JOANNA GAPPA

Rewitalizacja
Dzielnicy Dworcowej

INWESTYCJA

Z końcem sierpnia zakończył się projekt pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej 
w Chojnicach” realizowany przez Gminę Miejską Chojnice (lidera przedsięwzię‑

cia) oraz Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach wraz z sześcioma wspólnotami 
mieszkaniowymi. Projekt przeprowadzany był na jednym z dwóch podobszarów 
rewitalizacji miasta Chojnice, tj. Dzielnicy Dworcowej, o powierzchni ok. 112 ha. 
Rewitalizacja nie wiąże się wyłącznie z wykonaniem remontu czy też modernizacją 
obiektów, lecz jest to długotrwały proces społeczny, mający na celu ożywienie, przy‑
wrócenie do życia, a także wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegra‑
dowanych, poprzez całościowe działania na rzecz społeczności lokalnej, ale również 
aktywizujące ją do różnych czynności przez przedsięwzięcia wskazane w opracowa‑
nych programach. 

Badania prowadzone na potrzeby opracowanego w 2015 roku Raportu Dotyczą‑
cego Delimitacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Chojnice wykazały, że Dzielnica 
Dworcowa wraz ze Śródmieściem charakteryzują się szczególnie niekorzystnymi 
wskaźnikami na tle innych jednostek miejskich. Na podstawie tego raportu Rada 
Miejska w Chojnicach podjęła w 2016 roku uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta, a następnie przyjęła 
Gminny Program Rewitalizacji. Z dwóch jednostek miejskich objętych tym progra‑
mem to Dzielnica Dworcowa znajdowała się w trudniejszej sytuacji. Powodem pod‑
jęcia działań rewitalizacyjnych akurat na jej obszarze był fakt, iż teren ten zamieszki‑
wany jest w znacznej mierze przez społeczność starzejącą się. To miejsce, gdzie część 
mieszkańców doświadcza ubóstwa i dochodzi w nim do przestępstw, w tym do prze‑
mocy w rodzinie. Dawniej ta część miasta odgrywała istotną rolę usługowo ‑handlową, 
przede wszystkim ze względu na trakt łączący centrum miasta z dworcem kolejowym. 
Niestety z biegiem lat obecna Dzielnica Dworcowa przestała przypominać tę z cza‑
sów świetności i straciła wiele swoich walorów. Postanowiono więc podjąć działania 
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mające na celu wsparcie ożywienia społeczno ‑gospodarczego tej części miasta środ‑
kami zewnętrznymi.

W efekcie starań o pozyskanie wsparcia dla projektu rewitalizacji dzielnicy 
22 grudnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Burmistrzem 
Miasta Chojnice Arseniuszem Finsterem a Marszałkiem Województwa Pomor‑
skiego Mieczysławem Strukiem. Projekt wspierany był środkami z Unii Europejskiej 
i z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz‑
twa Pomorskiego na lata 2014–2020. Koszt całkowity wyniósł ostatecznie ponad 
12 mln zł, natomiast wartość dotacji to nieco ponad 6 mln zł, w tym z budżetu Unii 
Europejskiej ok. 5,1 mln zł i z budżetu państwa ok. 934 tys. zł. 

Gmina Miejska Chojnice, jako lider projektu, najważniejsze inwestycje rewitaliza‑
cyjne realizowała w latach 2019–2021 i były to następujące przedsięwzięcia: budowa 
obiektu przy ul. Dworcowej, budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz 
zagospodarowanie Wzgórza Ewangelickiego z budową ul. Rolbieckiego. Odcinek ul. 
Subisława do ul. Towarowej wybudowany został w roku 2019. W ramach inwestycji 
przygotowano jezdnię ze zjazdami, zatokami autobusowymi, parkingiem i jezdnią 
manewrową, ścieżką rowerową i chodnikiem oraz zielenią miejską i oświetleniem. 
Istotną częścią była rozbudowa monitoringu miejskiego, którym objęta została 
ta ulica. Wykonawcą była firma Marbruk z Charzyków. Do zapewnienia pełnej 

Wyremontowana kamienica przy ul. Dworcowej 23
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funkcjonalności drogi, aby umożliwiła ona ruch pomiędzy ul. Gdańską a ul. Towa‑
rową, niezbędne było dokończenie prac w ramach innego projektu unijnego  – 
budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 
ul. Subisława, Sambora i Dąbrowskiego. Nowy układ drogowy pozwolił na dostęp 
ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego od ul. Gdańskiej do ul. Towarowej, 
a dalej do powstającego węzła komunikacyjnego obejmującego dworzec autobusowy 
i kolejowy. Wartość zadania wyniosła prawie 3 mln zł. 

W 2020 roku zakończono budowę obiektu przy ul. Dworcowej, w którym znalazła 
się Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży oraz Punkt Opieki Dzien‑
nej dla Osób Niesamodzielnych. Zarządza nimi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chojnicach, realizując projekt „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”, w którym wartość przyznanego dofinanso‑
wania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiła ponad 2,5 mln zł. Niewielki 
obiekt uzyskał estetyczne otoczenie ze skwerkiem rekreacyjnym i kilkoma miejscami 
parkingowymi. Po tym, jak pierwotny wykonawca inwestycji zszedł z placu budowy, 
zadanie dokończył Zakład Ogólnobudowlany Andrzeja Byszewskiego z Chojnic. 
Budynek został umeblowany i wyposażony w sprzęt multimedialny oraz pomoce 
dydaktyczne, a od 2021 roku z jego usług korzysta ok. 15 dzieci i młodzieży, jak rów‑
nież 20 osób dorosłych (niesamodzielnych). Koszt budowy obiektu przy ul. Dworco‑
wej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia wyniósł ok. 1,5 mln zł. 

Ekorabata przy ul. Rolbieckiego
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Ostatnią z realizowanych inwestycji było zagospodarowanie Wzgórza Ewan‑
gelickiego wraz z budową przyległej ul. Rolbieckiego. Na przestrzeni parkowej 
o powierzchni około 1,5 ha uporządkowany został drzewostan, wykonano nasadze‑
nia oraz powstał teren rekreacji z małą architekturą. Ul. Rolbieckiego doczekała się 
nawierzchni z kostki betonowej, wybudowany został łącznik dla pieszych z ul. Pił‑
sudskiego. Wykonawcą robót w parku była firma Marbruk. Budową ul. Rolbieckiego 
zajęła się firma Usługi Komunalno ‑Transportowe AMAR z Lichnów. Prace o wartości 
ok. 2,6 mln zł zakończyły się w czerwcu 2021 roku. 

Na obszarze Dzielnicy Dworcowej zrealizowano, przy zaangażowaniu Chojni‑
ckiego Centrum Kultury, kilka drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych. W 2018 roku 
młodzież zaprojektowała i wykonała malowidło na budynku przy ul. Świętopełka. 
Rok później odbyły się warsztaty fotograficzne połączone ze spacerami po dzielnicy, 
których efektem była wystawa wykonanych zdjęć. W 2022 roku zagospodarowano 
dwie przestrzenie: podwórze budynku przy ul. Swarożyca 7 i skwerek przy ul. Rolbie‑
ckiego, przylegający do parku na Wzgórzu Ewangelickim, gdzie powstała ekorabata. 
Projekty zieleni dla obu miejsc opracowano na warsztatach, które odbyły się w Choj‑
nickim Centrum Kultury jesienią poprzedniego roku. Efektem tych warsztatów był 
też projekt muralu, który znalazł się na budynku przy ul. Swarożyca 7. 

Łączna wartość wydatków Gminy Miejskiej Chojnice wyniosła ponad 7,3 mln zł, 
a otrzymane współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 

Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej



Kronika chojnicka50 

osiągnęło wartość ok. 4,5 mln zł. Natomiast 26 inwestycji zostało zrealizowanych 
przez sześć wspólnot mieszkaniowych oraz Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach. 
Wspólnoty realizowały swoje przedsięwzięcia od 2019 roku, a przeprowadzone prace 
dotyczyły adresów: Warszawska 20, Dworcowa 23, Dworcowa 28, Piłsudskiego  22, 
Żwirki i Wigury 11, Towarowa 1. Zadania polegały m.in. na remontach elewacji 
i dachów; wymianach stolarki okiennej, drzwi frontowych, parapetów zewnętrznych; 
obróbkach blacharskich; wymianach rynien; ociepleniu ścian; montażu oświetlaczy 
okien piwnicznych; remontach klatek schodowych. Ponadto zagospodarowano oto‑
czenie budynków i postawiono wiaty śmietnikowe. Koszty poniesione we wspólno‑
tach mieszkaniowych wyniosły ponad 1,8 mln zł, a dofinansowanie ponad 849 tys. zł.

Istotną część projektu stanowiły również przedsięwzięcia Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Chojnicach, która wyremontowała części wspólne w 20 budynkach wielorodzinnych 
położonych na obszarze Dzielnicy Dworcowej. Są to budynki usytuowane pod nastę‑
pującymi adresami: ul. Warszawska 19, 21, 23, 29, ul. Spółdzielcza 2, 5, ul. Łanowa 3–5, 
11–13, ul. Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28, ul. Budowlanych 2, 3, 5, 6, 7. Interwencją objęto 
przede wszystkim klatki schodowe, w których przeprowadzono kompleksowe prace 
tynkarsko ‑malarskie i elektryczne. Zadbano o montaż nowych, energooszczędnych 
lamp z czujnikami ruchu i zmierzchu. W kilkunastu budynkach dokonano komplek‑
sowego remontu schodów poprzez obłożenie ich nową okładziną ceramiczną. Odświe‑
żono pochwyty, balustrady i poręcze. Zamontowano domofony oraz nowe wyłazy 
dachowe, które dodatkowo doświetliły najwyższe piętra budynków. W pozostałych 
obiektach wykonano remonty dachów lub prace izolacyjne w obrębie fundamentów. 

Projekt rewitalizacyjny umożliwił zagospodarowanie najbliższego otoczenia budyn‑
ków wielorodzinnych, w tym m.in. utwardzenie nawierzchni podwórek z odprowa‑

dzeniem wód opadowych, 
remonty nawierzchni dróg 
wewnętrznych, wykonanie 
nowych chodników lub 
ich remont, utwardzenie 
miejsc postojowych. Prze‑
prowadzono również rekul‑
tywację terenów zielonych, 
nasadzenia drzew i krze‑
wów oraz posadowiono 
elementy małej architek‑
tury, w tym ławki, stoły do 
gry w szachy, śmietniki itp. 
Łączny koszt inwestycji 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyniósł niespełna 3 mln zł, 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza 
Ewangelickiego
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a współfinansowanie jego realizacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – 
804 tys. zł.

