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Czym jest dla mnie pasja?

W szyscy chcą prowadzić życie z pasją. Pasje pobudzają zmysły, wyzwalają pozy-
tywne emocje i nadają życiu kierunek. Sprawiają, że nabiera ono kolorów 

i większego sensu. Brak pasji prowadzi do nudy, pustki, a nawet depresji i destruk-
cyjnych uzależnień. Udowodniono, że pasja 
wiąże się z kreatywnością człowieka. Ludzie 
żyjący z pasją są wyzwoleni, autonomiczni 
i niczym nieograniczani, dzięki czemu są 
w stanie otworzyć się na nowe idee i możli-
wości. Pozytywne emocje wyzwalane przez 
pasję pobudzają procesy twórcze.

Czasem nie mamy możliwości łączenia 
pasji z życiem zawodowym. Może ona jed-
nak nadać  życiu większy sens i być świetnym 
jego uzupełnieniem poza pracą – być tym, co 
nas wyraża. Szczególnie, jeśli brakuje nam 
pozytywnych rzeczy w życiu lub kiedy odczu-
wamy samotność. Życie z pasją powoduje, że 
przestajemy wegetować, a nasze życie nabiera 
większego sensu oraz pozwala się spełniać 
i realizować. Pasja może być remedium na 
nudę i uzależnienia oraz lekarstwem na szarą 
rzeczywistość. Może być też pewnego rodzaju 
odskocznią od problemów, choć nie zachę-
cam do uciekania przed nimi, ale do rozwią-
zywania ich. Pasja powoduje, że nasze życie 

Podróże są
moją pasją
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WYJAZDY



6 Chojnickie podróże

zaczyna wypełniać się kolorami, 
a nie problemami. Przesta-
jemy bezwiednie spędzać czas 
na Facebooku i narzekać na 
wszystko wokół. 

Po co człowiekowi pasja? 
Czy nie jest to marnowanie 
czasu i pieniędzy? Często pasja 
przeradza się w drogie zajęcie, 
które pochłania całe nadwyżki 
finansowe, jakie mamy. A nawet 
więcej. Zwykle pozwalamy 
dzieciom rozwijać ich zainte-
resowania – nie szczędzimy na 
to pieniędzy. Wykupujemy zaję-
cia pozalekcyjne, świadomie 

lub mniej inwestując w rozwój swojego dziecka. Jednak im jest ono starsze, tym mniej 
uważamy to za zasadne. Zaczynamy iść ścieżką zimnego realizmu. Trzeba inwestować 
w wykształcenie, by miało zapewniony dobry byt w przyszłości. Zapominamy, że czło-
wiek szczęśliwy, to człowiek spełniony, który realizuje swój potencjał. Często wpychamy 
dzieci na ścieżkę zawodową, która staje się udręką, a potem pracą, której się nienawidzi. 
Wiele osób, pracując, zapewnia sobie godziwy byt, jednak nie lubi swojej pracy. Czy da 
się tak żyć? Realizacja pasji ma często wielką terapeutyczną siłę. Pomaga nam zrozumieć 
inne spojrzenia, inne przeżywanie świata i w ten sposób uczyć się empatii wobec ludzi. 

Moja pasja – podróże
A czym jest dla mnie pasja? Często się nad tym ostatnio zastanawiałem i również zada-
łem to pytanie moim znajomym. Padały różne odpowiedzi. Ale za każdym razem 
dochodziliśmy do wspólnego wniosku, że nasze pasje w głównej mierze to realizacja 
dziecięcych marzeń. Marzenia zawsze są czymś uroczystym, czasami wydaje się nam, że 
nawet czymś mitycznym, nieosiągalnym. Dzisiaj są one celem, do którego dążę i wiem, 
że przy odrobinie chęci i konsekwencji mogę je zrealizować. Często od małego każdy 
z nas słyszał chyba największe i najczęściej powtarzane kłamstwo (bardzo często nie-
świadomie): „to przecież nie takie proste”. Serio? Dlatego w tym artykule chcę pokazać, 
jak dziecięce marzenia przerodziły się w moją obecnie największą dorosłą pasję – czyli 
podróże. Któż z nas nie marzy o dalekich wyprawach, odwiedzaniu ciekawych miejsc 
i zobaczeniu na żywo tego, co często podziwiamy na pocztówkach? Okazuje się, że 
spełnienie takiego marzenia może być dużo łatwiejsze, niż nam się wydaje. Wystarczy 
odrobina chęci, odwagi i pozytywnego myślenia… Ja w swoim krótkim i bardzo chyba 
szalonym życiu zwiedziłem już ponad 20 krajów na 4 różnych kontynentach – Niemcy, 
Francję, Belgię, Holandię, Hiszpanię, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Austrię, 

Meczet w Abu Dhabi
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Pustynia w Dubaju

Safari w Kenii
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Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, 
Czarnogórę, Ukrainę, Rosję, Malezję, Kenię, 
Kubę, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie czy Katar.

Dlaczego podróżuję?
Myśląc o  tym, co  jest dla mnie ważne 
w  podróżowaniu i  dlaczego warto podró-
żować, nie  było mi  trudno wskazać kon-
kretne rzeczy. Trudniej było jednak ustalić 
ich kolejność. Dlatego nie  ma  ona znacze-
nia i  wszystkie punkty są  jednakowo ważne. 
Podróżując, można się wiele dowiedzieć 
o ludziach zamieszkujących dany kraj, 
poznać ich kulturę i obyczaje. Niektóre z nich 
mogą być dla nas dziwne i niezrozumiałe. 
Powinniśmy zatem wiedzieć, że każda podróż 
kształci, bez względu na to, czy wybieramy 
się do sąsiedniego miasta, czy też interesuje 
nas podróż dookoła świata. W samej Polsce 
można poznawać obyczaje Górali, Ślązaków, 
Mazowszan, Kujawiaków, Kaszubów. Każdy 
region się od siebie różni i chociaż miesz-

kamy w tym samym kraju, może się okazać, że tak naprawdę niewiele wiemy na temat 
naszego państwa. Poznajemy inne kultury w każdym miejscu, które jest nieco odda-
lone od miejsca naszego zamieszkania. Podróżując, nasiąkamy różnymi obyczajami. 
Wyprawy pozwalają nam poznawać inne kultury, kraje i miasta. Oczywiście informa-
cje o nich dostępne są w książkach, gazetach, a także w internecie. Ale chyba każdy 
przyzna, że co innego czytać o Katalonii, a co innego zobaczyć na własne oczy piękne 
mury barcelońskiej świątyni Sagrada Familía. Albo usiąść nad wodami Oceanu Indyj-
skiego i smakować tamtejsze specjały. Są to przeżycia jedyne w swoim rodzaju, a bez 
znajomości innych kultur nie jesteśmy w stanie zrozumieć dziedzictwa naszego włas-
nego kraju – w końcu skąd mam wiedzieć, kim ja jestem, skoro nie mam żadnego 
porównania z innymi? Podróże mogą nas wszechstronnie wzbogacić. Pomagają zro-
zumieć samych siebie, dają przyjemność obcowania z nowymi smakami i kolorami 
krajobrazu, a także są ćwiczeniem bardzo praktycznych umiejętności. Podróże spra-
wiają, że  mamy okazję  bliżej poznać samych siebie. Wielokrotnie przekonałem się, 
że podczas samotnych wyjazdów muszę liczyć tylko na siebie i radzić sobie w mniej 
lub bardziej stresujących sytuacjach. Jest to doskonały sposób na poznanie własnych 
słabości i podjęcie próby walki z nimi. Jeśli uda się wygrać tę walkę – stajemy się lep-
szymi ludźmi. Podróżowanie to nie tylko zwiedzanie muzeów, historycznych budowli 

Nowy Jork nocą
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czy podziwianie osiągnięć 
architektury. To przede wszyst-
kim poznawanie myśli innych 
ludzi. Otwartość na inne spoj-
rzenie pozwala zrozumieć 
innego człowieka, zaakcepto-
wać inne modele życia, sposób 
myślenia czy dążenia. Empatia 
może narodzić się w człowieku, 
który poznał ludzi innych niż 
on sam, zaakceptował ich spo-
sób życia i zrozumiał, że piękno 
świata opiera się na jego różno-
rodności.

Miejsca, które mnie zachwyciły
 • Cmentarz Łyczakowski we Lwowie jest jedyny, niepowtarzalny, pod każdym 

względem niezwykły. To panteon naszych wielkich duchem, sercem i rozu-
mem rodaków, galeria sztuki i rzeźby pod gołym niebem. Jedna z największych 
nekropolii w Europie, miejsce o kolorze granitu, betonu i głębokiej zieleni, 
pięknie zadrzewiony park.

 • Moskiewskie metro to duma, chluba i  jedna z największych atrakcji turystycz-
nych miasta. Oprócz milionów ludzi przemieszczających się codziennie z i do 
pracy, na zakupy, na spacery, na spotkania i w innych sprawach, korzysta z niego 
sporo turystów i przyjezdnych. Grubo ciosany socrealizm, secesyjne ornamenty, 
glamour à la art déco, szarość i nuda surowej bryły, nowoczesne i wręcz futu-
rystyczne linie i kształty, barok czasów Piotra Wielkiego. Innymi słowy, zawrót 
głowy. Stalin chciał zbudować miejsce, gdzie zwykły człowiek będzie mógł się 
poczuć jak w pałacu. I chyba mu się to udało. 

 • Times Square to wizytówka Nowego Jorku, popularne miejsce spotkań oraz jedna 
z największych atrakcji turystycznych miasta. Na świetlne reklamy i bannery 
mogą pozwolić sobie jedynie najbogatsze firmy. Times Square można porównać 
wręcz do giełdy papierów wartościowych: jeśli kogoś stać na reklamę na Times 
Square, to znaczy, że nadal jest w grze i musi mu się całkiem nieźle powodzić. 
Oprócz atmosfery wielkiego biznesu, można tu natknąć się na każdym kroku na 
życie kulturalne przyciągające co roku miliony miłośników sztuk scenicznych.

 • Malezja to jedno z najpopularniejszych azjatyckich państw, w którym znaj-
dziesz wszystkiego po trochu. Od nocnego życia, imprez i szalonych zakupów 
w rozświetlonej stolicy kraju, po relaks na rajskich wyspach, kontakt z przy-
rodą, tropikalną dżunglą, lokalną kuchnią i azjatycką kulturą w jej różnych 
odsłonach.

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie
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 • Hawana jest miejscem peł-
nym wyzwań codzienności 
dla lokalnej ludności, pro-
duktów na kartki, ale też 
przepięknych plaż, wspa-
niałych ludzi, zabytków 
i natury. Kuba i jej stolica 
Hawana były doświadcze-
niem z serii tych długo nie-
dających o sobie zapomnieć 
i już zawsze wspominane 
będą z rozrzewnieniem 
i lekkim niedowierzaniem, 
że dane było mi je zobaczyć.

 • Kilimandżaro jest górą 
leżącą w Tanzanii tuż przy 
granicy z Kenią. Najwyż-
sza góra w Afryce i jedyne 
miejsce na tym kontynencie, 
gdzie śnieg występuje przez 
cały rok. Dach Afryki to 
jeden z najbardziej fascynu-
jących punktów na Czarnym 
Lądzie. Wyjątkowy, wiecz-
nie ośnieżony szczyt góru-
jący nad rozpaloną sawanną 
to miejsce tak kojarzące się 
z tym kontynentem, a przy 
tym tak od niego różne.

Widok na Kilimandżaro

Kuba



Wyprawa rowerowa
wzdłuż Bałtyku – Łotwa, Estonia i Litwa

WYCIECZKA

HANNA JEDNORALSKA

T ak naprawdę planowaliśmy pojechać nad Bajkał koleją transsyberyjską i objechać Baj-
kał rowerami. Niestety wojna na Ukrainie zweryfikowała nasze plany i stąd pomysł 

zwiedzenia krajów nadbałtyckich wzdłuż linii brzegowej. Jakby nie było – to też Wschód. 
Pojechaliśmy we dwoje – ja i mój towarzysz Roman. Nasz wyjazd z założenia miał być nisko-
budżetowy i taki był. Czyli spanie pod namiotem, gotowanie głównie na małej kuchence 
turystycznej bądź nad ogniskiem. Jechaliśmy na zwykłych rowerach trekingowych, które 
zostały przygotowane do podróży przez Tomka Kierskiego. Każdy rower miał dwie sakwy 
boczne, z przodu na kierownicy małą sakwę na śpiwór. Spakowaliśmy tylko niezbędne rze-
czy, ale i tak każdy rower ważył ok. 30–35 kilogramów. Oczywiście później się okazało, że 
pogoda tego roku była wyjątkowo sprzyjająca i część rzeczy zabraliśmy niepotrzebnie.

Przygodę zaczęliśmy 9 lipca 2022 roku podróżą pociągiem z rowerami z Chojnic 
do Gdańska. Naszym głównym celem były kraje nadbałtyckie. Z Gdańska popłynęli-
śmy promem Wawel, który kursuje do Nynäshamn w Szwecji, skąd jest około 60 km 
do stolicy – Sztokholmu. Prom płynął 16 godzin. Pierwszą noc w Szwecji spędzi-
liśmy u sympatycznego Szweda, który zaprosił nas na nocleg do domu. Do Sztok-
holmu jechaliśmy cały czas asfaltową ścieżką rowerową. W Sztokholmie zachwyciło 
nas muzeum Vasa, gdzie można podziwiać wydobyty wrak żaglowca oraz porty dla 
jachtów turystycznych, które ciągnęły się w nieskończoność. W końcu stolica leży na 
14 wyspach. Kolejny etap to była podróż promem ze Sztokholmu do Turku w Fin-
landii – 11 godzin. Prom płynie pośród przepięknego archipelagu Wysp Alandzkich. 
Turku to najstarsze miasto w Finlandii i pierwsza stolica kraju. Jeżdżąc rowerami, 
zwiedziliśmy miasto, odwiedziliśmy też miejscowy skansen. 

Z Turku musieliśmy dojechać na kolejny prom do Helsinek, około 180 kilometrów. 
Po trzech dniach dotarliśmy do Helsinek. Wszystkie noclegi spędziliśmy pod namiotem 
na dziko. Architekturę miasta podziwialiśmy z rowerów i oczywiście zaliczyliśmy pobyt 
w fińskiej saunie nad brzegiem morza. Gdybyśmy wcześniej nie wykupili biletu na prom 
z Helsinek, pewnie byśmy zostali na dłużej w Finlandii – kraj stworzony jest do włóczęgi 
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rowerowej. Z Helsinek 
popłynęliśmy do Tallina, 
podróż zajęła dwie i pół 
godziny. Wielu Finów bar-
dzo często pływa do Tal-
lina w weekendy, z uwagi 
na przepiękną starówkę 
i niższe niż w Finlandii 
ceny. W Tallinie poczu-
liśmy się już prawdziwie 
wolni od terminów prze-
praw promowych i jakich-
kolwiek innych. Rozbili-
śmy namiot na dwie noce 
w Centrum Olimpijskim 

z 1980 roku. Koszt 15 euro za dobę za dwie osoby. Tallin objechaliśmy rowerami. To 
przepiękna stolica Estonii z dużą liczbą asfaltowych ścieżek rowerowych. Atrakcji jest 
tam bez liku. Wszędzie można porozumieć się po angielsku, ale również po rosyjsku. 
W Tallinie na dobre rozpoczęliśmy naszą podróż na Wschód, do Narwy, która leży na 
granicy z Rosją. Odległość między Tallinem a Narwą wynosi około 200 km. Pokonanie 
tego odcinka zajęło nam 9 dni, ponieważ, robiąc średnio ok. 60 km dziennie, zajeżdża-
liśmy na każdy półwysep i nie pominęliśmy żadnej atrakcji turystycznej. Mnie intere-
sowały wszystkie kościoły, cmentarze i gigantyczne kamienie zwane kivi – pozostałość 
po lodowcu. Natomiast Roman nie ominął żadnego portu, ponieważ jest zapalonym 
żeglarzem. 