Wskazane powyżej przedsięwzięcia miały na celu nie tylko poprawę wizerunku 
przestrzeni publicznych na terenie Dzielnicy Dworcowej, ale przede wszystkim nada‑
nie jej nowych funkcji społeczno ‑gospodarczych. Ponadto za ich sprawą obszar ten 
miał stać się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców, jak również stwarzać 
możliwość angażowania się i ekspresji. Zajęcia prowadzone przez nowo powstałe pla‑
cówki przy ul. Dworcowej mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkań‑
ców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Fot. Daniel Frymark

Podwórko przy ul. Swarożyca 7



WIOLETTA KARPIAK

Tętniąca życiem świetlica
przy Dworcowej

WSPARCIE

W lipcu ubiegłego roku swoją działalność rozpoczęła placówka Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ulokowana w miejscu byłego 

ogródka jordanowskiego przy ul. Dworcowej. Budynek pełni funkcje opiekuńczo‑
‑kulturalno ‑aktywizującą oraz opiekuńczo ‑wychowawczą i odkąd do świetlicy przy‑
jęto grupy podopiecznych, tętni ona życiem. Różne funkcje świetlicy wynikają z faktu, 

Placówka przy ul. Dworcowej
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że w godzinach porannych przebywają w niej seniorzy, w ramach Punktu Opieki 
Dziennej dla Osób Niesamodzielnych, natomiast po godz. 15.00 przychodzą do niej 
dzieci i wtedy staje się Placówką Wsparcia Dziennego.

Budynek jest parterowy i zbudowano go z myślą o potrzebach osób niepełno‑
sprawnych. Znajdują się w nim: sale do terapii, jadalnia, zaplecze kuchenne, szatnia, 
toaleta z prysznicem, biuro dla personelu oraz składzik. Z tyłu obiektu znajduje się 
niewielki ogródek z miejscem na zabawy dziecięce oraz ławki i stoliki do odpoczynku 
na świeżym powietrzu. Na osoby z problemami w poruszaniu czeka podnośnik 
zewnętrzny, dzięki któremu jeżdżący na wózkach inwalidzkich mogą bez problemu 
wjechać do budynku. Poza tym pomyślano o kilku miejscach parkingowych.

Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych
Z oferty świetlicy dla osób niesamodzielnych może korzystać 20 seniorów. Aby stać się 
podopiecznym placówki, trzeba spełnić pewne kryteria: być w wieku 60+, posiadać orze‑
czenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie korzystania 
z tego typu usług, mieszkać na obszarze rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej. W pierw‑
szej kolejności do placówki przyjmowane są osoby nieprzekraczające 150% kryterium 
dochodowego. W czasie przebywania w placówce otrzymują one śniadania i obiady.

Punkt jest czynny w godz. 7.00–15.00 i oferuje szerokie spektrum zajęć. Seniorzy 
mogą skorzystać: z pomocy pielęgniarskiej i psychologicznej, z rehabilitacji (w tym 

Grupa seniorów na spotkaniu muzycznym z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej
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ze sprzętu treningowego), ze spotkań z pracownikiem socjalnym, z warsztatów ręko‑
dzielniczych, zajęć muzycznych, biblioterapeutycznych czy informatycznych. Orga‑
nizowane są małe koncerty muzyczne, wyjścia do Chojnickiego Centrum Kultury, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, wycieczki, ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi 
lub ze specjalistami spoza oferty stałej. Rodziny podopiecznych mogą skonsultować 
się z prawnikiem oraz doradcą zawodowym. Wspólne przebywanie seniorów w świet‑
licy buduje świadomość bycia potrzebnym, oczekiwanym. Podnosi poczucie własnej 
wartości. Zawiązują się tam przyjaźnie. Jest czas na wspominanie własnej przeszłości 
i rozwój osobisty. Seniorzy mogą liczyć na pomoc zatrudnionych w świetlicy dwóch 
opiekunek i kierownika. Codziennym rytuałem jest wspólne picie kawy. Wyjątkowo 
celebruje się też urodziny podopiecznych  – są tort i prezenty. Obecnie z punktu 
korzysta już druga grupa seniorów. 

Placówka Wsparcia Dziennego
W tej świetlicy przebywa 15 dzieci w wieku szkolnym. Uczniowie mogą przychodzić 
w godz. 15.00–19.00, po zakończeniu lekcji. Czeka na nich podwieczorek i w każdej 
chwili mogą napić się ciepłej herbaty lub wody. Podopiecznymi opiekują się kierow‑
nik placówki, dwóch wychowawców, którzy organizują czas i pomagają w odrabianiu 
zadań domowych i nauce oraz specjaliści prowadzący konkretne zajęcia. Dzieci mogą 

Grupa świetlicowa wraz z kierowniczką Iwoną Skocką
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skorzystać z zajęć sportowo‑
‑rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu (w zależności od 
pogody), zajęć z psychologiem, 
artystycznych, tanecznych, 
biblio terapeutycznych, infor‑
matycznych, matematyczno‑

‑fizycznych oraz z lekcji języka 
angielskiego.

Poza działaniami skiero‑
wanymi do dzieci, placówka 
prowadzi także zajęcia dla 
rodziców lub opiekunów ucz‑
niów zapisanych do świetlicy. 
Mogą oni skorzystać z indy‑
widualnego doradztwa zawo‑
dowego, jobcoachingu, porad 
prawnych, spotkań z tera‑
peutą uzależnień, a rodzice  – 
z poradnictwa specjalistycz‑
nego dotyczącego psychologii. 
Organizując czas swoim pod‑
opiecznym, pracownicy pla‑
cówki dbają także o zapew‑
nienie im dobrej zabawy. 
Przygotowywane są spotka‑
nia rocznicowe, wyjścia do 
kina, na basen, do muzeum, 
wycieczki oraz wiele innych.

Obiekt przy ul. Dworcowej 12 tętni życiem od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–
19.00. Zmienia się tylko grupa docelowa. Pomimo że funkcjonuje od niedawna, to 
swoją działalnością osadził się głęboko w świadomości osób, które miały możliwość 
uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach. Są to zarówno podopieczni i ich rodziny, jak 
i osoby, które choć w niewielkim stopniu uczestniczą w ciągle poszerzanej ofercie 
placówki. Świetlica została utworzona w ramach projektu „Rozwój usług społecznych 
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regional‑
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Miejsce do zabawy i odpoczynku

Sala rehabilitacyjna



IRMINA SZYCA

Relokacja uchodźców z Ukrainy
do partnerskiego Emsdetten

POMOC

W czesnym rankiem 7 września pracownicy chojnickiego ratusza na czele 
z zastępcą burmistrza Adamem Kopczyńskim pożegnali 19‑osobową grupę 

uchodźców z Ukrainy, przebywających dotychczas na terenie Chojnic i w okolicy, 
która udała się dobrowolnie 
w ramach relokacji do part‑
nerskiego miasta Emsdetten 
w Niemczech. Warunkiem 
przyjęcia uchodźców było to, 
iż nie złożyli jeszcze wnio‑
sku o azyl i posiadali ważne 
dokumenty tożsamości. 

Dzięki znakomitej współ‑
pracy z niemieckimi part‑
nerami na Ukraińców cze‑
kały lokale przygotowane 
w ośrodku po byłym szpitalu, 
znajdującym się blisko cen‑
trum Emsdetten. Propozycję 
przyjęcia Ukraińców złożył 

burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi burmistrz Emsdetten Oliver Kellner podczas 
czerwcowej wizyty na Dniach Chojnic. Miasto Emsdetten od początku wojny wspiera 
aktywnie miasto Chojnice w pomocy ukraińskim uchodźcom. To pomoc nie tylko 
materialna, ale przede wszystkim finansowa.

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Grupa ukraińskich uchodźców wojennych przed wyjazdem 
do Emsdetten



MARLENA PAWLAK

Prace konserwatorskie
przy zespole rzeźb ‑witaczy

RENOWACJA

W           latach 1973–1975 chojnicki architekt, planista i rzeźbiarz Norbert Jażdżew‑
ski zaprojektował modernistyczne rzeźby, tzw. witacze z Chojnic. Do dzisiaj 

zachowało się pięć z sześciu monumentalnych rzeźb, które zostały zamówione przez 
miasto Chojnice w celach reklamowych. Rzeźby, poddane pracom konserwatorskim, 
zlokalizowane są przy ul. Kościerskiej, Gdańskiej i Człuchowskiej. Poza granicami 
miasta znajdują się dwa witacze umiejscowione przy drogach na Tucholę, Bydgoszcz 
oraz przy drodze na Sępólno Krajeńskie, Poznań, które są w gestii gminy wiejskiej 
Chojnice. Nie zachował się natomiast witacz, który był usytuowany przy wyjeździe 
z miasta na Bytów, Charzykowy. 

Witacze zostały zaprojektowane jako identyczne rzeźby mające formę pionowych 
słupów z wydrapaną dekoracją rzeźbiarską, tzw. sgraffito słowiańskiej twarzy wita‑
jącej podróżnych. Na wysokości 1/3 słupa umieszczone są cztery płyty z napisanym 
mottem poety Hieronima Derdowskiego: „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub 
Polski”, symbolem Gryfa Pomorskiego oraz głową tura – symbolem miasta Chojnice. 
Witacze zbudowane są z betonu zbrojonego elementami stalowymi. Trzpień otynko‑
wany kilkoma warstwami tynku, w którym sgraffito przybrało formę znaków wody, 
słońca, drzew, grzybów, łodzi, nawiązujących do otaczającej Chojnice natury i powią‑
zania terenu z żeglarstwem. Płyty wykonane w technice zbrojonego betonu, z dekora‑
cją po zewnętrznej stronie, przymocowane są do trzpienia za pomocą ramion stalo‑
wych. Fundament wykonany in situ, z betonu.