Zachwycaliśmy się inną od naszego wybrzeża linią brzegową, usianą wielkimi 
głazami lub klifami. Szczególnie polecamy miejscowość Paldiski nad Zatoką Fińską – 
malowniczy klif z dziką przyrodą. Podczas drogi spotykaliśmy niewielu ludzi, wręcz 
pojedyncze osoby. Jedną z nich był Francuz, który był już szósty miesiąc w podróży 
rowerem z przyczepką. Wracał z Nord Cap w Norwegii. W samej Estonii mieszka tylko 
1,2 miliona ludzi, z czego pół miliona w Tallinie. Miasto Narwa jest reliktem komu-
nizmu. Po drugiej stronie rzeki Narwy widać zamek w Rosji. Nie było czuć żadnego 
napięcia związanego z wojną na tym obszarze. Trzeba dodać, że na wschód od Tallina 
wszyscy mówią po rosyjsku. Z Narwy do Tallina wróciliśmy pociągiem z rowerami, aby 
kontynuować podróż wybrzeżem na zachód. Linia brzegowa zmieniała się już na bar-
dziej piaszczystą, ale ciągle jeszcze przeważały plaże kamieniste. Odwiedziliśmy pięć 
estońskich wysp: Vormsi, Hiiumaa, Saremaa (druga po Gotlandii największa wyspa na 
Bałtyku), Muchu i Kihnu (na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO). 

Dostawaliśmy się na wyspy promami, które były bardzo tanie, np. 1,75 euro z rowe-
rem. Nigdy nie było kłopotu z transportem roweru, a wręcz przeciwnie. Koniecznie 
trzeba zobaczyć te wyspy – wszystkie są przepiękne. Mnie szczególnie urzekła Vormsi, 

Codzienne wschody i zachody słońca w Estonii
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bardzo dzika wyspa, którą do 1944 roku zamieszkiwali Szwedzi. Większość z nich 
opuściła wyspę podczas II wojny światowej. W małej miejscowości Hulo znajduje się 
kościół z IV wieku i cmentarz z największą liczbą krzyży słonecznych. Zwiedzanie 
Estonii zajęło nam 26 dni. Jak na taki kraj, to i tak sporo, a przecież jechaliśmy tylko 
wzdłuż wybrzeża i dookoła wysp. Kraj ten jest wymarzonym miejscem dla turystyki 
rowerowej. Korzystaliśmy z programu RMK – lasy państwowe Estonii udostępniły 
turystom bezpłatne pola noclegowe. Miejsca biwakowania usytuowane są w różnych 
lokalizacjach, również i nad samym morzem. Wyposażone są w stalowe paleniska, 
zabezpieczone jest suche drewno opałowe, zadaszenie z ławą i czyste toalety z papie-
rem toaletowym. Nie ma wody pitnej i prądu. Te pola są całkowicie bezpłatne i bez-
pieczne. Na niektórych RMK są drewniane wiaty, gdzie można przenocować bez roz-
bijania namiotu. Raz trafiliśmy na drewniany domek z paleniskiem, stołem i twardym 
łożem. Po prostu bajka. W całej Estonii internet działa wszędzie. Jest to kraj bardzo 
bezpieczny dla rowerzystów, sieć lokalnych dróg asfaltowych jest bardzo dobrze roz-
winięta. Do tego niewielki ruch samochodowy, cisza i spokój. Ludzie w Estonii nie są 
zbyt wylewni, reprezentują typ skandynawski.

11 sierpnia przybyliśmy do Łotwy. Po przejechaniu 30 km ścieżką rowerową niestety 
wjechaliśmy na drogę tranzytową o wielkim nasileniu ruchu i bez żadnego pobocza. 
W wielkim stresie jechaliśmy 60 km w kierunku Rygi. Był to najgorszy i najbardziej 

Kamieniste wybrzeże Estonii
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niebezpieczny odcinek podczas naszej podróży. Zobaczyliśmy Rygę – na zwiedzenie 
tej stolicy wystarczy parę godzin. Z pałacu kultury w Rydze rozpościera się wspaniała 
panorama na miasto, pałac jest niedoinwestowany i nie wspominają o nim przewodniki. 
Dalej udaliśmy się do kurortu Jurmala nieopodal stolicy. Łotwa witała nas szerokimi, 
piaszczystymi plażami. Dalej już ruch samochodowy był słabszy i przemieszczaliśmy się 
wzdłuż łotewskiego wybrzeża w kierunku malowniczego przylądka Kolka. Następnie 
odwiedziliśmy ciekawe miasto Ventspils – bardzo polecamy. Kolejne duże miasto Łotwy 
to Lipaja. Zachęcamy do zwiedzenia jego północnej części z malowniczymi umocnie-
niami z I wojny światowej. Przejazd przez Łotwę wynosił ok. 700 km. Wybrzeże jest 
mało urozmaicone, wszędzie są piękne, piaszczyste plaże. Ludzi bardzo mało, co nie 
dziwi, ponieważ kraj ten zamieszkuje 1,8 miliona obywateli. Urzekła nas jazda przez 
piękne lasy sosnowe. Napotkani Łotysze byli bardzo mili, wszyscy mówili po rosyjsku. 
Spotkaliśmy młodego informatyka, który chodził do polskiej szkoły w Rydze i bardzo 
chwalił tę szkołę, między innymi za to, że można było wyrażać swoje poglądy i się rozwi-
jać. Miejscowi narzekali na łotewski rząd. Łotwa wywarła na nas wrażenie kraju znacz-
nie biedniejszego niż Estonia. Nie mieliśmy problemu z rozbiciem namiotu na Łotwie 

– wszystkie noclegi na dziko, głównie na plażach w pięknych okolicznościach przyrody.
20 sierpnia wjechaliśmy na Litwę. Pierwszy napotkany przez nas kurort to był 

Śvientoiji z ogromną liczbą turystów. Bardzo dobre ścieżki rowerowe do samej 

Klif Paldiski w Estonii
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Kłajpedy. Zwiedziliśmy piękną 
portową Kłajpedę i przepły-
nęliśmy promem (15 minut) 
na Mierzeję Kurońską, tzw. 
kosę. Cała mierzeja jest tere-
nem parku narodowego, który 
udostępnia 50-kilometrową 
ścieżkę rowerową, która 
dociera do rosyjskiej granicy 
w Nidzie. Na terenie parku nie 
wolno biwakować na dziko, 
można natomiast spać na plaży, 
nie rozbijając namiotu. Mie-
rzeja Kurońska jest miejscem 
niezwykłym, króluje tu dzika 
przyroda, przepiękne wydmy 
oraz zabytki architektoniczne. 
Można odwiedzić dom-

-muzeum, w którym mieszkał 
noblista Tomasz Mann. Jest 
on niezwykle malowniczo 
położony na wysokim klifie. 
Niedaleko granicy z Rosją jest 
imponująca wydma z rzeźbą 
Jeana-Paula Sartra – Pod wiatr. 

Z Nidy przemieściliśmy się 
promem do małej miejscowo-
ści Vente. Na promie spotka-
liśmy Rutę, młodą Litwinkę, 
która wracała z żagli w Estonii. 
Jej mąż jest Polakiem z Wilna, 
mają szkółkę żeglarską. Zaprosili nas do siebie na tzw. Polaków rozmowy. Dalsza 
droga przez Litwę to już był powrót do Polski. Jechaliśmy tuż przy granicy z obwodem 
kaliningradzkim wzdłuż Niemna. Towarzyszyły nam przepiękne nostalgiczne widoki 
na rzekę. Ostatnie 100 km na Litwie i potem z trójstyku granic w Bolcie do Suwałk 
droga stała się bardzo męcząca. Uciążliwe były podjazdy i silny przeciwny wiatr. 
Z każdym kilometrem na Litwie czuliśmy się coraz bardziej jak w Polsce. Zazwyczaj 
spaliśmy na posesjach u Litwinów. Naszą podróż zakończyliśmy w Suwałkach, skąd 
pociągiem Regio, z czterema przesiadkami, wróciliśmy do Chojnic.

Łącznie pokonaliśmy 3300 km w ciągu 52 dni. Średnio jechaliśmy ok. 60 km dzien-
nie. Czasami były dni, gdy przejechaliśmy 90 km, raz ponad 100 km. Jeżeli chodzi 

Jedzenie w drodze

Narwa, po prawej zamek w Rosji, granica estońska
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o noclegi, to cztery noce spędziliśmy na płatnych polach namiotowych, dwa razy mie-
liśmy noclegi pod dachem – w domu w Szwecji i w drewnianym domku RMK. Reszta 
noclegów na dziko. Przemieszczaliśmy się codziennie, tylko w Tallinie spędziliśmy dwie 
noce w jednym miejscu. Zdarzyły się nam trzy awarie roweru. W moim urwała się linka 
tylnych przerzutek – naprawiliśmy to w Parnu w Estonii za 19 euro. Roman przebił 
dętkę w tylnym kole. W jego rowerze zarwał się też bagażnik, ale do naprawy wystar-
czyły trytytki i srebrna taśma. Podczas naszej wyprawy udało nam się nie zachorować. 
Nasza higiena to częste kąpiele w morzu lub jeziorach. Trafiliśmy na piękne, ciepłe lato, 
nie zmokliśmy ani razu. Z trzech odwiedzonych krajów nadbałtyckich najbardziej pole-
camy Estonię. Jest tam najlepsza infrastruktura noclegowa, świetne ścieżki rowerowe, 
szybki internet i dzika przyroda. Rower to jednak najlepsza forma turystyki. Można 
nim wszędzie wjechać, nie obowiązują żadne zakazy. Koszty naszej wyprawy nie były 
wysokie, każdego stać na taką podróż. Trzeba tylko wsiąść na rower!

Hanna Jednoralska jest zapaloną podróżniczką, rowerzystką i narciarką. Pracuje w Centrum Nauk 
Technicznych w Chojnicach, uczy języka angielskiego.

Nida na Litwie – „Pod wiatr”, rzeźba Jana-Paula Sartra uwieczniająca pobyt pisarza



Vanlife.
Filozofia życia i podróżowania

WYPRAWY

JACEK KLAJNA

Y our home is where you park it – Twój dom jest tam, gdzie go zaparkujesz. Te słowa 
doskonale oddają ideę vanlife’u. Vanlife to tak naprawdę filozofia życia i podró-

żowania w autach przerobionych na kampery, a tłumacząc dosłownie ten termin to 
życie w vanie. Termin vanlife powstał w USA na początku obecnego stulecia, ale ten 
sposób życia i podróżowania był znany już dużo wcześniej. 

Wszystko zaczęło się w latach 60., kiedy to hipisi w kultowych VW „ogórkach” prze-
mierzali w ten sposób Amerykę. Vanlifer to człowiek, który ciągle jest w drodze, spędza 
czas na łonie natury i raczej nocuje w kolejnych odwiedzanych miastach czy na dzi-
kich plażach, niż korzysta z płatnych kempingów. Trend ten jest szczególnie popularny 
w USA i Australii, ale od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 i zakazu działalności 
hoteli, pensjonatów i kempingów, uziemienia lotnictwa i zamknięcia branży gastrono-
micznej zyskał także ogromne 
powodzenie w Europie. Jest 
jeszcze jeden powód dużej 
popularności tego sposobu 
życia i podróżowania. Pande-
mia stała się przyczyną upo-
wszechnienia pracy zdalnej. To 
wręcz idealne połączenie życia 
i pracy dla całej rzeszy młodych 
ludzi pracujących w korpora-
cjach: grafików, programistów, 
informatyków, projektantów, 
analityków, statystyków i dzie-
siątków innych współczesnych 
zawodów. Mogą jednocześ-
nie spełniać się zawodowo 

VW T2 jakim hipisi podróżowali po Ameryce (źródło: 
https://www.turbosquid.com/pl/3d-models/3d-model-of-

volkswagen-type-2-hippie/980697)
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i realizować marzenia o życiu i podróżowaniu po świecie. Wystarczy tylko kupić bu- 
sa i ruszyć w drogę. 

Nie należy jednak mylić vanlife’u z caravaningiem. Caravaning to forma turystyki 
motorowej, a konkretnie podróżowania pojazdami kempingowymi w celach kra-
joznawczych i wypoczynkowych. To jedna z form turystyki motorowej, w której za 
bazę żywieniowo-noclegową służy przyczepa kempingowa lub kamper, a miejscami 
docelowymi podróży są zazwyczaj profesjonalne kempingi oferujące dodatkową bazę 
rekreacyjno-rozrywkową i żywieniową, umiejscowione w atrakcyjnych turystycznie 
regionach. Caravaning, choć wydaje się bardzo podobny, daleki jest jednak od filo-
zofii vanlife’u. Caravaning jest też starszy. Za datę jego początku na świecie uznaje 
się utworzenie pierwszego klubu caravaningowego w 1907 roku w Wielkiej Brytanii. 
Wtedy pojazdami mieszkalnymi były konne wozy mieszkalne. Natomiast w Europie 
środkowej i wschodniej pewną formą vanlife’u były dawniej cygańskie tabory.

A jak vanlife wygląda w praktyce?
Początkiem i podstawą vanlife’u jest wybór „domu”, czyli konkretnego modelu samo-
chodu. Ten wybór uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Najważniejsze z nich to: 
w ile osób zamierzamy podróżować, jak zamierzamy wypoczywać – leżąc na plaży czy 
aktywnie zwiedzając; jak długo ma trwać nasza podróż, w jakie regiony świata i po jakim 
terenie mamy zamiar jeździć; jakie są nasze wymagania higieniczne – czy potrzebujemy 
łazienki i prysznica, czy wystarczy toaleta; jaki jest nasz wzrost – czy łóżko może być 
w poprzek samochodu, czy musi być wzdłuż; jak zamierzamy się żywić – czy będziemy 
gotować wszystkie posiłki w samochodzie czy nie; jakie są nasze potrzeby energetyczne 
(komputery, drukarki, internet, TV i projektory – solary i agregaty) i jeszcze kilka 
innych pomniejszych czynników warunkujących życie w vanie. Tak, tak, to wszystko 
nie jest takie proste. 

Do wyboru mamy zasadniczo trzy grupy pojazdów. Każda ma swoje wady i zalety. 
Pierwszą grupą są samochody małe: citroen berlingo, fiat fiorino, ford transit courier, 
mercedes citan, opel combo cargo, peugeot partner, renault kangoo express, volks-
wagen caddy czy toyota proace city. Te samochody nadają się jednak zasadniczo dla 
samotnych wilków, których wbrew pozorom jest całkiem sporo na drogach Polski 
i Europy. Tu przydają się też nawyki survivalowe. Gotowanie poza samochodem, 
kąpiele w rzekach i jeziorach lub na stacjach benzynowych i wieczny bałagan w tej 
ograniczonej przestrzeni. Są też i zalety. Zaparkować można dokładnie wszędzie: 
w centrach handlowych, na parkingach miejskich i na osiedlach mieszkaniowych. 
Pojazdy te mało palą i są doskonałe w ciasnych uliczkach śródziemnomorskich miast.