Wybitny polski artysta Władysław Hasior wyróżnił rzeźby–witacze autorstwa 
Norberta Jażdżewskiego i umieścił w swoich Notatnikach fotograficznych. Autor 
prowadził studia nad obecnością w pejzażu wertykalnych elementów o charakterze 
architektonicznym pełniących funkcję dekoracyjną, jak i funkcjonalną, które, jak 
informuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, „służyły Hasiorowi jako labo‑
ratorium formalne do jego pracy monumentalnej”.
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Stan zachowania rzeźb przed przystąpieniem do prac konserwatorskich został 
oceniony jako zły. Obiekty wymagały pilnej i fachowej konserwacji. Po wstępnym 
odczyszczeniu uwidoczniły się liczne spękania, ubytki tynku, łuszcząca się farba, 
a także znaczna korozja elementów metalowych. Pierwotna wykonana przez artystę 
kolorystyka – kolory sepii – została w trakcie remontów przemalowana na kolor biały, 
a elementy sgraffito pomalowano w kolorze czarnym.

Konserwacja rzeźb została wykonana przez profesjonalną firmę wyspecjalizowaną 
w konserwacji i restauracji dzieł sztuki Michała Oleksego z Torunia. Prace konserwa‑
torskie przebiegały następująco:

 1. Ustalono pierwotną kolorystykę w trakcie badań laboratoryjnych, wyko‑
nano próby koloru na obiekcie, a po akceptacji przez autora przystąpiono 
do prac. 

Fotografia mikroskopowa zaprawy z „bielą”. Celem badań było określenie chronologii warstw 
barwnych w próbkach. W ramach badań wykonano analizę stratygraficzną. Z wyniku badań 
możemy wyczytać, że najprawdopodobniej witacze remontowano około pięciu razy. Poszczególne 
kolejne „konserwacje” rzeźb ograniczały się do przemalowań i napraw tynku. Badania 
laboratoryjne wykonała Wioleta Oberta z Pracowni Konserwacji Architektury Malarstwa i Rzeźby
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 2. Przeprowadzono zabieg oczyszczania metodą strumieniowo ‑ścierną z uży‑
ciem różnych kruszyw i frakcji.

 3. Usunięto luźne i odspojone tynki, natomiast głuche tynki z dekoracją ura‑
towano.

 4. Odtworzono w niektórych miejscach litery i elementy rzeźbiarskie.
 5. Oczyszczono i zabezpieczono pręty zbrojeniowe. 
Na konserwację rzeźb–witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego Gmina Miejska 

Chojnice otrzymała dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej  – 2022” 
pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorkami 
wniosku są: Marlena Pawlak  – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice i Monika 
Szczukowska  – Historyk Sztuki i Kurator Sztuki Współczesnej. Miastu przyznano 
100% wnioskowanej kwoty.

Narada komisji konserwatorskiej: Monika Szczukowska, Marlena Pawlak, Norbert Jażdżewski, 
Michał Oleksy
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Witacz przy ul. Człuchowskiej 
po konserwacji. Na zdjęciu 
też autor rzeźb Norbert 
Jażdżewski

Witacz przy ul. Człuchowskiej 
przed konserwacją

Witacz przy ul. Gdańskiej po 
konserwacji

Witacz przy ul. Gdańskiej 
przed konserwacją

Witacz przy ul. Kościerskiej 
przed konserwacją

Witacz przy ul. Kościerskiej po 
konserwacji

Nazwa zadania: „Konserwacja zespołu rzeźb – Witaczy autorstwa Norberta Jażdżewskiego”
Realizacja: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89600 Chojnice
Wartość dofinansowania: 69 702,20 zł; Całkowity koszt inwestycji: 79 102,20 zł

Fot. ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Chojnicach



PIOTR EICHLER

Szarża pod Krojantami
2022

WYDARZENIE

W szystkim nam 1 września 1939 roku w Chojnicach kojarzy się z Krojantami. 
To efekt obchodów rocznicowych tego wydarzenia, które odbywają się od 

1966 roku. W 2002 roku została zorganizowana pierwsza inscenizacja szarży, co stało 
się początkiem obchodów rocznicowych w nowej formule  – najpierw część o cha‑
rakterze patriotyczno ‑religijnym, a potem festyn kawaleryjski. Od „imprezki” na 

Kawalerzyści zafundowali widzom widowiskowe pokazy swoich umiejętności
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250 osób przedsięwzięcie 
rozrosło się i gromadzi 
ok. 25  000 widzów. Stało 
się rozpoznawalną marką 
(i wizytówką) gminy wiej‑
skiej Chojnice.

Do 2003 roku pod‑
miotami organizującymi 
rocznicowe obchody były 
Urząd Gminy Chojnice 
i Szkoła Podstawowa im. 
18 Pułku Ułanów Pomor‑
skich w Nowej Cerkwi. Jej 
ówczesna nauczycielka, 
a późniejsza długoletnia 
dyrektorka, Kazimiera 

Szark, zainicjowała w 1966 roku, wespół z grupą żyjących ułanów 18 Pułku, obchody 
rocznicowe. W 2003 roku pojawił się trzeci podmiot wspierający przygotowywanie 

Frajda dla dzieciaków, nikt nie bronił im dostępu do 
nowoczesnych maszyn i wojskowego sprzętu

Śmigłowiec był oblegany non stop
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uroczystości  – Fundacja 
Szarża pod Krojantami. 
Oczywiście Kazimiera 
Szark znalazła się wśród 
członków założycieli Fun‑
dacji i została wybrana do 
zarządu jako wiceprezeska. 
Od momentu powstania 
fundacji jej pracami kie‑
ruje mec. Grażyna Winie‑
cka  – prezeska zarządu. 
Do tej pory w części ple‑
nerowej główny nacisk 
był położony na elementy 
inscenizacyjne pokazujące 
wydarzenia z historii kawalerii polskiej i oczywiście – niejako obowiązkowo – odtwa‑
rzające samą szarżę pod Krojantami lub któryś z epizodów wrześniowej historii pułku 
z Grudziądza. Przypomnijmy, że niestety, zakończyła się bardzo szybko – 4 września 
pod Dolną Grupą pułk został rozbity. 

Ten rok po raz kolejny, niestety, stał się rokiem wyjątkowym. A to za sprawą rosyj‑
skiej napaści na Ukrainę. Wcześniej huczne obchody też były odwoływane. 2017 rok 
zapisał się tragiczną w skutkach nawałnicą. Zginęły 3 osoby, legły tysiące hekta‑
rów lasu. Nie był to czas na uroczyste świętowanie. Wójt gminy Chojnice Zbigniew 
Szczepański podjął wtedy decyzję o odwołaniu również innych imprez. W 2020 roku 
pokonał organizatorów koronawirus. W związku z nałożonymi ograniczeniami 
sanitarnymi w ogóle nie zorganizowano festynu kawaleryjskiego, a uroczystości 
pod pomnikiem były bardziej niż kameralne. W tym roku organizatorzy (Fundacja 
Szarża pod Krojantami, Urząd Gminy Chojnice i Szkoła Podstawowa w Nowej Cer‑
kwi im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich) uznali, że skoro tak blisko mamy prawdziwą 
wojnę, to „zabawa” w nią w postaci inscenizacji epizodów walk nie jest na miejscu. 
Samej imprezy nie odwołano, ale w ekspresowym tempie dokonano zmian w organi‑
zacji części plenerowej.

W pierwszym momencie wydawało się, że to jest mało realne. Zatrzymać machinę, 
która toczy się od października roku poprzedniego (tak, tak  – przygotowania do 
imprezy w roku następnym zaczyna się krótko po zakończeniu obchodów w roku bie‑
żącym). Najtrudniejsze do zmiany są elementy wynikające ze współdziałania z woj‑
skiem. Udział armii w organizowaniu obchodów rocznicowych szarży pod Krojan‑
tami jest trudny do przecenienia, bez pomocy wojska niektóre elementy byłyby wręcz 
niemożliwe do zrealizowania. Ale jak to w wojsku – wszystko polega na planowaniu, 
a proces decyzyjny trwa nawet kilka miesięcy. I tu raptem w kilka tygodni wszystko 

Taki sprzęt budził ogólne zainteresowanie
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ma być przewrócone, jak to się mówi, do góry nogami! Nie ukrywajmy, było to trudne. 
Ale przez te już 20 lat przygotowywania imprezy plenerowej jednak w wojsku polskim 
dobrze poznano organizatorów, a i organizatorzy nawiązali kontakty, które ten karko‑
łomny pomysł pozwoliły przeprowadzić. 

Z pierwotnych planów pozostawiono elementy kawaleryjskie w postaci pokazów 
sprawności jeździeckiej, musztry szwadronu kawalerii oraz przedstawiono protopla‑
stów kawalerii, a można powiedzieć, że również broni pancernej – husarię. Jak zawsze 
zaprezentowały się przybyłe pod Krojanty kluby jeździeckie oraz posiadacze pojaz‑
dów konnych, jak to ogólnie organizatorzy nazywają „pokaz bryczek”. Niby bez koni 

„Krojanty” nie mogą się i odbyć, i obejść. Jednak dzisiejsza wojskowa rzeczywistość 
to sprzęt zmechanizowany. Szybkość przemieszczania się odgrywa znaczącą rolę. No 
i skuteczne przemieszczanie uzbrojenia. A tu już mamy pełną gamę sprzętu. Czołgi 
mają działo i karabiny maszynowe, w niejednym terenie przejadą. Działa samobieżne, 
jak sama nazwa wskazuje, mogą się przemieszczać i prowadzić ostrzał, praktycznie 
za każdym wystrzałem, z innego miejsca. Bojowe wozy piechoty przewożą żołnierzy, 
ale dysponują bronią strzelecką w postaci działek, gdyby ktoś z wrogów szukał zwady. 
Pomniejsze pojazdy, jak samochody opancerzone, transportery (ciągniki) do dział, 
wozy zaopatrzenia (np. amunicyjne, żywnościowe), zabezpieczenia medycznego. 
A do tego samoloty i okręty. 