Drugą grupą pojazdów, którą najczęściej wybierają pary, są busy i średnie samo-
chody dostawcze: citroen jumpy, fiat talento, ford transit custom, mercedes vito, opel 
vivaro, peugeot expert, renault trafic, volkswagen transporter T6 lub toyota proace. Na 
takim samochodzie można już zbudować całkiem dobre „mieszkanko”, szczególnie 
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VW caddy california w zabudowie fabrycznej (źródło: https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/
artykuly/8079738,volkswagen-caddy-california-cena-produkcja-poznan-fabryka-wyposazenie.html)

jeśli wybierze się wersję przedłużoną i podwyższoną. Osoby wzrostu pułkownika 
Wołodyjowskiego mogą nawet zaplanować łóżko w poprzek samochodu (szerokość 
kabiny to 168 cm), zaś długość wersji long to 280 cm. Ta przestrzeń pozwala na swo-
bodne umieszczenie dwóch łóżek wzdłuż ścian bocznych, które po dodaniu łączni-
ków tworzą powierzchnię 168 × 180 cm, boksu kuchennego ze zlewem i zbiornikami 
na wodę oraz turystycznej toalety i małej lodówki. W takim boksie można dodatkowo 
umieścić akumulator pokładowy i przetwornicę napięcia. Natomiast łącznik łóżka 
w dzień tworzy stolik. Współczesne toalety turystyczne zajmują mało miejsca, wyko-
rzystują skondensowaną chemię, która niweluje nieprzyjemne zapachy, a pojemność 
zbiornika ok. 21 l pozwala na korzystanie z niej przy całkowitym braku dostępu do 
innych toalet, przez trzy-cztery doby. Obecnie prawie na każdej stacji benzynowej ist-
nieją specjalne stanowiska do ich obsługi. Toaleta to naprawdę obowiązkowy element 
wyposażenia. Nawet najbardziej świeże małże czy inne owoce morza mogą spowodo-
wać natychmiastową pobudkę w środku nocy. W lesie nie ma problemu, ale jeśli stoi-
cie na Alexanderplatz, pod wieżą telewizyjną w Berlinie, to z pewnością to docenicie.

A zlew? Czy jest niezbędny? Raczej tak. Pozwala rano umyć zęby, ogolić się, 
nabrać wody na kawę, umyć ręce i naczynia. Akumulator pokładowy o pojemności 
ok. 100 Ah (oczywiście AGM lub żelowy) wystarczy na zagotowanie 10 czajników 
wody oraz obsługę oświetlenia i pompki wody. Jeśli podłączymy go przez separator 
akumulatorów do prądnicy pojazdu, problem prądu mamy rozwiązany bez panelu 
słonecznego. Kompresorowe lodówki dla kamperów to cuda techniki. Są energoo-
szczędne, zapewniają wydajność chłodzenia nawet do -20°C, zasilane są prądem lub 
gazem i… kosztują krocie. Niestety coś za coś.

Samochody z tej grupy mają także wiele innych zalet. Doskonale radzą sobie 
w miastach, zajmują jedno miejsce parkingowe, można nimi jeździć po wąskich 
miastach południowej Europy i stosunkowo mało palą. Bus kampery przebudowane 
z vanów mają w dowodach rejestracyjnych wbite: samochód osobowy. Pozwala to na 
korzystanie ze wszystkich parkingów, w tym z przymorskich darmowych parkingów 
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Przedstawiciel samochodów średnich. VW T6 (źródło: https://www.vanmania.fr/portfolio_item/
kit-north-sur-trafic-3-long/)

Minizlew z gazową kuchenką dwupalnikową oraz dwa typy turystycznych toalet (źródła: po 
lewej – ze zbiorów autora, po prawej – https://toyka.pl/pl/n/2)

w: Danii, Niemczech, Holandii, Belgii i Francji przez całą dobę. Kamperom wolno 
stać na takich parkingach tylko w dzień, o ile w ogóle na nie wjadą. Tamtejsze lobby 
hotelowe spowodowało, że są one w większości zabezpieczone stalowymi rurami na 
wysokości 2 m (oczywiście chodzi o to, żeby spać w ich hotelach, a nie w samocho-
dach). Wjechać więc na nie mogą tylko samochody nieprzekraczające tej wysokości 
(czyli osobowe i na szczęście większość samochodów z tej grupy, np. renault trafic ma 
196 cm). Da się nimi także wjechać na podziemne parkingi w miastach i galeriach 
handlowych. Są też wady. Napisałem, że ta grupa samochodów przeznaczona jest dla 
par. Dlaczego? Ograniczona przestrzeń nie zapewnia intymności przy rozbieraniu 
i przebieraniu się, korzystaniu z toalety i wielu innych czynnościach. Tacy podróżnicy 
powinni być naprawdę blisko ze sobą związani. W samochodach tego typu nie można 
się też wyprostować, co na dłuższą metę może być uciążliwe. 

Trzecia grupa pojazdów pozwala na największy komfort, daje możliwość podróżo-
wania rodzicom z dziećmi lub grupie przyjaciół, którzy nie muszą być małżeństwem 



Vanlife. Filozofia życia i podróżowania 21

Mercedes sprinter przebudowany dla 4 osób. Łożko dla dzieci spuszczane spod sufitu  
(źródło: https://zabudowaaut.pl/)

czy parą. To już naprawdę duże samochody dostawcze. Do tej grupy należą: citroen 
jumper, absolutny lider w liczbie przebudów – fiat ducato, ford transit, mercedes 
sprinter, opel movano, peugeot boxer, renault master, volkswagen crafter czy iveco 
daily. Prawie każdy z nich występuje w czterech wersjach nadwozia, które oznacza 
się H 1-4 (wysokość) i L 1-4 (długość pojazdu). Taki bus w rozmiarze H3L4 to pra-
wie mały autobusik. Tu naprawdę można puścić wodze fantazji przy projektowaniu 
i przebudowie. Planuje się je zasadniczo dla 4–6 osób. W związku z wysokością nad-
wozia przekraczającą 2 m, można zbudować w nich kompaktowe łazienki wyposażone 
w prysznic, umywalkę i toaletę i, co dla niektórych najważniejsze, w drzwi. Zapew-
nia to niezbędny komfort przy toalecie indywidualnej lub np. pozwala przebrać się 
w piżamę. Zazwyczaj mają też lepiej wyposażoną kuchnię: większą lodówkę, gazową 
kuchenkę dwupalnikową i elektryczny lub gazowy bojler do ciepłej wody oraz rozbu-
dowaną klimatyzację. W takim busie można także zamontować całą gamę urządzeń 
multimedialnych: telewizor, odbiornik satelitarny czy projektor. Zapewniają większą 
liczbę szafek na rzeczy osobiste, garnki i naczynia czy też kilka par butów, które nie 
zawsze można zostawić na zewnątrz. Ta grupa pojazdów ma też niestety całkiem sporo 
wad. Poruszanie się takimi busami po wąskich miastach jest prawie niemożliwe, a par-
kowanie utrudnione ze względu na to, że zajmują zazwyczaj dwa standardowe miejsca 
parkingowe. Ich wysokość przekracza 2 m i dlatego nie da się nimi zaparkować w opi-
sywanych wcześniej miejscach. W wielu miastach zachodniej Europy obowiązują 
wręcz zakazy wjazdu kamperów do ścisłego centrum. Słabo spisują się także w terenie 
lesistym i uwielbiają zakopywać się na plażach. Palą sporo więcej niż poprzednie grupy 
pojazdów i przyciągają uwagę poprzez zamontowane charakterystyczne elementy: 
panele słoneczne, markizy, gniazda podłączenia prądu, wlewy wody i szyberdachy 
lub wywietrzniki. Przyciągają niestety nie ludzi je podziwiających, lecz różne typy 
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spod ciemnej gwiazdy. Turyści 
kamperowi w wielu krajach są 
na celowniku wyspecjalizowa-
nych grup złodziejskich, które 
utrzymują się z ich okradania. 

Coraz większą popular-
nością cieszy się budowa bus 
kamperów w konwencji „Bus 
Kamper Incognito”. Doty-
czy to wszystkich powyż-
szych grup pojazdów. Takie 
przebudowy realizowane są 
wewnątrz według potrzeb, ale 
na zewnątrz nie mają żad-
nych charakterystycznych dla 

kampera elementów. Zazwyczaj przyciemnia się im szyby i dodatkowo okleja folią 
siatkową, uniemożliwiając wgląd do środka. Na zewnątrz mogą mieć także fałszywe 
reklamy popularnych firm: usług wodno-kanalizacyjnych, ogrodnictwa czy zakładu 
budowlanego. Taki bus, jeśli tylko nie jest to top model z danego roku, nie rzuca się 
kompletnie w oczy. A przecież o to chodzi! Kiedy wracamy po całym dniu na plaży 
lub po zwiedzeniu pięciu muzeów na odpoczynek i nocleg, to nasz samochód ma stać 
tam, gdzie go zostawiliśmy i to w nienaruszonym stanie.

A ile to wszystko kosztuje? Nowe dostawczaki i busy są niestety bardzo drogie. 
O fabrycznej zabudowie na busie trudno nawet przeciętnemu Polakowi marzyć. 
Nowy renault trafic z zabudową kamperową to ok. 200 tys. zł. Ale starsze samo-
chody 10–15-letnie to wydatek rzędu 20–30 tys. zł. Samodzielna zabudowa to koszt 
ok.  10–15 tys. zł. Są to więc kwoty możliwe do ogarnięcia. Wyprawa 4-osobowej 
rodziny na tydzień do Grecji, Turcji czy Egiptu to też ok. 12 tys. zł. 

I na koniec
Uważam, że najważniejszy, ważniejszy nawet od pieniędzy, jest w tej przygodzie 
z vanlife'em gen włóczęgi, bo to on i wrodzona ludzka ciekawość pchają nas w szeroki 
świat.

Elementy zewnętrzne, które wskazują, że pojazd jest 
kamperem (źródło: ze zbiorów autora)
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MONIKA GARSTECKA

Przy ul. Leśnej urodziło się
ponad 23 tysiące dzieci

ŚWIĘTO

T o był niezwykły rok dla Szpitala Specjalistycznego im. Jana Karola Łukowicza 
w Chojnicach. Zakończona została milionowa inwestycja, placówka wzbogaciła 

się o najnowocześniejszy tomograf w Polsce, a także obchodziła wyjątkowy jubileusz – 
XX-lecie funkcjonowania przy ul. Leśnej w Chojnicach.

To ostatnie wydarzenie było doskonałą okazją do wspomnień, bo chociaż szpital 
w nowym miejscu funkcjonuje od 20 lat, to jego początki sięgają 1884 roku. Podczas 
urodzinowego spotkania, które odbyło się w październiku, przypomniano sylwetki 
wszystkich dotychczasowych 12 dyrektorów. Na slajdach zaprezentowano historyczne 
zdjęcia lecznicy, zarówno z czasów, kiedy była Zakładem św. Boromeusza, jak i póź-
niejsze z placu budowy, a potem współczesne.

Szpitalne statystyki 
Przede wszystkim jednak nie 
brakowało faktów z ostat-
nich 20 lat. O tym, jak bar-
dzo placówka w tym czasie 
się rozwinęła, świadczyć 
mogą liczby  – na przykład 
w 2002 roku w szpitalu pra-
cowało 88 lekarzy, obec-
nie jest ich 204. Pielęg-
niarki i położne z wyższym 
wykształceniem magister-
skim i licencjackim 20 lat 
temu były cztery, podczas 
gdy obecnie jest ich 220. 

Dyrektor Maciej Polasik dziękował pracownikom za lata 
wspólnej pracy i podkreślał, że bez nich nic by się nie udało
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– „W naszym szpitalu 
przez te 20 lat leczyliśmy 
383 681 chorych, czyli można 
powiedzieć, że każdy mieszka-
niec powiatu cztery razy leżał 
w szpitalu. W naszej placówce 
przy ul. Leśnej urodziło się 
23 139 dzieci, a w poradniach 
specjalistycznych udzieliliśmy 
2 128 257 porad. Jest to, myślę, 
praca olbrzymia”  – mówił 
Maciej Polasik, dyrektor pla-
cówki. 

Odzwierciedleniem upły-
wającego czasu i jednocześ-
nie rozwoju placówki może 

Historię placówki przybliżył zastępca dyrektora do spraw 
medycznych Piotr Wroński

Powiat chojnicki przekazał dyrektorowi czek na 700 tys. zł na zakup echokardiografu. Na zdjęciu 
od lewej: przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego Robert Skórczewski, dyrektor szpitala 
Maciej Polasik oraz starosta chojnicki Marek Szczepański
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być też porównanie 
kwot, którymi opero-
wano 20 lat temu i tych 
obecnych. Przychody 
z NFZ na początku funk-
cjonowania placówki 
przy ul.  Leśnej wyno-
siły 20 mln zł, a obecnie 
171 mln zł. Aby wyży-
wić pacjentów, dwie 
dekady temu, potrzebne 
było 350 tys.  zł rocz-
nie. Teraz to koszt 
770 tys. zł. Podobnie 
sytuacja przedstawia się 
z paliwem czy lekami. 
Na te ostatnie przez 
20 lat wydanych zostało 
97 mln zł. 

Podczas spotkania 
dyrektor Polasik zadbał 
o to, aby wybrzmiał jesz-
cze jeden bardzo ważny, 
jeżeli nie najważniejszy 
fakt: szpital nie znajdo-
wałby się w tym miejscu 
i na takiej pozycji, gdyby 
nie pracujący w nim 
ludzie. Dlatego oprócz 
oficjalnych podziękowań, 
miłych słów i wzruszenia, 
dla tych, którzy z placówką związani są najdłużej, były też nagrody finansowe. – „Rekor-
dziści są z nami już ponad 48 lat” – podsumował dyrektor.

Potrzeby pacjentów i postęp technologii
Ogromną rolę szpitala dla lokalnej społeczności podkreślał starosta chojnicki Marek 
Szczepański, który stoi na czele organu prowadzącego placówkę i jednocześnie od 
16 lat jest przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala.  – „Chociaż jest to szpital 
powiatowy, to ma zdecydowanie ponadregionalny wymiar. Ze specjalistycznej opieki 
korzystają bowiem mieszkańcy wielu sąsiednich powiatów. Dlatego tak ważny jest 

Były dyrektor Leszek Bonna i obecny Maciej Polasik otrzymali 
upominki od pracowników szpitala

W spotkaniu z okazji XX-lecia szpitala uczestniczyło liczne grono 
pracowników
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jego ciągły rozwój i doposa-
żanie. Wynika to nie tylko 
z potrzeb pacjentów, ale 
także ściśle związane jest 
z postępem technologii 
w medycynie”  – mówił sta-
rosta. 

Placówka odpowiada 
na oczekiwania pacjentów. 
Na przestrzeni ostatnich lat 
udało się uruchomić choj-
nickie centrum kardiologii. 
Otwarty został oddział uro-
logii i onkologii urologicznej, 
a szpitalny oddział ratun-
kowy został zmodernizowany 
i powiększony. Rozbudowa 

infrastruktury i zakup nowoczesnego sprzętu przyczyniły się do zwiększenia dostępu do 
diagnostyki oraz leczenia onkologicznego. Szczególną rolę odegrał tu zakupiony w tym 
roku najnowocześniejszy w Polsce tomograf komputerowy, dzięki któremu można prze-
badać nawet 400 pacjentów miesięcznie. Ten wysokiej klasy sprzęt pozwala na jeszcze 
lepsze diagnozowanie chorych w jeszcze krótszym czasie oraz przy zastosowaniu mniej-
szej dawki promieniowania. Tomograf jest wyposażony między innymi w automatyczną 
strzykawkę do podawania kontrastu. Podnosi to poziom bezpieczeństwa pacjentów 
oraz komfort pracy personelu.

Nowy tomograf kosztował 3 mln zł, a został sfinansowany przez Pomorski Urząd 
Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski. Z budżetu wojewody przeznaczone zostały 
2 100 000 zł, natomiast marszałek uzupełnił kwotę o kolejne 900 tys. zł. Radiolodzy 

pracujący w chojnickim szpitalu zapew-
niają, że inwestycja ta była jak najbardziej 
racjonalnym posunięciem. 

Nowe pompy, palniki, armatura
W tym roku szpital zakończył też rea-
lizację bardzo dużego przedsięwzięcia, 
jakim była „Kompleksowa termomoder-
nizacja budynku głównego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Chojnicach”. W ramach 
projektu ocieplone i odmalowane zostały 
zewnętrzne ściany budynku głównego 
szpitala. Na obiekcie zainstalowanych 

Nowy tomograf od kilku miesięcy służy pacjentom 
w chojnickim szpitalu. To najnowocześniejsze urządzenie 
w Polsce do badań tomograficznych, które kosztowało 3 mln zł

Prace przy termomodernizacji rozpoczęły się 
w 2021 roku. Inwestycja kosztowała ponad 
11 mln zł
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zostało sześć kompletów 
instalacji solarnych  – kolek-
torów słonecznych do pod-
grzewania ciepłej wody 
użytkowej. Modernizacja 
objęła też kotłownię, gdzie 
wymienione zostały cztery 
palniki w kotłach gazowo-

-olejowych i trzy komplety 
pomp obiegowych oraz 
sześć wymienników ciepłej 
wody użytkowej. Projekt 
zakładał też między innymi 
modernizację instalacji c.o. 
czy remont podjazdu dla 
ambulansów sanitarnych i schodów zewnętrznych. Łączny koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 11 153 079,26 zł. Na realizację projektu uzyskano dotacje z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 7 412 208,00 zł i Starostwa 
Powiatowego w Chojnicach w kwocie 500 000,00 zł. Pozostała kwota pochodziła ze 
środków własnych szpitala.

Szpital przed termomodernizacją

Szpital po termomodernizacji



W 1766 roku Johann Daniel Titius, profesor w Wittenberdze, przetłumaczył na 
język niemiecki książkę Kontemplacja natury Charlesa Bonneta (1720–1793). 

W tym wydaniu z 1766 roku Titius wprowadził kilka wstawek do tekstu przekładu, 
m.in., nieobecną w oryginale, własną propozycję obliczania średniej odległości planet 
od Słońca. Można to zobaczyć, porównując oryginalny francuski tekst Bonneta z nie-
mieckim tłumaczeniem. To właśnie sformułowanie w pierwszym wydaniu tłumacze-
nia Johann Elert Bode (1720–1826) przeczytał i opublikował jako własne w 1772 roku 
w drugim wydaniu swojej książki o astronomii pt. Przejrzysty przewodnik po wiedzy 
o gwiaździstym niebie. Bode nie przypisał autorstwa ani żadnej zasługi Titiusowi, co 
sprawiło, że prawo bez jakiejkolwiek przyczyny stało się wówczas znane jako reguła 
Bodego. Jednak w tym samym roku, sześć lat po wydaniu pierwszego przekładu, 
Titius wydał drugie tłumaczenie wraz z opracowaniem, a uprzednie wstawki, w tym 
sformułowane przez niego prawa, zostały umieszczone jako przypisy pochodzące od 
tłumacza. Wobec powyższego, choć niechętnie i znacznie później, Bode przyznał się 
do plagiatu, a reguła uzyskała nazwę Titiusa–Bodego.

Kwestia ta jest szczególnie interesująca zwłaszcza w kontekście podjętej w grud-
niu 2021 roku uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach, która dotyczyła ogłoszenia 
2022 Rokiem Johanna Daniela Titiusa – w 250. rocznicę upowszechnienia reguły 
Titiusa–Bodego. W uzasadnieniu tejże uchwały możemy odnaleźć syntetyczny bio-
gram Titiusa, który w lapidarny sposób przybliża chojniczanom tego wybitnego 
naukowca, oraz krótką wzmiankę o chęci podjęcia działań mających na celu popula-
ryzację jego osoby i twórczości. Uchwała ta, prócz wymiaru symbolicznego, przeło-
żyła się na wymierną promocję Chojnic i ich wybitnego mieszkańca. Poprzez zainte-
resowanie Titiusem naukowców z Polski i zagranicy, udało się nie tylko upowszechnić 
to nazwisko i osobę, ale także odkryć nieznaną twórczość wybitnego chojniczanina. 
Ten cenny akt zaowocował szeregiem inicjatyw naukowych, które podjęli na świecie 

PRZEMYSŁAW ZIENTKOWSKI

Rok Johanna Daniela Titiusa
w Chojnicach

OBCHODY
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naukowcy związani z Chojnicami. Jedną z nich było sprawdzanie uniwersyteckich 
archiwów w Lipsku, Wittenberdze, Paryżu, Genewie i Berlinie w poszukiwaniu 
materialnych śladów Titiusa. Zupełną niespodzianką okazała się korespondencja 
pomiędzy Johannem Danielem Titiusem a Charlesem Bonnetem dotycząca tłuma-
czenia książki Contemplation de la nature. Listy pisane w języku francuskim zostały 
odnalezione w zasobach Biblioteki Miejskiej w Genewie (Bibliothèque de Genève), 
a ich przetłumaczenia na język polski podjął się prof. Piotr Daszkiewicz – pracow-
nik naukowy Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Nadto odnaleziono nieznane 
w oficjalnej bibliografii Titiusa dzieło traktujące o płciowości roślin (Systema planeta-
rum sexuale ad naturam compositum), które przetłumaczono z łaciny na język polski 
i przygotowano do druku.

W czerwcu 2022 roku w ramach obchodów Roku Titiusa delegacja Chojnic udała 
się do Wittenbergi na zaproszenie burmistrza Jochena Kirchera. Po wymianie uprzej-
mości przystąpiono do roboczego spotkania, podczas którego zaprezentowano stan 
aktualnych badań poświęconych Titiusowi, które prowadzone były w Chojnicach oraz 
poproszono o wsparcie merytoryczne na dalszy etap prac. Burmistrz Kircher zade-
klarował daleko idącą pomoc w poszukiwaniach i dokumentowaniu śladów Titiusa. 
Podjęta współpraca z Urzędem Miejskim w Wittenberdze przełożyła się na wspólne 
dwujęzyczne wydanie książki Justyny Zientkowskiej dedykowanej dzieciom: O Jaśku 
z Chojnic, który zawędrował aż na księżyc/Über den klainen Johann aus Konitz der 
bis zu Mond wanderte z przepięknymi ilustracjami Martyny Jażdżejewskiej. Podjęto 
też kroki w kierunku uruchomienia wspólnego projektu poświęconego chojniczani-
nowi – „Mosty nauki”. Zakłada on stworzenie historycznej ścieżki edukacyjnej, pasz-
portu, gry planszowej oraz szeregu innych inicjatyw służących zbudowaniu przyjaźni 
obu miast. We współpracy z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
w Berlinie zdecydowano się przygotować drugie, dwujęzyczne, wydanie historycznej 
książki Titiusa Całkowite poddanie ziem pruskich na rzecz króla Kazimierza Jagielloń-
czyka. Krytyczną przedmowę do dzieła napisał prof. Igor Kąkolewski.

Przez cały rok odbywały się wykłady otwarte poświęcone Titiusowi lub miastu 
Chojnice. I tak trzykrotnie gościliśmy astronoma Jerzego Rafalskiego, który objaśnił 
wszystkim czwarto-, piąto- oraz szóstoklasistom regułę Titiusa i jej wagę dla współ-
czesnej astronomii. Z Paryża przyjechał prof. Piotr Daszkiewicz, który przybliżył 
i objaśnił osiągnięcia Titiusa w zakresie nauk przyrodniczych. Wykłady historyczne 
wygłosili prof. Włodzimierz Jastrzębski z Bydgoszczy i chojniczanin prof. Jacek Kno-
pek. Na temat odkryć archeologicznych wypowiadali się dr Joanna Renwanz (obecnie 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Dawid Kobiałka (Uniwersytet 
Łódzki). Trzykrotnie też z wykładem dotyczącym postaci i osiągnięć Johanna Daniela 
Titiusa, kierowanym do różnych odbiorców – dzieci, młodzieży i seniorów, wystą-
pił (piszący te słowa) dr Przemysław Zientkowski. Dodatkowo w środę 2 listopada 
na zaproszenie kierownika Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych 
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Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii 
Nauk dr hab. Iwony Arabas, prof. PAN, brałem udział w seminarium naukowym insty-
tutu, gdzie wygłosiłem wykład pt. Zapomniany, nieznany, niechciany – Rok Johanna 
Daniela Titiusa w Chojnicach oraz odpowiadałem na pytania dotyczące swojej dzia-
łalności naukowej i popularnonaukowej prowadzonej wokół postaci tego wybitnego 
oświeceniowego filozofa, pedagoga i przyrodnika. 

Rok zakończył się przyznaniem i wręczeniem medali Scientifica Progressio Choj-
niciana im. Johanna Daniela Titiusa chojniczanom zasłużonym dla nauki. Przyznano 
też szereg medali ambasadorom Chojnic – osobom, które pracują naukowo na rzecz 
Chojnic. Otrzymywali oni sukcesywnie to wyróżnienie w Roku Titiusa. Osoby wyróż-
nione, którym nie udało się ich jeszcze wręczyć, będą otrzymywały je przy okazji 
kolejnych przedsięwzięć w czasie trwania projektu „Mosty nauki”.



MARIA EICHLER

Titius patronem
chojnickich odznaczeń

22 grudnia w Chojnickim Centrum Kultury ludzie nauki reprezentujący różne 
dyscypliny – od humanistyki po nauki ścisłe – zostali uhonorowani medalami 

Scientifica Progressio Chojniciana z podobizną Kopernika z Chojnic, czyli Johanna 
Daniela Titiusa.

Wyróżnienia – w Roku Titiusa w Chojnicach – przyznała im kapituła w składzie: 
Antoni Szlanga, przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach; wiceburmistrz Adam 

Nauka to nie tylko domena panów... Panie też potrafią!

WYRÓŻNIENIA
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Kopczyński; Anna Lipińska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach; 
Ewa Kerplik, sekretarz kapituły. Kwerendy dokonał pomysłodawca, dr Przemysław 
Zientkowski, który mimo wielu trudności dotarł do rozsianych po świecie chojniczan 
i zaprosił ich na uroczystość. 

Bez tasiemcowych mów
Ponad 40 naukowców – od magistrów po profesorów – dostało medale i dyplomy. Nie 
wszyscy się pojawili, ale ci, którzy dotarli, chwalili i pomysł, i samo spotkanie. Było 
ono nad wyraz oszczędne w formie, bez długich mów. Jedyny, który złamał tę zasadę, 
to ks. Edmund Chrzanowski, prawie już stuletni duchowny, który wspominał swoje 
pójście do szkoły w Chojnicach w wieku sześciu lat i obwieścił, że doktorat to ma 
z nauk ścisłych, a nie z teologii… Bo miał być matematykiem czy fizykiem, a poszedł 
do seminarium, jednak o swojej naukowej pasji tam nie zapomniał.

– „Jestem zaszczycony” – mówił już w hallu prof. Tadeusz Palmowski. – „To bardzo 
miłe wyróżnienie. Cieszę się, że na nie zasłużyłem”.

Ks. Edmund Chrzanowski odbiera akt nadania medalu z rąk Anny Lipińskiej, dyrektorki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Bez skreśleń

Polityki było tyle co nic. Jedynie wiceburmistrz Kopczyński w zawoalowany sposób 
nawiązał do niedawnej wizyty Jarosława Kaczyńskiego w Chojnicach (8 grudnia) 
i podkreślił, że miasto chce „zmazać plamę” po niej, wszak wiadomo, że prezes inte-
lektualistów nie cierpi…

Co ciekawe, z listy zasługujących na wyróżnienie nie skreślono tych, którzy otwar-
cie krytykowali bądź nadal krytykują obecne władze miasta, np. dr. Marcina Wałdo-
cha czy Mariusza Brunki. Ich jednak na sali nie było.

Samo wręczanie medali było taśmowe, ale nikt jeszcze innego sposobu nie wymy-
ślił, gdy nagrodzonych jest więcej niż kilku. Uroczystość poprowadziła jak zwykle 
z taktem i wdziękiem Daria Kwiatkowska, a w prezencie zaśpiewały Karolina Lewiń-
ska i Weronika Kowalska. Podczas poczęstunku w hallu można było porozmawiać, 
nawiązać kontakty i już umawiać się na kolejne spotkania. Przecież warto się bliżej 
poznać po latach! A będzie ku temu okazja, bo planowana jest okolicznościowa pub-
likacja o tęgich głowach z Chojnic.

Od sztuk pięknych po filozofię – dyscyplin, którymi parają się chojniczanie, jest bez liku



IRMINA SZYCA

Komandor Krzysztof Pestka
Honorowym Obywatelem Miasta Chojnice

TYTUŁ

D ecyzją radnych Rady Miejskiej w Chojnicach 24 października, podczas XLIV sesji, 
podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Choj-

nice komandorowi Krzysztofowi Pestce. O dołączenie byłego prezesa Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego do grona osób o wielkich zasługach dla miasta wnioskował bur-
mistrz Chojnic Arseniusz Finster. Nadany tytuł miał być wyrazem wdzięczności za 
wieloletnie zaangażowanie na rzecz klubu i promowanie miasta. 

Krzysztof Pestka pracę zawodową, a zarazem przygodę z żeglarstwem rozpoczął 
w lipcu 1980 roku, kiedy został przyjęty na staż do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. 
Wkrótce, bo w październiku, wybrano go na stanowisko kierownika klubu oraz 
członka Zarządu. Kolejnym etapem była nauka żeglowania oraz zdobycie uprawnień 
żeglarskich, lodowych i motorowodnych. Egzamin na starszego sternika motorowod-
nego zdawał u Władysława Grzecy, współpracownika i przyjaciela Ottona Weilanda.

W latach 80. ChKŻ był jednym z czołowych klubów Bydgoskiego Okręgowego 
Związku Żeglarskiego. Dysponował wysłużonym samochodem do transportu osób 
i sprzętu marki Nysa, czterema łodziami Romana z radzieckimi silnikami Wicher do 
organizacji regat oraz jedną łodzią do asekuracji treningów otrzymaną w prezencie 
od Milicji Obywatelskiej. Klub posiadał dobrych zawodników, którzy odnosili suk-
cesy w imprezach głównie rangi krajowej. Były to medale Mistrzostw Polski i awanse 
do reprezentacji Polski na wyjazdy zagraniczne. Działalność była wspierana z dota-
cji Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowego Związku Żeglarskiego w Bydgoszczy oraz 
dochodów własnych. Ogromne znaczenie dla jego rozwoju miało wsparcie głównego 
sponsora – Chojnickiej Wytwórni Sprzętu Sportowego, której kolejni dyrektorzy zwy-
czajowo sprawowali funkcję komandora. Dzięki temu ChKŻ był zasilany nowoczes-
nym sprzętem pływającym.

Bardzo trudnym okresem działalności ChKŻ były zmiany ustrojowe, które przyczy-
niły się do stagnacji organizacyjnej i finansowej. Sytuacja poprawiła się po zwiększe-
niu roli samorządów we wspieraniu organizacji pozarządowych. Długoletnia tradycja 
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żeglarska w naszym regio-
nie oraz sukcesy sportowe 
spowodowały, że samo-
rządy wysoko oceniały 
działalność ChKŻ i chęt-
nie go wspierały.

W 2000 roku Krzysz-
tof Pestka otrzymał od 
członków Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego pro-
pozycję objęcia stano-
wiska komandora, którą 
przyjął. W tamtym okre-
sie marzył też o wycho-
waniu olimpijczyka.

Największym osiąg-
nięciem Zarządu klubu 
w ostatnim trzydziestoleciu było pozyskanie byłych, wybitnych zawodników klubu do 
pracy szkoleniowej. Wieloletnia, ciężka praca kadry trenerskiej zaowocowała wieloma 
medalami Mistrzostw Polski, Europy i Świata, a w ostatecznym efekcie nominacjami 
olimpijskimi – w 2008 roku do Pekinu i w 2012 roku do Londynu pojechał Kacper 
Ziemiński, w 2016 roku do Rio de Janeiro Irmina Mrózek Gliszczynska, a w 2021 roku 
do Tokio Magdalena Kwaśna. W tym okresie klub odniósł sukcesy organizacyjne, 
np. pozyskał środki unijne na częściową modernizację obiektów i środki z PFRON na 
budowę hangaru sprzętowego, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niewątpliwym sukcesem, który zmienił oblicze i funkcjonowanie klubu, była inwe-
stycja pn. „Budowa Przystani Jachtowej w Charzykowach”, która nie byłaby możliwa 
bez ogromnego zaangażowania władz miasta Chojnice, poparcia Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu. Aktualnie klub zrzesza 
ok. 60 licencjonowanych zawodników w żeglarstwie oraz ok. 30 sportowców niepełno-
sprawnych z Sekcji Kajakowej Szansa. Od 2003 roku przy ChKŻ działa również Ucz-
niowski Klub Sportowy „Ket”, zajmujący się szkoleniem najmłodszych żeglarzy.