Niestety, koncepcji, żeby w czasie festynu na polu wynurzyła się łódź podwodna, 
zrealizować się nie dało, jednak śmigłowce już były. Przelot F16? Owszem, możliwy. 
Ale po co? Gdyby leciały na niskiej wysokości (tak 100 m nad głowami widzów), poza 
wielkim hukiem, rykiem silników, wszystko trwające ułamek sekundy, niczego więcej 
widzowie by nie zobaczyli. Przelot na wysokości 500 m lub 1 km? Czemu nie. Tylko 
tak naprawdę, co by było widać? Że lecą i niewiele więcej. Dlatego śmigłowce, które 

„dały” się dotknąć, były lepszą opcją. Okazało się, że pomysł zaprezentowania poten‑
cjału obronnego Polski był strzałem w dziesiątkę. Dla wielu widzów była to pierwsza 
(a kto wie czy nie jedyna) okazja obejrzenia, dotknięcia, wejścia na pojazd lub do jego 
środka, jednym słowem – zobaczenia z bliska sprzętu, jakiego używają polscy żołnie‑
rze. Działa to i w drugą stronę. Dla armii była to okazja pokazania się społeczeństwu, 
które w końcu poprzez podatki tę armię utrzymuje. Można było sobie pogadać z woj‑
skowymi, popytać i poczytać tablice informacyjne sprzętu, zrobić zdjęcia. Autor arty‑
kułu w towarzystwie kilku wojskowych powiedział: – „Panowie! To w sumie jedyna 
okazja porobić zdjęcia wojskowego sprzętu i nie być posądzonym o szpiegostwo!”. Na 
co w odpowiedzi usłyszał:  – „Proszę się nie przejmować, tych tajnych rzeczy i tak 
wam nie przywieźliśmy”. 

Nie zmienia to faktu, że i tak było co oglądać. Na piszącym największe wraże‑
nie wywarło działo samobieżne Krab. To ono trafiło z Polski do walczącej Ukrainy. 
Naprawdę niezły kawał żelastwa, jeśli tak można powiedzieć. A jeszcze obejrzenie 
tego z bliska, jak to było w jednej z reklam – bezcenne. Zarówno w trakcie imprezy, 
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ale również po niej, dało się słyszeć komentarze, że była to jedna z lepszych edy‑
cji, jakie dotychczas się odbyły. Dla organizatorów takie stwierdzenia to najlepsza 
nagroda za włożoną w przygotowania pracę. Chociaż jeszcze raz należy podkreślić, 
że bez udziału wojska sami byśmy niczego nie zdziałali. A to wojsko w tym „przemo‑
delowaniu” koncepcji tegorocznych obchodów, wspierając organizatorów, działało na 
różnych szczeblach, łącznie z tymi najwyższymi – decyzje podejmował generał Jaro‑
sław Mika, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w strukturze polskiej armii 
druga osoba po szefie Sztabu Generalnego WP. Dzięki takiemu wsparciu można było 
przygotować tegoroczne obchody w takim kształcie, jak to nastąpiło, a co zostało 
przedstawione w niniejszym artykule. Choć jeszcze raz przypomnijmy, że niebaga‑
telną rolę odgrywa w tym wszystkim również gmina wiejska Chojnice, kierowana 
przez wójta dra inż. Zbigniewa Szczepańskiego (największy donator, dzięki decyzjom 
Rady Gminy, jeżeli chodzi o stronę finansową przedsięwzięcia), Fundacja Szarża pod 
Krojantami kierowana przez mec. Grażynę Winiecką oraz dyrektor Alicja Kamińska 
z pracownikami Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi.

Fot. Maria Eichler

Szarża pod Krojantami to przede wszystkim konie. Była ich ponad setka



Trzy pytania do…
lekarza weterynarii Wojciecha Krefta

WYWIAD

1. Dlaczego zwierzęta, a nie ludzie? Jak to 
się stało, że został Pan lekarzem wetery‑
narii?

W szkole zawsze interesowała mnie bio‑
logia. W liceum uczęszczałem do klasy 
biologiczno ‑chemicznej. Nigdy jednak 
nie brałem pod uwagę studiowania 
medycyny. Wybrałem studia na Akade‑
mii Rolniczo ‑Technicznej w Olsztynie 
na Wydziale Weterynarii. Trochę był 
to przypadek, trochę sugestia rodzi‑
ców. Nigdy nie żałowałem tego wyboru. 
Trzeba jednak wiedzieć, że kończyłem 
studia ponad 30 lat temu. Wówczas 
praca lekarza weterynarii polegała głów‑
nie na leczeniu dużych zwierząt. Obec‑
nie zajmuję się leczeniem tylko małych 
zwierząt, co związane jest ze zmianami, 
jakie niesie za sobą ewolucja świadomo‑

ści ludzi, przyrost liczby zwierząt towarzyszących, a zmniejszenie się pogłowia zwie‑
rząt gospodarskich. Moja praca zawsze dawała mi satysfakcję i gdybym miał wybierać 
kierunek studiów jeszcze raz, ponownie wybrałbym weterynarię.
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2. Być weterynarzem – to bardziej zawód czy powołanie?

Zawód czy powołanie? To zależy. Wielu lekarzy weterynarii wybiera pracę w Pań‑
stwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Wykonują swój zawód, sprawując nadzór nad 
zakładami produkującymi żywność dla ludzi. Jednak praca bezpośrednio ze zwierzę‑
tami związana jest z pewnego rodzaju powołaniem. Nie wszyscy się do niej nadają. 
Wymaga dużo cierpliwości i doświadczenia. Zwierzę nie powie, jak się czuje, co mu 
dolega, co je boli. Do tego często jest to praca 24 godziny na dobę. Teoretycznie moja 
lecznica otwarta jest w określonych godzinach, ale trudno odmówić pomocy zwie‑
rzęciu, którego właściciel prosi o ratunek w środku nocy. Często, mimo zmęczenia, 
trzeba wstać i stanąć na kilka godzin do stołu operacyjnego.

3. Czy w Pana praktyce weterynaryjnej były jakieś niezwykłe, nieprzewidywane zdarze‑
nia, które zapadły Panu głęboko w pamięć?

Trudno mi przywołać jakieś jedno określone, niezwykłe, nieprzewidywane zdarzenie. 
W mojej lecznicy wraz ze współpracownikami obsługujemy kilkudziesięciu klientów 
każdego dnia, wykonujemy kilka zabiegów dziennie, dlatego każdy dzień to mnóstwo 
nowych przypadków i kolejnych wyzwań.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. ze zbiorów Wojciecha Krefta
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LIPIEC
 1 Cena biletu normalnego na basen wzrosła z 20 do 25 zł z powodu wyższych opłat za 

ciepło i prąd. Miasto zapowiedziało dopłaty dla Centrum Parku, żeby uniknąć realnej 
podwyżki biletu do 30 zł.

 2 Podczas XXVIII Festiwalu Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta” im. Eugeniusza Mikołaj
czyka można było obejrzeć sześć spektakli. 

  Odbyły się XXVIII Chojnickie Biegi Strażackie, przeniesione z maja i po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pandemią.

 3 Na inaugurację IX Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym zagrał 
Daniel Strządała z Katowic.

 5 W Chojnickim Centrum Kultury czynna była wystawa „Władcy w medalach zaklęci”, 
prezentująca zbiory Bogdana Kuffla.

 7 Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe zorganizowało warsztaty przyrodnicze „Co w tra
wie piszczy?” w parku Tysiąclecia.

 8 W Fosie Miejskiej można było posłuchać koncertu Coolture Music Live promującego 
lokalnych i regionalnych artystów.

 9 Chojniccy muzycy – Leszek Kotecki, Janusz Łangowski, Mateusz Stachurski i Michał 
Dalke zagrali w fosie koncert „Obywatel Ciechowski”, poświęcony Grzegorzowi Cie
chowskiemu.

 12 Zarząd Red Devils Futsal Club poinformował, że dzięki nowym sponsorom zespół 
seniorów przystąpi jednak do rozgrywek Futsal Ekstraklasy w sezonie 2022/2023.

 17  ChCK zaprosiło do Fosy Miejskiej na koncert „Niezapomniane lata 80.”.
 22  W amfiteatrze w fosie w koncercie „Młodzi śpiewają Zauchę” wystąpili Weronika 

Kowalska i Paweł Kiedrowski.
 23  „Letnio, łatwo i przyjemnie” zagrały w Fosie Miejskiej zespoły: EXTREMA, Trzeci 

Oddech Kaczuchy i The LIVERPOOL.
 24  Gimnastyką taneczną przy muzyce Chojnicki Alarm dla Klimatu promował pikniki na 

polanie w Lasku Miejskim, żeby ożywić to miejsce.
 30  Na XXIII Światowy Zjazd Kaszubów chojniccy Kaszubi pojechali do Brus.
  W koncercie „Echa Fosy” wystąpiły zespoły lokalnej i krajowej sceny niezależnej.
 31  Kaszubska Wystawa Psów Rasowych w parku Tysiąclecia przyciągnęła liczne grono 

oglądających.
  Drużyna baseballowa Hornets Chojnice rozegrała debiutanckie spotkanie we Włady

sławowie z grupą Leniwce Gdańsk.
  Na Jasną Górę wyruszyła grupa chojnickich pielgrzymów wraz z 31. Pieszą Piel

grzymką Diecezji Pelplińskiej.
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SIERPIEŃ
 1 Delegacje złożyły kwiaty w Dolinie Śmierci dla upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu 

powstania warszawskiego.
  Nowo wybudowane Hospicjum Aniołowo przy ul. Strzeleckiej przyjęło pierwszych 

pacjentów.
  Na Starym Rynku prezentowana była wystawa „Chojnice karmią piersią”, przygoto

wana po raz drugi przez Karmisferę. 
 3 Rozpoczęła się renowacja wnętrza zabytkowej Bazyliki Mniejszej. Pierwszy etap prac 

obejmował przebudowę instalacji elektrycznej.
 5 Na Starym Rynku stanęła plenerowa wystawa dokumentująca 90. rocznicę utworzenia 

Muzeum Historyczno Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.
 6 Po dwóch latach przerwy odbyła się XXVII Chojnicka Noc Poetów.
 7 Wyruszyła 25osobowa grupa rowerzystów pielgrzymujących na Jasną Górę.
 8 Artyści Anna Eichler i Olgierd Szopiński wykonali w Charzykowach na ścianie w pobliżu 

OSP mural upamiętniający 100lecie żeglarstwa śródlądowego w Polsce i powstania 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.

 12  W Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej Kraków – Kielce uczestniczyło 
28 kadrówkowiczów z Chojnic.

 18  ChCK zaprosiło na finisaż wystawy „JA, KOBIETA” grafik i malarstwa Evy Trabszo, 
pochodzącej z Chojnic, mieszkającej obecnie w Londynie.