Komandor Krzysztof Pestka od lat jest również aktywnym działaczem 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego, a także laureatem związkowych odznaczeń. 
W 2018 roku przyznano mu Honorową Odznakę „Zasłużony dla Żeglarstwa Pomor-
skiego”, a w 2020 roku Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego. 
Pomimo tego, iż przestał pełnić funkcję komandora, to nadal aktywnie działa na 
rzecz klubu, będąc w jego zarządzie.

Komandor Krzysztof Pestka z symboliczną statuetką z okazji nadania 
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice
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W bibliotece
wszystko gra

AKCJA

K siążki kształcą, bawią, dają radość czy ukojenie, a ich czytanie wpływa na wyob-
raźnię, koncentrację i rozwój emocjonalny. Biblioteki pełnią bardzo ważną rolę 

w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym człowieka. Stają się wyjątkowym miej- 
scem, w którym promocja czytelnictwa nie polega już tylko na wypożyczaniu, ale także 

W Mediatece uczestnicy wydarzenia mogli zagrać w różne gry, zarówno te planszowe, jak 
i komputerowe. Nie brakowało chętnych, żeby zmierzyć się w mahjonga czy chińskie warcaby  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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na organizowaniu szeregu przed-
sięwzięć zachęcających do sięga-
nia po książki. Jednym z nich jest 
Noc w Bibliotece, która w Choj-
nicach odbyła się 1 października 
już po raz dziewiąty.

Hasłem przewodnim tegoro- 
cznego wydarzenia było „Wszy- 
stko gra”. W bibliotecznych dzia-
łach pojawiły się motywy skoja-
rzone z tym tematem – muzyka, 
gry planszowe i komputerowe, 
szachy czy gry RPG. Odbył się 
także konkurs plastyczny „Mój 
ulubiony instrument muzyczny”, 
na który napłynęły prace płaskie 
oraz przestrzenne przedstawiające różne instrumenty. Na wystawie eksponowanej 
w holu na I piętrze można było obejrzeć m.in. gitary, fortepiany, skrzypce. Nagrodzo-
nych zostało 14 prac, które oceniane były pod kątem oryginalności, pomysłowości, 
samodzielności i estetyki wykonania.

Biblioteczne rozgrywki
Podczas akcji uczestnicy mogli wziąć udział w turniejach gier i pograć indywidualnie. 
Gry pojawiły się w poszczególnych działach. W Mediatece można było spróbować 
swoich sił w rozmaitych planszówkach: od najprostszych, samodzielnie rozrysowa-
nych na kartce papieru, po bardziej zaawansowane, jak chińskie warcaby. Młodsi 
uczestnicy mogli przy użyciu kartki, kredek i kostki do gry wyturlać sobie motylka 
lub pokolorować ludzika. Trochę starsi chętnie grali w kółko i krzyżyk, a także 
w państwa i miasta. Bibliotekarki przygotowały też różne wersje tych samych zabaw, 
np. grać w okręty można było na przygotowanym na kartce szablonie, na specjalnej 
planszy lub w komputerze. Można było także zmierzyć się w innych komputerowych 
grach strategicznych i przygodowych, np. Wiedźmin czy też popularny mahjong. 
Wyjątkową okazją było zapoznanie się z pierwowzorem tej komputerowej układanki. 
Natomiast na korytarzu na I piętrze dzieci mogły zagrać w biblioteczną planszówkę 
Kubusiowe przygody.

W Czytelni odbył się symultaniczny turniej szachów. Wielokrotny zwycięzca tur-
niejów w województwie pomorskim Janusz Franckowski zmierzył się jednocześnie 
z 12 chętnymi szachistami w bardzo zróżnicowanym wieku. Najmłodszym uczestni-
kiem był 5-latek, a najstarszym jego 88-letni pradziadek. Niestety nikomu nie udało 
się pokonać przedstawiciela UKS „Ósemka”. Podczas symultany młodsi uczestnicy 
Nocy mogli skorzystać z przyspieszonej nauki gry w szachy, którą poprowadziła 

Janusz Franckowski z UKS „Ósemka” rozegrał 
w Czytelni symultaniczny turniej w szachy 

z 12 graczami (fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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Grażyna Turzyńska. Przed wejściem do biblioteki dla dzieci był plenerowy megachiń-
czyk, który został narysowany kredą na polbruku.

Ekspozycje i muzyczne dekoracje
Nieodłącznym elementem każdej Nocy w Bibliotece są wystawy, zarówno prezentujące 
zbiory poszczególnych działów MBP, jak i nawiązujące do tematu. W Wypożyczalni 
dla dorosłych można było obejrzeć wystawę książek o muzyce. Prezentowane były na 
niej biografie piosenkarzy polskich i zagranicznych pod hasłem „Tam, gdzie kończą 
się słowa, zaczyna się muzyka”. Eksponowane były także instrumenty, takie jak gitara, 
akordeon, kastaniety, klarnet i flet. W Wypożyczalni i Czytelni Naukowej znalazła się 
ekspozycja przypominającą biografię Adama Mickiewicza oraz jego dzieło Pan Tadeusz. 
W holu zaprezentowano motywy z tej najsłynniejszej polskiej epopei na kartach ksią-
żek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne wydania tego utworu, szczególnie te 
miniaturowe. W dziale tym można było zobaczyć także zabytkowe szable z prywatnych 
zbiorów Piotra Łangowskiego, członka Stowarzyszenia „Dworek Polski”. Kolekcjoner 
podzielił się z oglądającymi swoją bogatą wiedzą o tego typu broni. Zaprezentował dwie 

Mimo niekorzystnych zapowiedzi pogody, przed budynkiem biblioteki udało się zagrać 
w megachińczyka (fot. Arkadiusz Stasiak)
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repliki XVIII-wiecznych szabli husarskich, 
szablę wschodnią zwaną ormianką, pisto-
let kapiszonowy oraz klasyczną szablę 
bojową typu węgierskiego, zwaną bato-
rówką.

Wystawy poświęcone szachom 
uczestnicy mogli oglądać w Czytelni. 
Dotyczyły one motywu tej królewskiej 
gry w książkach i filmach, których, jak 
się okazuje, jest całkiem sporo. Dla osób 
nieznających zasad szachów przygoto-
wana została też ekspozycja zawierająca 
podstawowe reguły. Dodatkowo można 
było zobaczyć różne wydania szachów 

– olbrzymie figury, miniaturowe szachy 
magnetyczne czy rzeźbione w drewnie 
udostępnione przez miłośników szachów 
i biblioteki. Jak co roku metamorfozę 
przeszedł hol na I piętrze. Tym razem 
motywem przewodnim ustawionych tam 
dekoracji były instrumenty muzyczne 
i urządzenia grające. Oglądający mogli 
podziwiać wykonane z kartonu makiety 
instrumentów, w tym pianino, gitarę, 
wiolonczelę czy skrzypce. Uwagę przy-
ciągały też zabytkowe radia i adaptery 
umieszczone przy dziale Gromadzenia 
i Opracowania Zbiorów. Tutaj zagościły 
też maskotki i figurki owadów  bzyczących, 
grających i  wydających różne dźwięki. 
Natomiast w Mediatece zaprezentowano 
filmy i audiobooki tematycznie związane 
z grami lub powstałe na podstawie gier.

Muzyka i zabawy
Muzycznym akcentem w Wypożyczalni 
dla dorosłych był koncert absolwentów 
chojnickiej Szkoły Muzycznej I stopnia – 
Antoniny Tran Dinh i Antoniego Szycy, 
w trakcie którego można było wysłuchać 
utworów wykonanych na skrzypcach. 

Dekoracje korytarza na I piętrze to nieodłączny 
element Nocy w Bibliotece. Tym razem były to 

makiety instrumentów muzycznych  
(fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)

Koncertu skrzypcowego Antoniny Tran Dinh 
i Antoniego Szycy można było wysłuchać 

w Wypożyczalni dla dorosłych (fot. ze zbiorów 
MBP w Chojnicach)

W Pokoju zagadek uczestnicy wspólnie musieli 
znaleźć klucz umożliwiający wyjście  

(fot. Arkadiusz Stasiak)



42 Kronika chojnicka

Natomiast w dziale naukowym członkowie „Dworku Polskiego” odegrali fragmenty 
Pana Tadeusza i zaprosili do wspólnego zatańczenia poloneza. Wszyscy zaśpiewali 
też piosenkę Pojedziemy na łów. Sekretariat biblioteki stał się w czasie Nocy poko-
jem zagadek. Ta atrakcja przygotowana została dla rodzin i starszych uczestników. 
Chętni musieli ze sobą współpracować, żeby rozwiązać ciąg zagadek intelektualnych 
w wyznaczonym czasie. Aby grupa mogła wejść do pokoju, musiała prawidłowo 
odpowiedzieć na pytanie klucznika. Szukanie szyfrów, scalanie elementów, rozpraco-
wywanie zadań logicznych okazało się wciągającą zabawą, wymagającą sprytu i szyb-
kiej dedukcji. Dzięki pracy zespołowej wszystkim grupom udało się wykonać kolejne 
zadania i odnaleźć klucz umożliwiający wyjście z pokoju zagadek.

Miłośnicy przebieranek w Wypożyczalni naukowej mogli skorzystać z fotobudki 
retro. Świetną rozrywką dla odwiedzających Wypożyczalnię dla dorosłych była 
zabawa w granie na kieliszkach. Jak się okazało, nie było to proste i nie każdemu 
od razu się udało wydobyć dźwięki z kieliszków napełnionych wodą. Bibliotekarki 
instruowały wszystkich, co należy zrobić. Dla dzieci przygotowane natomiast były 
quizy muzyczne oraz nagrody książkowe. W dziale dla młodszych czytelników odbyło 
się wspólne muzykowanie. Bibliotekarka przypomniała dzieciom i rodzicom nazwy 
instrumentów, zademonstrowała ich dźwięki, a następnie zachęciła do wypróbowania 
ich. Rodzice otrzymali tekst specjalnie ułożonego wierszyka, który musieli przeczytać 
na głos, a pomiędzy jego wersami było miejsce na granie na instrumentach. Harcerki 

Członkowie Stowarzyszenia „Dworek Polski” zatańczyli poloneza, który odgrywa ważną rolę 
w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza (fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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Julia Adasik, Monika Kar-
koszka i Edyta Żychska z 5. 
Szczepu Harcerskiego ALERT 
przeprowadziły pląsy i zabawy 
zuchowe, m.in. z chustą ani-
macyjną. Młodsi i starsi w holu 
na I piętrze mogli również 
sprawdzić swoją znajomość 
postaci z popularnych bajek.

Spotkania i prelekcje
Gośćmi Czytelni były 
Marzenna Osowicka i Grażyna 
Turzyńska z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Ósemka”, 
które powiedziały kilka słów 
o szachach, m.in. przybliżyły 
zasady tej królewskiej gry. W dziale tym odbyło się też spotkanie z dziennikarką Wio-
lettą Myszkowską, która mówiła o swojej podróży do Ugandy i akademii szachowej 
w Kampali. SOM Chess Academy została założona przez Roberta Katende. Prele-
gentka opowiedziała m.in. o tym, jak doszło do otwarcia szkoły, o jej uczniach, takich 
jak uznana szachistka Phiona Mutesi, a także o tym, dlaczego młodzi ludzie chcą się 
uczyć grać w szachy w najbiedniejszej dzielnicy Kampali.

W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci jedną z atrakcji Nocy w Bibliotece było spot-
kanie z bajką pod nazwą „Nie umiem przegrywać”, skierowane do przedszkolaków 
i ich rodziców. Bibliotekarka zapoznała wszystkich z historyjką o małej myszce, która 
bardzo chciała wygrywać, ale niezbyt jej to wychodziło. A im bardziej się starała, tym 
gorzej wszystko szło. W oddziale tym odbyło się również spotkanie z Żanetą Jasińską 
z Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, która poprowadziła panel 

„Gra wyobraźni – kilka słów o RPG”. W jego trakcie pokazała fragment scenariusza 
rozgrywki, rozszyfrowała skrót RPG i przedstawiła jego polskie odpowiedniki, z któ-
rych najpopularniejsze to gra wyobraźni oraz gra fabularna. Słuchacze dowiedzieli 
się też, co jest potrzebne do rozgrywki. Następnie pokazała przykłady na obecność 
RPG w popkulturze i omówiła kilka najpopularniejszych gier tego typu. Mówiła także 
o swoim autorskim projekcie – grze Przebudzenie Bogów.

Miłośnicy książek, gier, muzyki i biblioteki z pewnością miło spędzili czas pod-
czas IX Nocy w Bibliotece „Wszystko gra”. Organizatorami akcji były Stowarzyszenie 
LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, a dofinansowana została ona 
przez Urząd Miejski w Chojnicach i Starostwo Powiatowe. W 2023 roku Noc odbę-
dzie po raz 10. Już teraz zapraszamy wszystkich czytelników „Kwartalnika Chojni-
ckiego” na tę październikową czytelniczą imprezę.

Bibliotekarka Wioletta Karpiak podczas Nocy w Bibliotece 
przeprowadziła zajęcia dotyczące grania i przegrywania 

na podstawie książki z księgozbioru Wypożyczalni 
i Czytelni dla Dzieci (fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach)
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90 lat
chojnickiego muzeum

5 sierpnia 1932 roku w Chojnicach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Tego dnia 
w kamienicy kupca Schreibera, mieszczącej się przy południowej pierzei choj-

nickiego rynku, została otwarta pierwsza wystawa Muzeum Regionalnego w Choj-
nicach pod patronatem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Dzięki Juliano- 
wi Rydzkowskiemu, założycielowi muzeum, chojnickiemu kupcowi, kolekcjonerowi 
i regionaliście, już od 90 lat nasze miasto może poszczycić się działaniem jednej z naj-
starszych instytucji muzealnych w Polsce.

Plenerowa wystawa o historii muzeum prezentowana na chojnickim rynku (fot. Adam 
Piechowski)

ROCZNICA
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Obchody

Pierwszym zwiastunem obcho- 
dów 90-lecia Muzeum 
Historyczno -Etnograficznego 
im. Juliana Rydzkowskiego 
w Chojnicach w 2022 roku była 
wystawa plenerowa, która poja-
wiła się na płycie chojnickiego 
rynku w sierpniu. Można było 
ją oglądać aż do grudnia. Plan-
sze były efektem współpracy 
pracowników muzeum, odpo-
wiedzialnych za sporządzenie 
treści i wybór fotografii, oraz 
chojnickiej fotografki, graficzki i projektantki Marty Potulskiej, odpowiadającej za 
ostateczny wygląd ekspozycji. Dzięki planszom każdy przechodzień mógł zapoznać 
się z muzealną osią czasu, przekrojowym raportem opowiadającym o tym, co działo 
się w chojnickim muzeum na przestrzeni lat jego działania. 

Prezentowane na wystawie kalendarium, uzupełnione o dodatkowe wydarzenia 
i fotografie, znalazło się także w specjalnym numerze „Baszty”, wydanym w grud-
niu z okazji tego wyjątkowego święta. Muzealny periodyk „Baszta” ukazuje się od 
1986 roku. Jego jubileuszowy numer wciąż czeka w sklepiku muzealnym, w Bramie 
Człuchowskiej.

Nie tylko kalendarium
Wiadomą rzeczą jest, że historia muzeum nie pisze się sama. Za każdym z wydarzeń 
umieszczonych na muzealnej osi czasu stoi cały sztab ludzi – miejscowi muzeal-
nicy, lecz również osoby, które możemy śmiało nazwać przyjaciółmi muzeum. Są to 
pasjonaci, specjaliści, naukowcy, badacze, pracownicy innych jednostek naukowych 
i muzeów. Wielu z nich nie pojawia się epizodycznie, lecz związuje swoją działalność 
z Chojnicami na wiele lat. To właśnie przyjaciele zostali poproszeni o pomoc w kolej-
nym przedsięwzięciu mającym uczcić jubileusz – o wzięcie udziału w nagraniach 
wykorzystanych w impresji filmowej opowiadającej o działalności muzeum. Realiza-
cją zajął się chojniczanin Daniel Frymark.