  W Szpitalu Specjalistycznym oficjalnie oddany został do użytku tomograf kompute
rowy, sfinansowany przez Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. 

 20–21  X Chojnickie Noce Operetkowe przyciągnęły, pomimo deszczu, tłumy do Fosy Miej
skiej. W sobotę koncert odbył się pod hasłem: Chojnicka młodość Bogdana Papro
ckiego.

 22  ChCK zaprezentowało wystawę fotografii „Bliss” Karoliny Gatzke – chojniczanki, 
absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

 24  W Dniu Niepodległości obchodzonym na Ukrainie na chojnickim rynku trwała demon
stracja uchodźców z tego kraju, głównie kobiet z dziećmi.

 26  Koncert Siła lokalności, prezentujący miejscowych artystów i poprowadzony w kon
wencji audycji radiowej, zorganizowali w fosie ChCK i Weekend FM na 30. urodziny 
radia.

 27  XVI Turniej Rycerski organizowany przez Bractwo Rycerskie Herbu Tur połączony był, 
jak co roku, z inscenizacją oblężenia Chojnic w 1466 roku.

 29  Rada Gminy Chojnice pożegnała odchodzącego na emeryturę wicewójta Piotra 
Stanke. Dzień później nominację na to stanowisko odebrał Janusz Szczepański, 
przedsiębiorca i dotychczasowy sołtys Chojniczek.
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WRZESIEŃ
 1 W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami w mie

ście i w Dolinie Śmierci. Odbyło się też spotkanie z poezją okresu wojennego.
  Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek 

odwiedził Wspólnotę Szkół Katolickich.
  Biblioteka pedagogiczna zmieniła nazwę na filię Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej 

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.
 2 Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich zainaugurowało obchody 

400 lecia istnienia szkoły, które trwać będą do czerwca przyszłego roku.
 3 Na Narodowe Czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza na Stary Rynek zapro

siła Miejska Biblioteka Publiczna wraz ze Stowarzyszeniem LekTURa.
 4 X Chojnicki Zlot Pojazdów Zabytkowych Stowarzyszenie Automobilklub Chojnicki zor

ganizowało w parku Tysiąclecia.
 6 W Muzeum Historyczno Etnograficznym odbyła się prezentacja katalogu wystawy 

„Archaiczne brzmienia. Polskie ludowe instrumenty muzyczne”.
 9 ChCK zaprezentowało wystawę medali z wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego ze 

zbiorów Bogdana Kuffla.
 10 Gościem VI Rajdu Rowerowego Kaszubskiej Marszruty był kolarz szosowy Jan 

Brzeźny.
 13–17 W ramach Dni Sztuki odbył się m.in. wykład Moniki Szczukowskiej o modernistycz

nych znakach graficznych Janusza Trzebiatowskiego, spotkanie z jego poezją w MBP, 
a w ChCK wystawa najnowszych jego prac.

 14 Wyremontowany odcinek ul. Gdańskiej – od ul. Tucholskiej aż do wiaduktów nad linią 
kolejową – został oficjalnie oddany do użytku.

 16 Rozpoczęły się prace przy muralu na budynku Centrum Edukacyjno Wdrożeniowego 
z okazji 10lecia instytucji.

 25 IV Piknik Militarny na strzelnicy przy ul. Podlesie cieszył się zainteresowaniem.
  Spektakl Wróć do Sorrento – recital o życiu Anny German wykonała Marta Wieczorkie

wicz w ChCK. 
 27 Nowym komandorem Chojnickiego Klubu Żeglarskiego został Dariusz Janowski, po 

rezygnacji Krzysztofa Pestki.
 29 Konferencja naukowa „Ojczyzna – Nauka – Cnota. 400 lat szkoły średniej w Chojni

cach” oraz Ognisko Pokoleń odbyły się w LO im. Filomatów Chojnickich. 
 30 Przy ul. Świętopełka, w miejscu dawnych koszar 1. Batalionu Strzelców, odsło

nięta została tablica upamiętniająca majora Sykstusa Mądrego, zamordowanego 
w 1940 roku w Katyniu.

  Seminarium „Dajmy drzewom prawo!” zorganizowało Stowarzyszenie Chojnicki Alarm 
dla Klimatu wraz ze stowarzyszeniem „Charzy…” i Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym. 

30–2.10  XXIV Chojnickie Filmobranie odbyło się pod hasłem „Na filmową nutę”.

Opracowała: Anna Maria Zdrenka
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WŁODZIMIERZ JASTRZĘBSKI

Czy w igielskiej Dolinie Śmierci
zginęli warszawscy powstańcy?

WOJNA

W okół wielu wydarzeń historycznych, szczególnie o posmaku tragicznym, w opi‑
nii publicznej pojawiają się swego rodzaju legendy, noszące jednak w sobie 

pewne ziarna prawdy. Pewne jest, że przez wiele powojennych lat w środowisku choj‑
niczan funkcjonowała pogłoska o zamordowaniu 22 stycznia 1945 roku przez byd‑
goskie gestapo obok szeregu innych osób także byłych mieszkańców Warszawy. Dla 
przeciętnego Polaka, ale także dla wielu profesjonalnych historyków, była to wręcz 
niewyobrażalna sytuacja. Można się więc w tej materii odwołać do stwierdzenia 
klasyka: Gdzie Rzym, gdzie Krym? Obecnie, na skutek zastosowania porównawczej 
metody badawczej zgromadzonego w toku dochodzeń materiału źródłowego, jeste‑
śmy coraz bliżsi takiej właśnie prawdy. 

Uporządkujmy więc najpierw znane nam fakty. 21 stycznia 1945 roku miała miej‑
sce odbywająca się pod nadzorem gestapo ewakuacja około 1000 podopiecznych byd‑
goskiego więzienia. Jedna z kolumn była prowadzona trasą: Świecie, gdzie dołączono 
Polaków z takiego samego przybytku w Grudziądzu, a następnie Tuchola, Sępólno, by 
nazajutrz dotrzeć do Zakładu Wychowawczego w Chojnicach. Wśród tych osób znaj‑
dowali się więźniowie polityczni, aresztowani za udział w antyniemieckiej konspiracji. 
Gestapowcy wzięli się za ich rozstrzeliwanie, a zwłoki zostały spalone. 

Skąd wśród ofiar mogli się znaleźć powstańcy warszawscy? Tutaj konieczny jest 
dłuższy wywód. Mniej więcej od 4 sierpnia 1944 roku hitlerowcy przystąpili do 
systematycznego pacyfikowania powstańczej Warszawy. Kolejno całe dzielnice mia‑
sta były opróżniane z mieszkańców, których kierowano całymi rodzinami do obozu 
zbiorczego w Pruszkowie, a następnie rozdzielano do różnych, działających na pol‑
skich terenach obozów koncentracyjnych. W taki oto sposób około dwa i pół tysiąca 
warszawiaków trafiło do obozu w Stutthofie. Nad przebiegiem ewakuacji czuwały 
też władze konspiracyjne podziemia londyńskiego, m.in. dlatego, że w grupie znaj‑
dowali się członkowie ruchu oporu. Ich liczbę szacowano na około 1/3 całości. Po 
trwającym od około 1 do 2 miesięcy pobycie w Stutthofie, gdzie młodsi deportowani 
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byli zatrudniani w obozowych warsztatach, liczącą około 800 warszawiaków grupę 
skierowano na dłuższy pobyt do baraków znajdujących się w administrowanym 
przez hitlerowców majątku ziemskim w Maruszy i Starym Folwarku (była posiad‑
łość Donimirskich), położonym w odległości około 6–8 kilometrów na południowy 
wschód od Grudziądza. Pracowali tutaj w charakterze parobków, wykonując różne 
zajęcia, od oporządzania bydła i trzody, a na pracach rolnych kończąc. Ich losami 
z poręczenia władz podziemia interesowały się takie ogniwa jak: Okręgowa Dele‑
gatura Pomorska Rządu Emigracyjnego na Kraj oraz lokalni przywódcy ZWZ‑AK. 
Z ramienia tej pierwszej wydostano z obozu siedem osób, dostarczając im fałszywe 
papiery zaświadczające o ich niezdolności do pracy. Jak udało się ustalić nieżyjącemu 
już badaczowi Władysławowi Łatuszyńskiemu, z Maruszą i Starym Folwarkiem byli 
w kontakcie członkowie ZWZ‑AK z Grudziądza – Bronisław Kalinowski i Bronisław 
Małek. Pomagali więźniom w ucieczkach oraz wciągnęli ich do szeregów ruchu oporu. 
Obydwu tych konspiratorów 26 i 27 października 1944 roku aresztowało grudziądz‑
kie gestapo. W ślad za tym nastąpiły dalsze zatrzymania, w sumie około 150 osób. 
Umieszczono ich w więziennych barakach przy ul. Budkiewicza (potem ul. Waryń‑
skiego). Dzięki aktom sądowym o uznanie za zmarłego znane też są losy osób zamor‑
dowanych w styczniu 1945 roku w chojnickiej Dolinie Śmierci, ale trudno rozdzielić 
tu miejscowych od warszawiaków. 



JACEK KLAJNA

250 lat
powiatu chojnickiego

SAMORZĄD

13 września 1772 roku, na podstawie traktatu rozbiorowego, władzę nad ziemią 
chojnicką przejęły Prusy.  Wkroczenie 21 września 1772 roku do Chojnic wojsk 

pruskich zakończyło trwający 306 lat, od zakończenia wojny trzynastoletniej, okres 
rozkwitu w granicach I Rzeczypospolitej (1466–1772). Z bram miejskich usunięte 
zostały polskie orły, a ich miejsce na 148 lat zajęły czarne orły pruskie. W obecności 
dotychczasowych władz miejskich, rektora kolegium jezuickiego, proboszcza parafii 

Widok na budynek starostwa od strony południowej. Ostatnia dekada XIX wieku



Z dziejów miasta76 

katolickiej i pastora ewangelickiego ogłoszony został akt wcielenia ziem polskich do 
państwa pruskiego, rozpowszechniony w językach polskim, łacińskim i niemieckim. 
Następnie, na wezwanie w sprawie złożenia przysięgi hołdowniczej, świeżo upieczeni 
poddani pruscy wszystkich stanów: szlachta, duchowieństwo, mieszczanie i chłopi, 
osobiście lub częściej poprzez delegatów, udali się 27 września 1772 roku do Malborka.