25-minutowy film rozpoczyna się kadrami z dawnych filmów dokumentalnych 
o Chojnicach i nagraniami pomieszczeń, zbiorów muzeum oraz ujęciami z lotu 
ptaka. O swojej współpracy z muzeum opowiedzieli między innymi zaprzyjaźnieni 
z nim od wielu lat: archeolog dr hab. Krzysztof Walenta, archeolog i konserwator 
zabytków dr  Marek Kołyszko, kierownik Działu Gospodarki i Rzemiosł Muzeum 

Jednym z akcentów jubileuszu muzeum była promocja 
„Baszty” (fot. Daniel Frymark)
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Etnograficznego w Toruniu Kinga Turska-Skowronek oraz pracownik chojnickiego 
muzeum, kierownik działu historycznego Marcin Synak, a także starosta chojnicki 
Marek Szczepański. Któż inny mógłby lepiej opowiedzieć o muzealnej historii, niż ci, 
którzy ją tworzą.

Wyczekiwana wystawa
Obchody 90-lecia pozostawiły również trwalszy ślad w codziennej pracy muzeum. 
Z tej okazji zorganizowana została stała wystawa prezentująca dział archeologiczny, 
która czekała na wielki powrót od czasu remontu Bramy Człuchowskiej, mającego 
miejsce w 2012 roku. Ekspozycja, dzieło pani kustosz Hanny Rząski, nosi tytuł „Choj-
nice i okolice. Przeszłość ukryta w ziemi”. Opowiada ona o ziemi chojnickiej oczyma 
archeologa i pokazuje historię tych terenów od najdawniejszych czasów. Obejmuje 
okres mezolitu (10–8 tys. lat p.n.e.), neolitu, okresu kultury ceramiki wstęgowej rytej 
(5 tys. lat p.n.e.), pucharów lejkowatych (3 tys. lat p.n.e.), kulturę łużycką (1100–700 lat 
p.n.e.), pochodzącą z epoki brązu, kulturę popielnic twarzowych epoki żelaza (VII–
II w. p.n.e.), okres wpływów rzymskich i kulturę Gotów przybyłych na Pomorze, rów-
nież w okolice Chojnic do Leśna, Odrów i Ostrowitego. Wystawa kończy się na cza-
sach średniowiecznych i najnowszych odkryciach z grodzisk w Raciążu i Ostrowitem 
oraz wykopalisk na terenie miasta Chojnice.

Wernisaż wystawy „Chojnice i okolice. Przeszłość ukryta w ziemi” (fot. Adam Piechowski)
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Zakończenie obchodów

Wisienką na torcie obchodów jubileuszu chojnickiego muzeum była uroczysta gala, 
która odbyła się 1 grudnia 2022 roku. Wydarzenie rozpoczęło się wernisażem wspo-
mnianej stałej wystawy archeologicznej. Następnie uczestnicy udali się do Chojni-
ckiego Centrum Kultury, żeby podczas gali obejrzeć impresję filmową stworzoną 
specjalnie na tę okazję oraz wysłuchać przemowy dyrektor Muzeum Historyczno-

-Etnograficznego pani Barbary Zagórskiej, która podziękowała  dawnym i obecnym 
pracownikom muzeum, a także wszystkim jego przyjaciołom.  Niektórzy z nich 
zostali szczególnie wyróżnieni, otrzymując opartą na wizerunkach zbiorów muzeal-
nych pamiątkową grafikę, stworzoną przez zaprzyjaźnionego malarza i grafika, rek-
tora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Błażeja Ostoję-Lniskiego. Zwień-
czeniem uroczystości stał się koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, który zachwycił obecnych nieoczywistym, 
różnorodnym repertuarem. 

Oczywiście były też życzenia i upominki składane przez gości na ręce pani dyrek-
tor, nawet tak zaskakujące, jak prezent od Starostwa Powiatowego w postaci 20 tys. zł 
przeznaczonych na powiększenie kolekcji muzealnej. Nie zabrakło również wspo-
mnień przybyłych przyjaciół oraz pysznego poczęstunku i rozmów przy kawie.

Gratulacje dyrektor muzeum Barbarze Zagórskiej składali przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego Stanisław Skaja i Mariusz Paluch (fot. Daniel Frymark)



MARIA EICHLER

Zaduszki Naukowe
w Dolinie Śmierci

C hojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk każdego roku w listopadzie zaprasza na 
Zaduszki. Szczególne, bo związane z historią regionu i mrocznym czasem w dzie-

jach miasta i kraju. Nie inaczej było 8 listopada. 
W przyjaznych murach Muzeum Historyczno-Etnograficznego dr Dawid 

Kobiałka opowiadał miłośnikom nauk o Dolinie Śmierci i zbliżającej się wystawie, 
która dokumentuje pierwszy etap odkryć archeologów. Przyszły archeolog, jako dzie-
ciak mieszkający przy ul. Rzepakowej w Chojnicach, codziennie patrzył z drugiego 
piętra bloku na Dolinę Śmierci. Zimą zjeżdżał tam na sankach, może wprost na groby. 
Wtedy jeszcze nie wiedział, że to właśnie tu dokona największego archeologicznego 
odkrycia w życiu. 

Gdzie są szczątki z 1939 roku?
Przypominał, że zaraz po wojnie rozpoczął działalność komitet, który chciał uczcić 
pamięć ofiar i w listopadzie podjął się prac ekshumacyjnych na miejscu masowych 
egzekucji w 1939 roku. Udało się wydobyć kilkadziesiąt ludzkich szczątków, nie 
wszystkie zidentyfikowano. Prace nie były kontynuowane, choć było wiadomo, że 
ziemia kryje jeszcze wiele ciał. Dolina Śmierci, miejsce przeklęte, owiane złą sławą, 
musiała poczekać do 2020 roku, kiedy pojawił się tu zespół badawczy pod wodzą 
właśnie dr. Dawida Kobiałki, by kompleksowo poprowadzić wykopaliska, ale też 
dotrzeć do rodzin ofiar niemieckiej zbrodni. 

Archeolodzy, ale też badacze innych specjalności, nie odkryli jak dotąd kolejnych 
szczątków zbrodni z 1939 roku. Niemniej pogłębili wiedzę o ofiarach, które dzięki ich 
pracy przestają być tylko spisem nazwisk. Odzyskują twarze i życiorysy. Dowiadu-
jemy się, kim i jacy byli, kto za nimi tęsknił i kto po nich płakał. Wystawa w Muzeum  
Historyczno-Etnograficznym (otwarta w Baszcie Kurza Stopa 11 listopada) doku-
mentuje ich biogramy (nie wszystkich, rzecz jasna), pokazuje rodzinne pamiątki, 

PRELEKCJA
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unaocznia ślady zbrodni. 
Wśród zabitych są pocztowcy 
i nauczyciele, przedsiębiorcy 
i księża, ale też przedstawi-
ciele innych profesji, Polacy 
i Żydzi. 

Góra prochów z 1945 roku
Sensacyjnym odkryciem oka-
zało się natrafienie na szczątki 
ludzkie w Dolinie Śmierci 
pochodzące z 1945 roku. To 
mogło być kilkaset osób, roz-
strzelanych w pośpiechu, bo 
brak śladów wyrabowania, 
za to starczyło czasu na zatu-
szowanie mordu, bo ciała spalono. – „Całą grozę tych zdarzeń odczuwa się w pełni 
wtedy, gdy trzyma się w dłoni prochy tych ludzi. Takich jak ja, jak pan czy pani, jak 
nasi dziadkowie, nasi bliscy” – mówił dr Kobiałka. – „Na wystawie pokażemy trochę 
artefaktów wykopanych w Dolinie Śmierci. A znaleźliśmy tam sporo przedmiotów – 
buteleczki po perfumach, lusterka, oprawki od okularów, paciorki różańca, medaliki, 
zegarki… Ci ludzie szli ze swoimi torbami, w których mieli wszystko, tak jak my teraz 
nosimy ze sobą podręczne rzeczy…”.

Analiza wlotu kul z pistoletów wskazuje, że śmierć zadawano im z bliskiej odległo-
ści, strzałem w tył głowy. Ofiary klęczały. O zbrodni nie miał się nikt dowiedzieć. Nie 
tylko dlatego, że ciała spalono, także dlatego, że bagnisty teren był gwarancją zacho-
wania tajemnicy na wieki. Jednak po latach prawda wyszła na jaw. – „O tym zro-
bimy kolejną wystawę” – zapowiadał chojnicki archeolog. – „Wiem, że pracy mamy 
na przynajmniej dziesięć lat…”. Badania w Dolinie Śmierci, objęte prokuratorskim 
śledztwem IPN, stały się głośne nie tylko w kraju, także za granicą. Archeolodzy 
publikują wyniki swoich poszukiwań w fachowej prasie brytyjskiej i amerykańskiej, 
a ich praca budzi żywe zainteresowanie. W planach jest jeszcze wiele akcji i działań,  
m.in. podróż wystawy z Kurzej Stopy po kraju.

Dla uczestników spotkania w Bramie Człuchowskiej wszystkie informacje okazały 
się ciekawe. Nie zabrakło pytań – o promocję naukowych badań w Dolinie Śmierci, 
o relacje mieszkańców na temat miejsc pochówków ofiar, szanse dowiedzenia się, ilu 
dokładnie ludzi zginęło w tym miejscu. Pewnie z czasem będzie i więcej pytań, i wię-
cej odpowiedzi.

Dr Dawid Kobiałka opowiada o ofiarach z 1939 roku.  
Na ekranie jeden z zamordowanych – Józef Kościelny



ANNA URBAŃSKA

Miejsce warte naszej pamięci.
Chojnicka Dolina Śmierci

WYSTAWA

W ystawa prezentowana 
w Baszcie Kurza Stopa, 

zatytułowana „Archeologia 
Zbrodni Pomorskiej 1939. Choj-
nicka Dolina Śmierci”, jest pod-
sumowaniem dotychczasowych 
badań naukowych. Realizowano 
je od 2020 roku i dotyczyły nie-
mieckich zbrodni wojennych na 
Pomorzu. 

Ekspozycję przygotowali 
Muzeum Historyczno-Etno-
graficzne im. Juliana Rydz-
kowskiego w Chojnicach oraz 
Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Gdańsku. Jej auto-
rem jest archeolog dr Dawid 
Kobiałka, który – w ramach 
projektu dofinansowanego ze 
środków publicznych „Arche-
ologia Zbrodni Pomorskiej 
1939” wraz z pionem śledczym 
Instytutu Pamięci Narodowej – 
podjął się próby odnalezienia 
materialnych śladów niemie-
ckich zbrodni. Przy wsparciu 
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lokalnych władz w projekcie uczest-
niczył duży zespół naukowców oraz 
mieszkańców miasta i powiatu. 

Jednym z obszarów badanych 
w ramach tego projektu była chojni-
cka Dolina Śmierci, w której w latach 
1939–1945 doszło do masowych egze-
kucji. To jedno z wielu miejsc kaźni 
w czasie II wojny światowej. W wyniku 
masowej eksterminacji pomiędzy 
wrześniem 1939 roku a styczniem 
1940 roku na terenie województwa 
pomorskiego zostało zamordowanych 
ok. 20–30 tysięcy obywateli Polski. 
Byli to przedstawiciele szeroko rozu-
mianej inteligencji i ludzie postrze-
gani za wrogów niemczyzny – nauczy-
ciele, duchowni, urzędnicy, pocztowcy, 
lokalni politycy, działacze społeczni, 
członkowie różnych organizacji patrio-
tycznych, ale również robotnicy, kupcy, chłopi, osoby umysłowo chore i członkowie 
społeczności żydowskiej.

Eksponowane na wystawie plansze tematyczne stanowią dokumentację badań 
archeologicznych prowadzonych w Dolinie Śmierci. Wzbogacone zostały one o rela-
cje rodzin, które w brutalny sposób straciły w tym miejscu swoich bliskich. Rodziny 
ofiar podzieliły się swoimi wspomnieniami, udostępniając fotografie, pamiątki 
i dokumenty, pieczołowicie przechowywane przez ostatnie dekady. Ta dokumenta-
cja fotograficzna jest wprowadzeniem do prezentowanych na wystawie materialnych 
dowodów zbrodni i śladów masowych egzekucji, jakie dokonywały się na północ-
nych obrzeżach Chojnic, tzw. Polach Igielskich. Należą do nich: łuski, pociski, monety 
i odznaki, a także rzeczy osobiste ofiar – krzyżyki, medaliki, obrączki, kolczyki, części 
różańca, elementy obuwia, guziki itp. 

Wśród udostępnionych na wystawę archiwaliów znajduje się obszerna oryginalna 
dokumentacja z prac Powiatowego Komitetu Uczczenia Zbrodni Hitlerowskich, który 
jako pierwszy w latach 1945–1947 badał ślady zbrodni w Dolinie Śmierci, przeprowa-
dził ekshumację i pogrzeb ofiar. Pracami Komitetu przewodniczył wówczas dr Jan 
Karol Łukowicz, a dokumentacja przechowywana jest obecnie w zbiorach biblioteki 
chojnickiego muzeum.

Na uroczyste otwarcie wystawy organizatorzy wybrali dzień 11 listopada – dzień 
ważny dla każdego Polaka, gdy świętujemy odzyskanie niepodległości, ale też 
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wspominamy tych, którzy walczyli o wolność i niezależność kraju, tej wolności nie 
doczekali lub oddali za nią życie. Dawid Kobiałka podkreślał, że data ta nie jest przy-
padkowa, gdyż właśnie 11 listopada 1939 roku, jak wynika z materiałów archiwalnych, 
kolejna grupa Polaków została doprowadzona na Pola Igielskie, następnie zamordo-
wana, a ślady zbrodni zatuszowane.

Podczas wernisażu autor wystawy dziękował za pomoc w realizacji projektu, pod-
kreślając, iż jest to efekt ciężkiej pracy kilkudziesięciu osób. Dziękował rodzinom 
ofiar, które pomogły mu zebrać dokumentację nawiązującą do najtragiczniejszych 
wydarzeń z historii miasta. Połączenie metod i narzędzi badań historycznych, arche-
ologicznych, etnograficznych oraz śledczych pionu śledczego Oddziału IPN w Gdań-
sku pozwoliło na zebranie niepowtarzalnego zbioru źródeł archiwalnych, pamiątek 
rodzinnych oraz materialnych śladów masowych mordów.

Tomasz Jankowski – prokurator z Oddziału IPN w Gdańsku – uważa, że Dolina 
Śmierci to miejsce warte, by o nim pamiętać, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale 
poprzez wystawy, publikacje i prelekcje również w kontekście narodowym. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że dzięki możliwościom prokuratury IPN, biegłych 
archeologów i biegłych genetyków sądowych uda się z czasem zrekonstruować prze-
bieg zbrodni niemieckiej na Pomorzu w 1939 roku.

Otwarcie wystawy z udziałem rodzin ofiar zamordowanych w Dolinie Śmierci. Pierwszy  
z prawej – starosta powiatu chojnickiego Marek Szczepański, drugi z prawej – dr Dawid 
Kobiałka, autor ekspozycji



IRMINA SZYCA, KINGA LIPSKA

Poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi

INWESTYCJA

29 grudnia 2022 roku w sali obrad chojnickiego ratusza odbyła się konferencja pra-
sowa podsumowująca zakończenie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami 

opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Inwestycja realizo-
wana była na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów w formie 
partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów 
i Powiatem Chojnickim, w którym Chojnice pełniły funkcję lidera. Wykonywana była 
od listopada 2017 roku, a jej koszt całkowity wyniósł 88,21 mln zł, z czego 51,96 mln zł 
to kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Szansa realizacji tego jakże trudnego i złożonego projektu pojawiła się w 2015 roku 
wraz z możliwością uzyskania dofinansowania na poprawę gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Z opracowanej koncepcji wybrano 
niezbędny zakres robót zwią-
zanych z budową kanalizacji 
deszczowej w mieście Chojnice 
i ogłoszono przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projek-
towej i uzyskanie stosownych 
pozwoleń. Jesienią 2016 roku 
uzyskano 28 pozwoleń na pra- 
ce obejmujące budowę nowej 
sieci kanalizacji deszczowej, 
przebudowę rowów, budowę 
separatorów, budowę i przebu-
dowę zbiorników retencyjnych.