Niebawem utworzony został powiat chojnicki, na którego czele stał starosta 
(niem. landrat). W chwili opanowania miasta, w 1772 roku, liczyło ono 1588 miesz‑
kańców, którzy zamieszkiwali w 195 domach. W ramach podziału administracyj‑
nego zagrabionych ziem Chojnicom przypadła funkcja miasta powiatowego, którego 
obszar obejmował przedrozbiorowe starostwa człuchowskie, tucholskie i świeckie. 
Pierwszych starostów mianował osobiście król Prus Fryderyk II Wielki. W latach 
późniejszych kandydatów na starostów przedstawiał sejmik powiatowy. Pierwszym 
starostą został Werner Ernst von Lettow. Druzgocąca klęska Prus w wojnie z Fran‑
cją w 1806 roku ożywiła nadzieje Polaków na odbudowę niepodległego państwa 
polskiego. W pogoni za uciekającymi Prusakami w styczniu 1807 roku do Chojnic 
wkroczyli wraz z wojskami francuskimi legioniści polscy pod wodzą gen. Kosiń‑
skiego. Miejsce orła pruskiego na krótki okres zajął znów orzeł polski. W 1815 roku 
została uchwalona nowa ustawa o administracji, która weszła w życie 1 kwietnia 
1818 roku, znacznie uszczuplająca powiat chojnicki wskutek utworzenia powiatów 

Elewacja (front) budynku starostwa. Ostatnia dekada XIX wieku
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człuchowskiego i świeckiego. Kolejna reforma podziału administracyjnego nastąpiła 
w wyniku uchwalonej 13 grudnia 1872 roku nowej ordynacji powiatowej. Na mocy 
tej ustawy chojnicki sejmik powiatowy 25 lipca 1874 roku zaakceptował jednogłośnie 
podział powiatu. Wyłoniony został w ten sposób powiat tucholski.

Budynek starostwa wybudowano w 1892 roku w XIX‑wiecznym stylu eklektycznym. 
Piętrowy korpus główny budynku jest prostokątny, murowany z cegły i otynkowany, 
podpiwniczony, dziesięciostopniowy, z dwoma narożnymi ryzalitami zwieńczonymi 
falistymi szczytami ze sterczynami. Analogiczne szczyty znajdują  się w zwieńczeniach 
elewacji krótszych boków. Wejście umiejscowiono na osi, nad wejściem balkon oraz 
ozdobna lukarna. Dach czterospadowy przykryto dachówką. Administracja powiatowa 
szybko się rozrastała i wkrótce gmach okazał się za mały, tym bardziej że część piętra 
budynku zajmowało mieszkanie starosty. W 1914 roku rozbudowano budynek, dodając 
skrzydło północne, równolegle do dzisiejszej ul. Sienkiewicza. Z czasem zaadaptowano, 
na biura także poddasze, gdzie, by doświetlić pomieszczenia, wykonano dwie szkaradne 
lukarny, które całkowicie zburzyły XIX‑wieczny wygląd budynku.

W okresie pruskim funkcje starostów pełnili: Werner Ernst von Lettow 1772, Józef 
Wolszlegier 1773–1807 i 1809–1820, Johann Eduard Christoph baron von Schleinitz 
1822–1827, Schnell 1828, Hiacenty Ferdynand Jan Ignacy Kossowski 1829–1831, Wil‑
helm Johann Albert von Tettau 1832–1837, von Burów 1837–1838, Franz Anton Jacob 
Adolf von Grehadt 1838–1849, Hermann Albert Gneomar von Schmidt 1849–1851, 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach, lata 30. XX wieku
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Ottomar Runge 1851–1852, Otto Curt Hermann von Besser 1852–1873, dr praw 
Hugo Conrad Ludwig Wehr 1873–1878, Ernst Otto Boldt 1878–1881, dr praw Victor 
von Korber 1872–1886, Conrad Arthur Gustav von Rosenstiel 1886–1890, dr praw 
Georg Kautz 1890–1894, Konrad hrabia Finek von Finckenstein 1894–1895, Gott‑
fried Heinrich baron v. Zedlitz und Neukirch 1897–1901, Ernst Adolf Kreidel 1901–
1916, dr praw Werner Fuhrmann 1917–1919.

31 stycznia 1920 roku do Chojnic wkroczyło wojsko polskie, przejmując miasto 
i powiat dla odrodzonego państwa polskiego. Władzę w powiecie objął komisaryczny 
starosta Stanisław Sikorski. W granice powiatu chojnickiego włączony został obszar 
Gochów będący wcześniej w granicach powiatu człuchowskiego. Tak powiększony 
powiat chojnicki obejmował terytorium 1854 km² i był największym z 23 powia‑
tów w województwie pomorskim. W powiecie były dwie gminy miejskie (Chojnice 
i Czersk – miasto od 1926 roku), dziewięć gmin wiejskich (Brusy, Brzeźno Szlache‑
ckie, Chojnice, Czersk, Karsin, Konarzyny, Leśno, Lipnica, Rytel), 102 gromady wiej‑
skie, 534 miejscowości. Liczba ludności w powiecie wynosiła w 1921 roku – 70 129, 
w 1931 roku  – 78 060, w 1937 roku  – 82 223 obywateli. W dwudziestoleciu mię‑
dzywojennym funkcje starostów pełnili: Stanisław Sikorski luty 1920–marzec 1923, 

Budynek urzędu. Współczesny rysunek
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Wawrzyniec Jankowski kwiecień–czerwiec 1923 (p.o. starosty), Jan Popiel czerwiec 
1923–październik 1927, Seweryn Weiss październik 1927–listopad 1929, dr Józef 
Rzóska luty 1929–marzec 1930, dr Józef Zaleski marzec 1930–sierpień 1932, Jan 
Mieszkowski sierpień 1932–wrzesień 1934, Tadeusz Lipski wrzesień 1934–sier‑
pień 1939.

Po II wojnie światowej początkowo powiat znajdował się w województwie gdań‑
skim, w połowie 1945 roku został włączony do województwa pomorskiego z sie‑
dzibą w Bydgoszczy (później województwo bydgoskie). Funkcja starosty istniała do 
1950 roku, a powiaty do 1975 roku. 1 czerwca 1975 roku weszła w życie reforma admi‑
nistracji terenowej polegająca na likwidacji powiatów i ustanowieniu dwustopnio‑
wego podziału na województwa i gminy. Trójstopniowy podział terytorialny państwa 
został przywrócony ustawą z 24 lipca 1998 roku i na jej podstawie z dniem 1 stycznia 
1999 roku został reaktywowany powiat chojnicki. Po II wojnie światowej funkcje sta‑
rostów pełnili: Tadeusz Rześniowiecki luty 1945–czerwiec 1950, Sergiusz Melaniuk 
czerwiec 1950–maj 1956 (przewodniczący PPRN), Mieczysław Nogal maj 1956–czer‑
wiec 1960, Antoni Witkowski lipiec 1960–listopad 1972, Tadeusz Przytarski styczeń 
1973–czerwiec 1975 (naczelnik powiatu), Janusz Palmowski styczeń 1999–październik 
2002 (ponownie starosta), Marek Buza październik 2002–październik 2006, Stanisław 
Skaja październik 2006–październik 2018, Marek Szczepański od października 2018.



KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Ofiara ideologii nienawiści.
Ks. Stanisław Hoffmann (1879–1939)

DUCHOWIEŃSTWO

P ierwszego września przypadała 
83.  rocznica wybuchu II wojny 

światowej. W tej wojnie ginęli nie tylko 
żołnierze wielu armii, ale również mor‑
dowani byli ludzie będący ofiarami bru‑
talnej ideologii nienawiści. Wśród pierw‑
szych ofiar tzw. zbrodni pomorskiej byli 
też duchowni katoliccy. Dziś niektórzy 
badacze dyskutują, kto dokonał tego aktu 
ludobójstwa: naziści, hitlerowcy, Niemcy? 
Z perspektywy historycznej nie ma to 
żadnego znaczenia! Akcja eksterminacji 
pomorskiej inteligencji prowadzona od 
września 1939 roku powinna być prze‑
strogą dla następnych pokoleń. Ludzie 
(nie tylko ci z Selbstschutzu) ludziom 
zgotowali ten los…

Jednym z księży zamordowanych w październiku 1939 roku był Stanisław Hoff‑
mann, wychowanek Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach, filomata 
pomorski, parlamentarzysta, niestrudzony społecznik.

Człowiek orkiestra
Stanisław Hoffmann urodził się 5 maja 1879 roku we wsi Złe Mięso w powiecie choj‑
nickim. Rodzice, Michał i Marcjanna z domu Landowska, prowadzili tam gospodar‑
stwo rolne. Do szkoły elementarnej uczęszczał w pobliskim Łęgu. W 1890 roku został 
uczniem Collegium Marianum w Pelplinie. Progimnazjum to w czasach zaboru 
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pruskiego starało się krzewić 
ducha polskości. Później trafił do 
gimnazjum w Chojnicach, gdzie 
w latach 1898–1901 należał do 
tajnej organizacji filomackiej. 
W 1901 roku po maturze podjął 
studia w Seminarium Duchow‑
nym w Pelplinie. Tu 9 kwietnia 
1905 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Jako wikariusz praco‑
wał kolejno w Komórsku, Łąży‑
nie, Pinczynie, Zblewie i ponow‑
nie w Pinczynie, w którym 
mieszkał od 1910 roku. W latach 
1909–1919 z powodu choroby nie 
był bezpośrednio zatrudniony 
w duszpasterstwie. Od 1920 był 
administratorem parafii Pinczyn; 
w 1925 roku mianowano go pro‑
boszczem. 

W okresie zaboru prowa‑
dził w Pinczynie tajne naucza‑
nie, przygotowujące młodzież 
polską do nauki w gimnazjum. 
W 1918–1920 i po przyłączeniu 
Pomorza do Polski organizował 
kursy języka polskiego, księgo‑
wości i stenografii szkolące przy‑
szłe kadry polskich urzędników 
i nauczycieli. Będąc aktywnym 
członkiem Towarzystwa Czy‑
telni Ludowych i kolektorem na 
powiat starogardzki, przyczynił 
się do rozwoju polskich bibliotek, 
wzbogacając w szczególny sposób księgozbiór pinczyński, który służył m.in. polskiej 
młodzieży w nauce, nawet na poziomie szkoły średniej.