W odpowiedzi na ogłoszenie 
o konkursie w ramach Działania 

Widok na separator ON Skiba w trakcie montażu  
(fot. Daniel Frymark)
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11.1. Ograniczanie zagrożeń natu-
ralnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020, 
Gmina Miejska Chojnice jako lider 
partnerstwa utworzonego z Gminą 
Miejską Człuchów i Powiatem 
Chojnickim złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu pn. 

„Poprawa gospodarki wodami opa-
dowymi i roztopowymi na tere-
nie MOF Chojnice – Człuchów”. 
Projekt został wysoko oceniony 
i wybrany przez Zarząd Woje-

wództwa Pomorskiego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Efektem tego było podpisanie umowy o dofinansowanie w sierpniu 2017 roku.

Projekt swoim zakresem objął budowę i przebudowę systemów odbioru, odprowa-
dzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych 
na terenie miast Chojnice i Człuchów. Jest on odpowiedzią na potrzebę stworzenia 

Zbiornik suchy „Sobierajczyk” (fot. Daniel Frymark)

Widok na zbiornik retencyjny „Zachodni” (fot. Daniel Frymark)
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efektywnego systemu pozwa-
lającego na zminimalizowanie 
zagrożeń dla obszarów zurba-
nizowanych, w tym zabytko-
wych części miast, oraz licz-
nych, cennych przyrodniczo 
terenów w okresie gwałtow-
nych opadów i roztopów, skut-
kujących zalaniem i podtopie-
niami zaludnionych terenów 
koncentrujących obiekty infra-
strukturalne. 

Celem projektu było 
wzmocnienie odporności 
Chojnicko-Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego na powodzie i susze. 
Powyższy cel został osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie retencji powierzchniowej 
dzięki budowie czterech zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 88,9 tys. m³, 
jak również poprzez wyrównanie przepływów w ciekach i usprawnienie systemów 
odprowadzania i oczyszczania wód opadowych oraz roztopowych dzięki budowie 
ok. 14,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Poza poprawą bezpieczeństwa, zakładanym 
efektem realizacji przedsięwzięcia była również znaczna redukcja zanieczyszczeń 
trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi poprzez 
budowę urządzeń podczyszczających i monitorujących, a tym samym poprawa stanu 
ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chro-
nionych. Zrealizowane działania wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu. 

Gmina Miejska Chojnice 
Zakres rzeczowy projektu w mieście Chojnice został zrealizowany 
w ramach dziewięciu umów na wykonanie robót budowlanych oraz 
umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i umowy na pełnienie 
nadzoru autorskiego i obejmował:
 • wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej długości 

ok. 11,5 km wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni 
ok. 30 ulic w różnym zakresie, m.in. Władysława Jagiełły, Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej 
(obecna Jedności), Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego, 
Batalionów Chłopskich, al. Brzozowa, Prochowa, Sawickiej (obecna Bielickiej), 

Uczestnicy konferencji podsumowującej zakończenie 
projektu (fot. Irmina Szyca)
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Ducha św., Findera (obecna Łąkowa), Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Goe-
dtke, 14 Lutego (obecna Sępoleńska), Wycecha,

 • wykonanie czterech zbiorników retencyjnych: „Sobierajczyk”, „Zachodni”, 
„Zachodni – Człuchowska”, zbiornik buforowy „Angowicka” oraz przebu-
dowę zbiornika retencyjnego „Fatimska” o łącznej pojemności retencyjnej ok. 
88,9 tys. m³ pełniących funkcję akwenów przyjmujących nadmiar wody w sytu-
acjach występowania deszczy nawalnych i przepływów wezbraniowych,

 • regulację Strugi Jarcewskiej: w zabudowie na długości ok. 429 m oraz w korycie 
otwartym na długości ok. 2,72 km wraz z przebudową bystrotoku,

 • zmianę parametrów technicznych trzech głównych rowów melioracyjnych: 
Południowego, S-J i Zachodniego, będących odbiornikami wód deszczowych 
dla południowej i zachodniej części miasta,

 • wykonanie 12 układów separatorów oczyszczających wody opadowe i rozto-
powe,

 • wykonanie czterech zastawek sterujących.

Powiat Chojnicki 
Zakres realizowanego projektu na terenie powiatu dotyczył budowy 
wpustów wraz z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu nastę-
pujących dróg powiatowych w mieście Chojnice: al. Brzozowa, Ango-
wicka, Dworcowa i Towarowa na odcinku ok. 2,33 km.

Gmina Miejska Człuchów 
Z kolei zakres rzeczowy projektu w mieście Człuchów został zreali-
zowany w ramach sześciu umów na wykonanie robót budowlanych 
oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i obejmował:
 • wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej dłu-

gości ok. 2,7 km dla 16 ulic w centrum miasta,
 • wykonanie dwóch układów separatorów: przy ul. Garbarskiej oraz 

ul. Jacka i Agatki,
 • przebudowę ujścia wód deszczowych – dwa wyloty wód opadowych i roztopo-

wych do Jeziora Urzędowego,
 • przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych.
Prace dotyczące budowy nowej infrastruktury kanalizacyjnej w Człuchowie objęły 

niemalże całe śródmieście. Gruntownej modernizacji doczekały się sieci położone 
pod drogami w ścisłym centrum miasta oraz m.in. przy ul. Kwiatowej, Szczecińskiej, 
Traugutta i Sobieskiego. W celu zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, podzie-
lono je na sześć etapów rozłożonych w czasie. Dzięki realizacji tego zadania kana-
lizacja sanitarna w Człuchowie została oddzielona od ogólnospławnej. Teraz czyste 
wody opadowe mogą spływać bezpośrednio do okolicznych jezior, a do oczyszczalni 
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trafią wyłącznie ścieki komunalne pochodzące z mieszkań i instytucji. Pozwoli to 
na zmniejszenie ilości ścieków wpływających do miejskiej oczyszczalni, unormuje 
gospodarkę wodami opadowymi i zapobiegnie podtopieniom ulic podczas obfitych 
opadów. 

Koszt całkowity projektu szacowany jest na 88,21 mln zł, w tym:
 • Gmina Miejska Chojnice – 80,65 mln zł, w tym dofinansowanie 48,09 mln zł,
 • Gmina Miejska Człuchów – 4,69 mln zł, w tym dofinansowanie 3,35 mln zł,
 • Powiat Chojnicki – 2,87 mln zł, w tym dofinansowanie 0,52 mln zł.
Postępująca urbanizacja miast, zwiększenie powierzchni utwardzonych wyma-

gały podjęcia pilnej interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Chojnicko-Człuchowskiego MOF. Wybrany do realizacji w ramach projektu zakres 
prac to wariant kompleksowy polegający na przeprowadzeniu całości niezbędnych 
działań w zakresie regulacji i uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej oraz 
infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie całego obszaru objętego projektem. 
Pozwoli to na zabezpieczenie przeciwpowodziowe znacznego obszaru obu miast, 
w tym zabytkowych centrów oraz uzyskanie największych korzyści społecznych 
(poprawa warunków bytowych, zminimalizowanie zagrożeń związanych z zalewa-
niem), środowiskowych (poprawa jakości wód powierzchniowych: Strugi Jarcew-
skiej, Brdy, Jeziora Charzykowskiego, jezior człuchowskich) i gospodarczych (koszty 
napraw skutków zalań i podtopień). Warto również dodać, że do planu wydatków 
miasta Chojnice na 2023 rok wpisano kontynuację zrealizowanego projektu jako 
II etap dotyczący obszarów miasta, które nie zostały objęte I etapem, m.in. zbiornik 

„Karolewo” i zbiornik „Liściasta”.



ANNA MARIA ZDRENKA

Jubileusz
„Kwartalnika Chojnickiego”

WYDARZENIE

„K wartalnik Chojnicki” wydawany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojni-
cach wychodzi już od 10 lat. Promocja pierwszego numeru odbyła się 16 paź-

dziernika 2012 roku, natomiast 41. numeru – 28 października 2022 roku. 
Jubileuszowe spotkanie w Czytelni prowadziła dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej w Chojnicach Anna Lipińska, której towarzyszyli redaktor naczelny „Kwar-
talnika Chojnickiego” Kazimierz Jaruszewski oraz członek Rady Programowej wice-
burmistrz Adam Kopczyński. Uczestniczyli w nim głównie chojniczanie, którzy 
wzbogacają swoją biblioteczkę o kolejne numery pisma i za każdym razem dokładnie 
czytają jego zawartość, a także autorzy, którzy publikują teksty w tym piśmie. Dla wszyst-
kich były dwie niespodzianki z okazji 10-lecia. Pierwszą był występ aktorów z chojni-

ckiego Projektu 41 – Martyny 
Wacławskiej i Piotra Rutkow-
skiego, którzy zaprezentowali 
fragment spektaklu Hemar 

– piosenki 20-lecia międzywo-
jennego. Jego premiera, jak 
poinformował reżyser Grze-
gorz Szlanga, odbyła się dzień 
wcześniej. Piosenki Hemara 
poderwały zarówno reżysera, 
który poprosił do tańca sie-
dzącą w pierwszym rzędzie 
dziennikarkę Marię Eichler, jak 
i redaktora naczelnego Kazi-
mierza Jaruszewskiego, który 
zatańczył z dyrektor MBP 

Głos  zabrał m.in. redaktor naczelny Kazimierz 
Jaruszewski. Na zdjęciu także dyrektor MBP Anna 
Lipińska i wiceburmistrz Adam Kopczyński 



Jubileusz „Kwartalnika Chojnickiego” 59

Anną Lipińską. Drugą jubileuszową niespodzianką była degustacja tortu udekorowa-
nego jak okładka „Kwartalnika Chojnickiego”. Nastąpiło to jednak później, na zakoń-
czenie spotkania.

Mówiąc o początkach wydawania „Kwartalnika Chojnickiego”, dyrektor Anna 
Lipińska podziękowała burmistrzowi Arseniuszowi Finsterowi, przewodniczącemu 
Rady Programowej, za przychylność i wspieranie tej inicjatywy. Jak przyznała, 10 lat 
szybko minęło. – „Wiele się zmieniło, zmieniali się autorzy, skład kolegium redak-
cyjnego i Rady Programowej. Nie zmienił się inicjator i redaktor naczelny, którym 
jest Kazimierz Jaruszewski” – podkreśliła dyrektor. Kazimierz Jaruszewski w swoim 
przemówieniu przypomniał, jak zrodził się pomysł wydawania pisma i osoby, które 
uczestniczyły w jego przygotowywaniu. Wspomniał zmarłego w 2021 roku Jana Zie-
lińskiego, byłego wiceburmistrza i członka Rady Programowej, który od początku 
aktywnie uczestniczył w spotkaniach redakcyjnych.

Obecnie w skład kolegium wchodzą: Maria Czaplewska, Emilia Kalitta, Jacek 
Klajna, Weronika Sadowska, Irmina Szyca (wcześniej Łysakowska), Anna Maria 
Zdrenka – sekretarz redakcji (w tym gremium od 1. numeru) i Przemysław Zient-
kowski. Na przestrzeni lat zasiadali w nim także: Mariusz Brunka, Tomasz Marcin 
Cisewski, Beata Królicka – dawny sekretarz redakcji, Piotr Rutkowski, Maciej Stanke – 
autor szaty graficznej i Anna Zajkowska. W Radzie Programowej są obok burmistrza 

Wykonanie jednej z piosenek Hemara przez Martynę Wacławską z Projektu 41 spodobało się 
uczestnikom promocji
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Arseniusza Finstera wiceburmistrz 
Adam Kopczyński, dyrektor MBP 
Anna Lipińska i przewodniczący 
Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Wcześniej byli też Mirosław Janow-
ski, były przewodniczący Rady 
Miejskiej i Jan Zieliński.

Redaktor naczelny Kazimierz 
Jaruszewski przypomniał także nie-
które tematy poruszone w „Kwar-
talniku Chojnickim”. – „Członkom 
kolegium redakcyjnego przycho-
dziły różne pomysły na tematy prze-
wodnie” – mówił. Były to niekiedy 
teksty monograficzne, np. o biblio-
tece, najczęściej jednak przybliżały 
wybrane zagadnienie dotyczące 
Chojnic, chojniczan, życia społecz-
nego, kultury czy sportu. – „Jestem 
dumny z tego, że przez te 10 lat 
zachowaliśmy ciągłość numerów” – 
podkreślił redaktor. Jest to istotne 
także dlatego, że z lokalnego rynku 
prasowego zniknął niedawno tygo-
dnik „Czas Chojnic”, wychodzący 

od 1997 roku. W trakcie spotkania głos zabrał m.in. wiceburmistrz Adam Kopczyński. 
Chwaląc zawartość pisma, podkreślił, że dopiero z perspektywy czasu można oceniać 
wartość artykułów. Podał przykład tekstu z pierwszego numeru o planowanym w Choj-
nicach Centrum Inicjatyw i Prezentacji Kultur Balturium, którego jednak nie udało się 
zrealizować. Mówił także o tym, że obecnie są ciężkie czasy dla prasy i obiecał, że miasto 
dołoży starań, żeby „Kwartalnik Chojnicki” nadal się ukazywał. 

Dyrektor MBP, kończąc część wspomnieniową, poprzedzającą prezentację zwar-
tości 41. numeru, podziękowała także wszystkim, którzy od początku chętnie po to 
pismo sięgali i nadal je czytają. Bo gdyby nie czytelnicy, to przygotowywanie i wyda-
wanie „Kwartalnika” nie miałoby sensu. Ostatnim akcentem jubileuszu była degu-
stacja tortu, którego krojenie rozpoczęli wiceburmistrz Adam Kopczyński i dyrektor 
Anna Lipińska. 

Fot. ze zbiorów MBP w Chojnicach

Moment pokrojenia jubileuszowego tortu był 
oficjalnym zakończeniem uroczystości



MARIA EICHLER

„Zeszyty Chojnickie” nr 38.
już do czytania

T o już tradycja, że przed świętami 
Bożego Narodzenia dostajemy 

lekturę z regionalnej półki. „Zeszyty 
Chojnickie” trafiły do rąk czytelni-
ków 21 grudnia. W tej samej szacie 
graficznej i z ciekawą zawartością.

O to postarali się redaktorzy 
rocznika – Kazimierz Jaruszewski 
i Bogdan Kuffel, a wspierało ich kole-
gium redakcyjne – dr Marian Fryda, 
mgr Mariusz Grzempa, dr Emi-
lia Kalitta i dr Jerzy Szwankowski. 
Oczywiście nie byłoby ani ciekawych 
artykułów, ani studiów i rozpraw, ani 
materiałów źródłowych, ani biografii 
i wspomnień, sprawozdań i recenzji, gdyby nie autorzy. Tych na szczęście nie brakowało. 
A ich zainteresowania były zaiste przeróżne – od dziedzictwa augustianów po Rezerwat 
Biosfery, od lotnictwa po film, i tak można by jeszcze wymieniać długo. 

Specjalny czas podczas promocji kolejnego numeru „Zeszytów” zarezerwowano na 
samym początku dla prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, który opowiedział o swoich 
badaniach nad losami inteligencji w czasie II wojny światowej. Objaśnił, jaką katego-
rię osób objęto terminem „inteligencja” i jaki jest finalny cel badań – przedstawienie 
strat, jakich doznała Polska w wyniku wojny. A ponieważ prof. Jastrzębski jest wielkim 
przyjacielem Chojnic, podejmuje tematykę związaną z miastem i powiatem, więc to  
właśnie jemu wręczono medal Titiusa (potoczna nazwa odznaczenia), uczonego z Choj-
nic, który właśnie przeżywa renesans – przypominany chojniczanom jako tęga głowa, 
wszechstronny umysł.