Był inicjatorem powołania Towarzystwa Śpiewu św. Cecylii i pierwszym jego kie‑
rownikiem (1917). W ramach Towarzystwa, oprócz pielęgnowania polskiej pieśni 
religijnej i świeckiej, rozwijano także działalność teatralną, muzyczną i taneczną.

Złe Mięso. Niewielka wieś na kresach powiatu 
chojnickiego (gmina Czersk). Miejsce urodzenia 

Stanisława Hoffmanna. Widok obecny 
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Dom dla parafian
Parafianie z uznaniem mówili, że jeśli 
ks. Hoffmann czegoś dotychczas nie potra‑
fił, to odczuwał potrzebę przyswojenia 
nowej wiedzy i nowych umiejętności. Był 
wzorem do naśladowania dla młodzieży.

Uczestniczył (m.in. jako prezes) 
w pracy Kółka Rolniczego w Pinczynie, 
które powstało w 1909 roku. Jako rządca 
parafii pinczyńskiej świadomie nawiązy‑
wał do pracy ks. Wacława Blizińskiego, 
organizatora wzorcowej wsi Lisków pod 
Kaliszem. Był inicjatorem i kierownikiem 
budowy infrastruktury parafii: przystanku 
kolejowego, łaźni, elektryfikacji centrum 
wsi oraz wzniesionego od nowa kościoła 
w latach  1925–1927. Z materiału rozbiór‑
kowego starej świątyni powstała kaplica  – 
Dom Katolicki, który służył do lat 50. 
XX  wieku, m.in. jako świetlica parafialna. 

Hoffmann pełnił obowiązki wizytatora religii w powiecie starogardzkim. Był posłem 
z ramienia sanacji do Sejmu RP w jego ostatniej kadencji przed wybuchem wojny. 
Od 1900 roku należał do członków bardzo szanowanego w regionie Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. Opracował Catalogus pie, defunctorum sacer ‑dotum dioecesis 
culmensis – wykaz zmarłych kapłanów od 1842 roku, wydany w Pelplinie w 1928 roku. 

Z zasłużonej familii
Warto też poinformować Czytelników „Kwartalnika Chojnickiego”, iż Stanisław Hoff‑
mann spokrewniony był z ks. Bolesławem Domańskim, organizatorem i prezesem 
Związku Polaków w Niemczech, oraz Alfonsem Hoffmannem, wybitnym energety‑
kiem Pomorza i działaczem Pomorskiego Związku Zespołów Śpiewaczych. Brat Jan, 
nauczyciel i inspektor szkolny w Brusach, organizował polskie szkolnictwo w powie‑
cie chojnickim. 
15 października 1939 roku został aresztowany i uwięziony w Starogardzie Gdańskim, 
zginął następnego dnia wraz z innymi księżmi zamordowanymi przez hitlerowców 
w Lesie Szpęgawskim. Po wojnie przed kościołem w Pinczynie stanął jego granitowy 
pomnik – dzieło Ignacego Zelki  – na którego tablicy wyryto napis: „Ks. Stanisław 
Hoffmann służył ludowi, młodzieży i wierze – Życie swe złożył Ojczyźnie w ofierze 
(1879–1939)”. Ks. Hoffmann, wychowanek gimnazjum chojnickiego, duchowny, spo‑
łecznik i parlamentarzysta przeżył 60 lat; jest patronem jednej z pinczyńskich ulic.
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ROCH SZUMYK

Tucholska
Koślinka

NAZEWNICTWO

K oślinka to dawna wieś administracyjnie włączona do Tucholi w 1931 roku. 
Pierwsze wzmianki: Koschelische/Koselisches Dorf oraz Koschlinka pocho‑

dzą z 1344 roku, kiedy komtur tucholski Konrad Vullekop lokował osadę. W źródle 
z XV wieku odnotowano toponimiczne wyrażenie przyimkowe „do (…) Koszlinki”. 
Dwuznakiem „sz” oddawano w dawnej grafii spółgłoski „s” lub „ś”. Obecnie Koślinka 
to północna dzielnica położona na wzgórzu.

Pagórkowaty teren
Nazwa tucholskiej dzielnicy utworzona została z użyciem sufiksu (przyrostka) ‑ka 
od rzeczownika koślina, który zawiera ten sam rdzeń słowotwórczy co przymiotnik 
koślawy. Genetycznie przymiotnik ten pochodzi od wyrazu kosy – ‘krzywy’. Rzeczow‑
nik koślina (z formantem ‑ina jak w brzezina – ‘las brzozowy’) określał teren pofałdo‑
wany, pagórkowaty, nierówny. Nazwy miejscowości zarejestrowane w siedemnastym 
stuleciu zbliżone są graficznie do współczesnej postaci: Kozlinka (1602), Koślinka 
(1652–1653), Koszlinka (1664). Niemiecka nazwa osady brzmiała Koslinken.

Własność zakonna
Profesor Maksymilian Grzegorz, ceniony mediewista i historyk regionu, w bardzo 
ważnej dla pomorskiej historiografii pracy Osady Pomorza Gdańskiego w latach 
1309–1454 wskazał podtucholską Koślinkę jako własność zakonną od 1344 roku na 
prawie chełmińskim. W XVI stuleciu wieś stanowiła własność królewską. W 1537 roku 
król Zygmunt I nadał ją mieszczanom tucholskim. Z Koślinki pochodził ks. Jakub 
Klunder (1849–1927), biskup pomocniczy ordynariusza chełmińskiego w latach 
1907–1926.
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Osobowe i dialektalne

Autorka monografii nazewnictwa geograficznego powiatu tucholskiego, zmarła 
w 2015 roku prof. UG Małgorzata Milewska ‑Stawiany, przyjęła jako prawdopo‑
dobną etymologię toponimu Koślinka pochodzącą od jednej z trzech nazw osobo‑
wych (antroponimów): Kośla, Koślin, Koślinka (ta nazwa osobowa tożsama jest – co 
nierzadko notowane jest w polskiej onomastyce, por. nazwisko chojniczan: Poznań – 
z nazwą miejscową). W dialektach ludowych obecne są także oboczne formy rze‑
czownikowe: koszlak/koślak  – ‘mający pokrzywione nogi’. Najbliższa dociekaniom 
toponomastycznym wydaje się topograficzna etymologia osady, związana z pofałdo‑
wanym i pagórkowatym obszarem.

Biskup pomocniczy chełmiński ks. Jakub Klunder udziela błogosławieństwa wiernym podczas 
wizytacji kościelnej w Toruniu (fot. H. Spychalski, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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MUZYKA

Jakub Słubik: Jestem chory
na tworzenie i tego się nie da wyleczyć

W jaki sposób zaczęła się Twoja przygoda 
z muzyką?

Chyba od perkusji. Zacząłem grać w wieku 
15 lat, były to lata 1999/2000. Wszystko 
dzięki uprzejmości osoby znanej też w świe‑
cie chojnickiej muzyki  – Krzysztofa Klo‑
skowskiego, który od wielu lat prowadzi 
studio Hapiś Sound w Charzykowach. To on 
udostępnił mi sprzęt do nauki. Potem dosta‑
łem zaproszenie od chłopaków z ogólniaka – 
Leszka Copy, Patryka Bardelskiego, Szymona 
Matyli – do zespołu, który nazwaliśmy Lobo‑
tomia i graliśmy mocną muzykę metalową. 
Później grałem z innymi muzykami, którzy 
wykonywali blues ‑rocka, mieli trochę wię‑
cej lat na karku i doświadczenia muzycz‑
nego. Między innymi z Leszkiem Mazurem 
współtworzyłem zespół Voodoo  – graliśmy 
covery zespołów bluesrockowych. Z tym 
materiałem trochę pojeździliśmy po Polsce, zagraliśmy na paru festiwalach, a później 
zaangażowałem się już w inną kapelę, która powstała w Lotyniu koło Szczecinka i jej 
nazwa – Lotyń – pochodzi od tej miejscowości. Z nimi grałem przez 14 lat. Później, 
jako już dorosły człowiek z wykształceniem artystycznym zdobytym na Uniwersytecie 
Szczecińskim i doświadczeniem, sam tworzyłem projekty dla różnych osób. W tym 

Jakub Słubik – urodzony w Chojnicach, 
obecnie mieszkający w Radawnicy. 
Na co dzień nauczyciel sztuki – 
muzyki i sztuk plastycznych, którego 
ogromną pasją jest tworzenie. Jest 
muzykiem otwartym na każdy gatunek 
i producentem muzycznym.
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uczniów, z którymi współpracowałem, bo pracuję jako nauczyciel i organizuję takie 
właśnie projekty z muzyką autorską. Jestem nauczycielem z wykształceniem arty‑
stycznym, uczę muzyki i sztuk plastycznych. Od mojego zawodu wziął się pseudonim 
artystyczny, pod którym wcześniej tworzyłem: Mr. Nau – pan nauczyciel.

Wykonujesz więc zawód nauczyciela. Muzykowi trudno się utrzymać wyłącznie z włas‑
nej twórczości?

Jest to jakiś dodatek do pensji. Chciałem jeszcze napomknąć, że od 2010 roku, równo‑
cześnie z grą na perkusji, bardzo zacząłem się interesować i dokształcać w nagrywa‑
niu i realizacji dźwięku. Właściwie to stało się moim głównym zajęciem. Współpra‑
cuję teraz z różnymi artystami jako producent muzyczny lub osoba odpowiedzialna 
za miksowanie i masterowanie materiału po produkcji.

Nie tylko tworzysz swoją muzykę, ale też pomagasz tworzyć ją innym?

Właśnie. Realizuję ich pomysły. Jeżeli ktoś ma ogólny zarys, to całą bazę wszystkich 
instrumentów, aranżację nagrywam u siebie i później wszystko może się dziać zdalnie. 
Osoba, która nagrywa piosenkę, może do mnie wysłać ślad swoich wokali nagranych 
w studio. Ja to miksuję i powstaje gotowy produkt muzyczny.

Na scenie Chojnickiego Centrum Kultury (źródło: fanpage Jakub Słubik Oficjalnie)
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Jak powstają Twoje piosenki?

Są na to trzy sposoby. Pierwszy  – piszesz tekst bez żadnej muzy, a potem robisz 
muzykę, melodię. Drugi – masz muzykę, piszesz tekst i wymyślasz melodię. Trzeci – 
masz muzykę, potem wymyślasz melodię, a na końcu tekst. Przez wiele lat robiłem tak, 
że miałem muzykę i melodię, a potem wymyślałem do tego tekst. Na tyle się wyćwi‑
czyłem, że wszystko przychodzi mi z jednakową łatwością. Najprzyjemniejsze jest to, 
jak masz muzykę i możesz sobie wymyślać wtedy zarówno tekst, jak i melodię. Moja 
ostatnia płyta powstała we współpracy z Michałem Erwardem, którego poprosiłem 
o napisanie tekstów do płyty pt.: Kosmiczny Bard. Pracując z Michałem, odkryłem, 
że metodą chyba najbardziej wychwytującą sens piosenki jest usiąść z gitarą i note‑
sem – grać, śpiewać i pisać. Wtedy najzwyczajniej w świecie numer nabiera duszy. Jeśli 
utwór sprawdzi się na gitarze przy ognisku, to wtedy wiadomo, że jest OK.

Z tego, co wiem, współpracujesz również z członkami rodziny. Zdradzisz na ten temat 
coś więcej?

Brakowało mi tekstów, więc zwróciłem się do taty, który od lat pisał do szuflady. 
Udało nam się osiągnąć niemały sukces międzypokoleniowy, bo mój syn, w wieku 
czterech lat, zaśpiewał piosenkę na I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej 

„Mini ‑Debiuty” w Opolu. Zdobyliśmy pierwsze miejsce. Piosenkę Kiedy pada deszcz ja 
skomponowałem, tekst napisał mój tata, a Jasiek, mój syn, zaśpiewał. To nie jest moje 
jedyne doświadczenie we współpracy z dziećmi. Wraz z żoną i szwagrem prowadzę 
scholę przy szkole, w której pracuję. Należą do niej uczniowie i absolwenci Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy. Żona jest wykwalifikowaną wokalistką 
po studiach, przygotowuje dzieci do występów i świetnie sobie z tym radzi. Ja jestem 
odpowiedzialny za muzykę. Planujemy wydać płytę z autorskimi utworami, która 
będzie miksem – trochę popu, rocka, reggae itp. Fajnie by było zagrać te piosenki 
na żywo z zespołem. Granie do podkładu obniża wartość artystyczną występu, ale 
pomimo tego chcemy wykorzystać te nasze rodzinne atuty.

W jaki sposób przeszedłeś od ostrej muzyki metalowej do obecnej twórczości?

Nigdy nie byłem jakimś prawdziwym, rasowym metalem, pewnie dlatego, że wycho‑
wałem się w domu, gdzie bardzo dużo słuchało się różnej muzyki. Jak byłem młody, 
bardzo mi się podobało to mieszanie gatunków muzycznych. Wydaje mi się, że naj‑
ważniejsze jest, aby się samemu spełniać i tak dzisiaj do tego podchodzę. Dzięki temu  
mogę pracować jako producent muzyczny, bo żaden gatunek nie jest mi obcy. Na 
przykład pół roku temu miksowałem i masterowałem deathmetalową kapelę, a zaraz 
potem jazzowe covery Depeche Mode.
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Masz może jakichś twórców, którzy są dla Ciebie przykładem?

Mógłbym wymienić kilka osób. Na pewno niektórzy będą reprezentowali nurt muzyki 
amerykańskiej, niektórzy brytyjskiej, bo te dwa ośrodki kulturowo ‑muzyczne w dużej 
mierze mnie ukształtowały. Dużą część mojego gustu tworzyła kolebka hip ‑hopu. 
Dodatkowo tacy artyści jak: Radiohead, Peter Gabriel, Phil Collins. Później doceniłem 
też Queen. Z USA będą to producenci jak Pharrell Williams czy Max Martin. Jeżeli cho‑
dzi o Polskę, to wychowałem się na mocniejszych brzmieniach. Obserwowałem Roberta 
Friedricha – jego ruchy, projekty i zespoły. Trochę utonąłem w muzyce alternatywnej. 
Wszyscy ci wykonawcy mieli tę wspólną cechę, że tworzyli muzykę totalnie – nie stali 
tylko za mikrofonem, ale mieli swoją wizję. I przez to przyjąłem taką ideę, żeby być 
artystą totalnym, który przedstawia swoją wizję i wie, jak to zrobić – jest odpowiedzialny 
za wszystkie etapy. Dlatego przestałem też grać w zespołach. Żeby spróbować zrobić 
coś jak malarz, który siada przed płótnem i sam tworzy swoje dzieło.

Czyli masz przekonanie, że to, co teraz tworzysz, jest już Twoje?

Uważam, że tak. Osiągnąłem to, do czego dążyłem. Zdobyłem ten szczyt, ale nie 
muszę tam zostać.

Pierwszy koncert w ramach promocji płyty „Kosmiczny bard” w Szczecinku w 2020 roku  
(fot. Sławomir Bocian)



Jakub Słubik: Jestem chory na tworzenie i tego się nie da wyleczyć 93

Czy aktualnie realizujesz jakieś projekty muzyczne?

Zacząłem realizować z kolegą Stanisławem Ogorzałkiem, świetnym klawiszowcem, 
projekt muzyki elektronicznej. Jestem bardzo otwarty na wszelkie nowe doświadcze‑
nia. Pomimo tego, że ostatnie dwa lata były ciężkie, bo wydałem płytę oficjalnym nur‑
tem w momencie, kiedy była pandemia. Nie mogłem przez to jeździć, koncertować.

Na jakich instrumentach, które wykorzystujesz w nagraniach, rzeczywiście grasz?

Perkusja to mój wiodący instrument. Na drugim miejscu postawiłbym gitarę basową, 
potem gitarę sześciostrunową, no i klawisze. Wykorzystuję też narzędzia współczes‑
ności – wirtualne instrumenty.

Czy masz ulubiony instrument pod względem dźwięku?

Odpowiem przewrotnie, że jest to głos ludzki. Kiedyś mocno słuchałem Björk, 
która w nagraniach operowała samym głosem. Podobnie Bobby McFerrin  – jego 

Jakub Słubik w domowym studiu (źródło: fanpage Jakub Słubik Oficjalnie)
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umiejętność stworzenia całej kompozycji a capella. Największe wrażenie „ten instru‑
ment” zrobił na mnie podczas studiów, gdy byłem członkiem chóru akademickiego. 
Wibracje głosu, które wypełniają całe pomieszczenie, a te słuchane przez głośnik są 
nie do porównania.

Teraz wchodzisz na kolejny nowy tor – muzyka elektroniczna?

Tak, współpraca ze specjalistą od muzyki elektronicznej, czyli wspomnianym wcześ‑
niej Staszkiem Ogorzałkiem jest dla mnie świetną lekcją nowych muzycznych rewi‑
rów. Oczywiście dodam tam trochę od siebie, mam napisać teksty i zaśpiewać, ale 
również wzbogacić gitarą czy bębnem.

Kiedy można się spodziewać wyników tej współpracy?

Niedługo pojawią się pierwsze single. Teraz mało zespołów działa albumowo, raczej 
tylko duże gwiazdy i duże zespoły, na których płyty czekają rzesze fanów, żeby je kupić. 
A pozostali wydają single. Strasznie zmienił się rynek muzyczny przez ostatnie lata. 
Każdy ma dzisiaj możliwość, żeby się wybić, tak jak ja, w sypialnianym studiu. Takie 
home recording daje niesamowite możliwości, jeśli tylko potrafi się je wykorzystać. 
A nie trzeba wiele. Jakiś laptop, parę wtyczek wirtualnych, które umożliwiają nagry‑
wanie, a to, co jest najważniejsze, to uszy i głowa, żeby wiedzieć, jak to poukładać.

Kadr z teledysku „Będzie OK!”, w którym artysta wystąpił z rodziną i przyjaciółmi  
(źródło: fanpage Jakub Słubik Oficjalnie)
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Skąd biorą się teksty do Twojej muzyki?

Na początku były to próby pisania, ale teraz robię to bardziej świadomie. Jakiś czas 
temu przeczytałem poradnik pt.: Jak zostać tekściarzem. Jest to chyba jedyna taka 
książka na polskim rynku. Autor naprawdę fajnie rozłożył na czynniki pierwsze spo‑
sób pisania i podał też przykłady złych tekstów – czego unikać, określił, co to jest gra‑
fomania i na czym polega. Tam też była porada odnośnie wyszukiwania pomysłów na 
teksty, żeby korzystać z tzw. schlagwortów, czyli zwrotów, które łatwo wpadają w ucho. 
Może to być na przykład fragment jakiegoś przysłowia, jak: „w życiu piękne są tylko 
chwile”, „show must go on”. Czasami wystarczy jeden zwrot, który określa, o czym 
utwór ma być, a resztę historii, obudowanie tego, trzeba jakoś zgrabnie opisać. Rów‑
nież obserwacja ludzkich zachowań daje boosta na tekst. Trzeba tylko wiedzieć, na co 
patrzeć i co się chce przekazać, żeby na przykład nie wywalać od razu kawy na ławę, 
zostawić jakąś niewiadomą.

Gdzie można Cię usłyszeć?

Zaangażowałem się w te wakacje i mam nadzieję, że to będzie dłuższa współpraca, do 
zespołu muzyki szantowej. Jestem w nim perkusistą. Jak już wspomniałem, miałem 
ambitny plan rozwinięcia swojej kariery solowej, ale trochę nie wyszło. Prawda jest 
taka, że jeśli nie masz poparcia medialnego, to nie jesteś w stanie żyć z grania. Nikt nie 
chce promować nieznanej osoby. Mam za to nadzieję, że uda się zagrać kilka koncer‑
tów w ramach realizacji tego projektu, którym się teraz zajmuję z naszą scholą. Może 
uda się też zagrać parę koncertów ze Stanisławem Ogorzałkiem, z którym robimy pro‑
jekt muzyki elektronicznej. Ogólnie potrzeba tworzenia jest we mnie, już od dziecka, 
na tyle silna, że wiem, że nigdy nie przestanę.

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała: Maria Czaplewska