Promocja „Zeszytów Chojnickich” tradycyjnie odbywa 
się w sali obrad ratusza. Głos ma prof. Włodzimierz 

Jastrzębski

PROMOCJA
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Powiało smutkiem

– „O jednych się pisze, inni niepo-
strzeżenie odchodzą…” – zauważył 
melancholijnie na promocji „Zeszy-
tów Chojnickich” jeden z autorów – 
Krzysztof Kowalkowski, który wspo-
minał swojego rozmówcę Edmunda 
Zielińskiego. Nie ma go już wśród 
żywych, a gdyby nie on, artykuł 
o rzeźbiarzu z Czarnej Wody, Janie 
Gełdonie, na pewno nie byłby tak 
bogaty w informacje. Kolejnego 
artykułu, tym razem o inwentarzu 
wsi Polnica w roku 1738 nie docze-
kała współautorka Mariana Frydy  – 
Krzysztofa Monikowska.  –  „Boleję 
nad tym, że odeszła, mając zale-
dwie 44 lata” – wyznał Marian 
Fryda.  –  „Była pierwszą recen-
zentką moich prac. To ona odczytała 
z rękopisu zawartość tego inwen-
tarza. Przepraszam za ten osobisty 
ton, za chwilę zadumy i refleksji…”. 
Ze smutkiem dr Przemysław Zient-
kowski wyjawił, że inny autor – Piotr 
Daszkiewicz – właśnie leży w Paryżu 
na kardiologii, bo miał zawał…

Spacerek z przewodniczką
Na szczęście to był koniec złych wiadomości. Bo kolejne minuty promocji upłynęły 
już bez hiobowych wieści i posępnych akcentów. Redaktorzy Bogdan Kuffel i Kazi-
mierz Jaruszewski dzielnie pełnili obowiązki gospodarzy spotkania, a dr Emilia 
Kalitta świetnie poprowadziła potencjalnych czytelników po zawartości numeru, 
krótko omawiając prezentowane w nim treści. Głos zabrali także autorzy. Każdy miał 
chwilę, by zarekomendować swój tekst i zachęcić do czytania. Burmistrz Arseniusz 
Finster podkreślił, że jest dumny z tego, że „Zeszyty” nadal się ukazują i że miasto 
partycypuje w ich wydawaniu. 

Każdy z obecnych mógł z „Zeszytami” wrócić do domu i mimo przedświątecz-
nego zamieszania oddać się lekturze. Na kolejne trzeba znowu poczekać cały rok…

Dr Przemysław Zientkowski zachęca do czytania 
tekstu o regule Titiusa-Bodego

Kazimierz Jaruszewski nie tylko czuwa nad całością, 
ale też jest jednym z autorów



PRZEMYSŁAW ZIENTKOWSKI

Kolejna odsłona
monografii o szpitalu

RECENZJA

P od koniec 2022 roku na lokalnym 
rynku wydawniczym ukazała się 

niezwykle ciekawa monografia doku-
mentująca ostatnią dekadę funkcjono-
wania Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Karola Łukowicza w Chojnicach. Pub-
likacja Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Karola Łukowicza w Chojnicach w latach 
2012–2022. Pro memoria pod redakcją 
Jacka Klajny powstała na zamówienie 
placówki, a asumptem tego wydarzenia 
było dwudziestolecie funkcjonowania 
szpitala w nowej siedzibie przy ul. Leś-
nej 10. Publikacja formatu B5 w pełnej 
gamie kolorów wydrukowana została na 
prawie 250 stronach, na papierze kredo-
wym. Liczba fotografii sprawia, że wolu-
min można traktować jak wydawnictwo 
albumowe. 

Książka składa się ze wstępu, a właś-
ciwie aż z czterech niezależnych przed-
mów. Pierwsza autorstwa dyrektora szpitala Macieja Polasika. Druga, będąca formą 
laudacji, starosty powiatu chojnickiego Marka Szczepańskiego, piszącego swoje 
wprowadzenie w podwójnej roli – jako przedstawiciela organu prowadzącego oraz 
jako przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala. Trzecia, sentymentalna, napisana 
przez byłego wieloletniego dyrektora szpitala, a obecnie wicemarszałka województwa 
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pomorskiego Leszka Bonnę. Ostatnia, techniczna, ale najwięcej wnosząca do dalszej 
lektury dzieła, autora publikacji Jacka Klajny.

Dalsza treść prezentowana jest w formie sześciu uporządkowanych rozdziałów. 
Pierwszy poświęcony jest osobom zawiadującym placówką, a więc dyrektorowi i jego 
zastępcom – do spraw medycznych, spraw ekonomicznych, spraw pielęgniarstwa oraz 
księgowości. W krótkich notach biograficznych wraz z fotografiami przedstawia autor 
osoby odpowiedzialne za poprawne funkcjonowanie szpitala. W drugim rozdziale 
możemy zapoznać się z rozbudowaną strukturą organizacyjną lecznicy. W trzecim 
zaś poznać administrację – począwszy od sekretariatu, poprzez szereg działów zarzą-
dzających, technicznych, personalnych aż po kapelana i związki zawodowe działające 
w placówce. Czwarty, najobszerniejszy rozdział, zatytułowany Jednostki organizacyjne 
dokumentuje oddziały, zespoły, zakłady, pracownie i laboratoria, z których korzystają 
pacjenci. Wszystko opisane i przedstawione jest na fotografiach w najdrobniejszych 
szczegółach, z kronikarskim zacięciem redaktora. 

Piąty rozdział to przegląd inwestycji, które zrealizowano na terenie szpitala 
w ostatnim dziesięcioleciu. Są to na przykład: termomodernizacja, remont oświetle-
nia zewnętrznego, budowa oddziału kardiologii, modernizacja oddziału ratunkowego, 
zakup tomografu. W tej części wymieniono również certyfikaty, nagrody i wyróżnie-
nia. W ostatnim, szóstym rozdziale zatytułowanym Zarys historii szpitala umiesz-
czono tekst Kazimierza Jaruszewskiego Doktor Jan Karol Łukowicz. Patron chojnickiej 
lecznicy. Całość domyka opracowanie Zarys historii szpitala z licznymi fotografiami 
miasta i starego szpitala do lat 60. XX wieku.

Bez wątpienia książka przygotowana przez Jacka Klajnę jest niezwykle cenna dla 
wszystkich, którzy interesują się najnowszą historią miasta i regionu. Stanowi ona 
swoistą laurkę, podziękowanie wystawione wszystkim pracownikom Szpitala Specja-
listycznego w Chojnicach – setkom osób, które codziennie dbają o zdrowie mieszkań-
ców powiatu chojnickiego.



JORDAN ROLBIECKI

X Chojnicki Zlot
Pojazdów Zabytkowych

W motoryzacyjnym kalendarzu wrzesień od wielu lat kojarzy się z Chojnicami, 
a to za sprawą Automobilklubu Chojnickiego i jego sztandarowej imprezy, 

czyli Chojnickiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. W tym roku, dokładnie 4 wrześ-
nia, przypadł jubileusz tego wydarzenia, bo po raz 10. mogliśmy podziwiać wetera-
nów szos minionych dekad. Jak na okrągłą rocznicę przystało, zlot obfitował w moc 

IMPREZA
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atrakcji dla uczestników, jak 
i odwiedzających, a dodatkowym 
atutem imprezy było miejsce jej 
organizacji, czyli południowo-

-zachodnia część parku Tysiącle-
cia, przy tzw. górce piaskowej.

Oficjalnie zlot rozpoczął się 
o godz. 10.00, lecz pojazdy w nim 
uczestniczące pojawiły się znacz-
nie wcześniej, aby zdążyć na 
otwarcie. Organizatorzy zadbali 
o scenę, na której DJ zajmował 
się oprawą muzyczną, a wodzi-
rej porywał tłum charyzmą, jak 
i motoryzacyjną wiedzą. Dla 
najmłodszych klub zorganizo-
wał kolejną edycję „Parady autek 
na pedały”, aby również młodzi 
pasjonaci motoryzacji mogli 
zaprezentować swoje pojazdy 
napędzane siłą mięśni. Na dzieci 
czekały też dmuchane zamki do 
skakania oraz niepowtarzalna 
okazja spróbowania swoich sił 

w malarstwie. Najmłodszym zamiast płótna do malowania posłużył najprawdziwszy 
VW garbus, który został przekazany na ten cel przez Pawła Górę z Automobilklubu 
Chojnickiego. Było to ogromne zaskoczenie dla wszystkich, a dzieci były zachwycone. 
Efekty ich twórczości można było podziwiać przed sceną do samego końca zlotu.

Organizatorzy przygotowali również konkurs polegający na spróbowaniu swoich sił 
w jeździe na rowerze. Zadanie wydawało się łatwe, bo przecież każdy, kto na rowerze 
jeździć potrafi, powinien sobie z tym poradzić. Nic bardziej mylnego. Rower miał prze-
konstruowany układ kierowniczy, żeby symulować zjawisko przeciwskrętu. Kierownica 
skręcana w prawo sprawiała, że rower skręcał w lewo, a przy skręcaniu w lewo rower 
jechał w prawo. Jak się okazało, było to trudne zadanie, ale znalazł się śmiałek, któremu 
udało się przejechać wyznaczony odcinek. 

Uczestnicy i odwiedzający mogli skorzystać z sentymentalnej przejażdżki ulicami 
miasta zabytkowym autobusem – jelczem nazywanym „ogórkiem”. Na zlocie poja-
wił się również bardzo ważny element edukacyjny, czyli pokaz pierwszej pomocy. 
Takich akcji nigdy za wiele i przy każdej nadarzającej się okazji należy to powtarzać 
i tego uczyć. Smaczku dodaje fakt, że pokaz prezentował sam dyrektor Pomorskiego 
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Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim, czyli Marcin Gulka, który zawo-
dowo jest ratownikiem medycznym. Przyjechał na zlot nie czym innym, jak zabyt-
kową karetką – fiatem 125p. 

To nie koniec atrakcji tegorocznego zlotu, bo nie mogło przecież zabraknąć nagród 
dla uczestników. W tej edycji nagrodzono następujące pojazdy: 

 • Puchar Burmistrza Miasta Chojnice za najlepszy pojazd zlotu – jelcz 043 „ogó-
rek” z 1964 roku,

 • Puchar Starosty Powiatu Chojnickiego za najciekawszy pojazd zlotu – fiat mul-
tipla,

 • Najlepiej odrestaurowany motocykl zlotu – alba z 1919 roku,
 • Najciekawszy motocykl zlotu – WFM M06 z 1955 roku,
 • Najlepszy pojazd zlotu do 1959 roku – fendt F12, 
 • Najlepszy pojazd zlotu lata 60. – dodge,
 • Najlepszy pojazd zlotu lata 70. – VW garbus,
 • Najlepszy pojazd zlotu lata 80. – audi,
 • Najlepszy pojazd specjalny – star 25,
 • Mistrz elegancji – mercedes benz (W112) 300SE cabriolet,
 • Odkrycie zlotu – ford mustang fastback.
Organizatorzy zadbali o logiczne rozmieszczenie pojazdów uczestniczących w zlo-

cie. Motocykle do motocykli, pojazdy specjalne/ciężarowe w kolejnej części, swoją 
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sekcję miały również pojazdy klubowe. Znalazło się nawet miejsce dla pojazdów 
młodszych, tzw. youngtimerów. Frekwencja tegorocznej edycji Chojnickiego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych cieszyła. Przyjechało ponad 200 pojazdów różnej marki. 
Wśród nich prawdziwe perełki, takie jak humber super snipe z 1938 roku, pięknie 
odrestaurowany hudson hornet model 1954, znany młodszym miłośnikom motory-
zacji z filmu Auta produkcji studia Pixar, zachowana w rewelacyjnym oryginalnym 
stanie syrena 102 oraz niezwykle pieczołowicie odrestaurowana syrena 105B bosto, 
niespotykane w Polsce volvo PV 544 duett, stylistycznie i konstrukcyjnie sięgający 
lat przedwojennych citroën traction avant w wersji familijnej, niezwykły sportowy 
opel  GT, majestatyczny rolls-royce silver shadow. Tradycyjnie najwięcej na zlocie 
pojawiło się fiatów 126p i 125p, mercedesów i polonezów. Silną grupę stanowiły też 
auta amerykańskie, w której przodowały różne generacje forda mustanga. Niemiecka 
motoryzacja poza mercedesami owocowała w ciekawe modele opla, jak np. ascona B 
oraz BMW serii 5 model E28. Różnorodność samochodów zachwycała.

Fani jednośladów nie mieli powodów do narzekania. Pojawiły się pojazdy niesa-
mowite, jak alba, kilka modeli zündappa i wspaniałe szczecińskie junaki. Były też pro-
dukcje częściej spotykane, jak WSK, WFM, MZ oraz poczciwe romety. Waga ciężka 
również pojawiła się na zlocie. Poza „ogórkiem” mogliśmy podziwiać kilka wojsko-
wych i strażackich starów i, co rzadko się zdarza, zabytkowe ciągniki rolnicze.

Tegoroczny zlot przeszedł do historii jako wydarzenie bardzo udane. Wywołał 
entuzjazm zarówno przybyłych załóg, które przez fakt uczestnictwa w podobnych 
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imprezach są zawsze mocnym i ważnym recenzentem, ale i wśród odwiedzających, 
dla których jest to sentymentalna podróż w czasie. Była to okazja do pokazania młod-
szym pokoleniom, jak się kształtowała i rozwijała motoryzacja. Zlot był ogromnym 
pokazem pasji, z jaką właściciele traktują swoje pojazdy. Dał także możliwość wysłu-
chania niezwykłych historii, które są związane z każdym egzemplarzem. Nie pozo-
staje nic innego, jak wyczekiwać kolejnych motoryzacyjnych akcji dostarczanych 
przez Automobilklub Chojnicki. 



ANNA ZAJKOWSKA

Pomocomocni – siła szacunku
dla ludzi i moc niesienia pomocy

STOWARZYSZENIE

P omocomocni to najmłodsze chojnickie stowarzyszenie. Zrzesza ono grupę znajo-
mych z Chojnic i okolic, którzy po 24 lutego 2022 roku, kiedy na Ukrainie wybuchła 

wojna, postanowili pomagać uchodźcom wojennym. Na początku jeździli na polsko-ukra-
ińską granicę, by zabierać stamtąd uciekające kobiety i dzieci. Uchodźców przywozili do 
miasta i gminy Chojnice. Nie robili tego jednak w ciemno, zbierali wcześniej adresy ludzi, 
którzy chcieli przygarnąć potrzebujących pod swój dach. Pomagali także w znalezieniu 

Ekipa Pomocomocnych (fot. Anna Zajkowska)
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mieszkań oraz urządzaniu 
i meblowaniu ich. Prowadzili 
zbiórki ubrań, jedzenia, środ-
ków czystości, organizowali 
również leczenie. Z czasem 
uznali, że oddolną działalność 
dobrze byłoby zarejestrować. 
Formalnie funkcjonują od 
kwietnia 2022 roku. – „Pomaga 
nam to w realnej współpracy 
z Urzędem Miejskim w Chojni-
cach, w staraniu się o granty na 
pomoc lub rozliczaniu pienię-
dzy, jakie otrzymaliśmy na naszą 
działalność z Emsdetten, miasta 
partnerskiego. No i na utrzyma-
nie »Parasolki«” – mówi prezes 
stowarzyszenia Pomocomocni 
Dawid Sikorski. 

„Parasolka”
Jednym z największych nama-
calnych akcji Pomocomocnych 
w Chojnicach jest utworzenie 
na ostatnim piętrze budynku 
byłego szpitala świetlicy „Para-
solka”. Jest to swojego rodzaju 
przedszkole i azyl dla dzieci 
w wieku od dwóch i pół do sześ-
ciu lat. Od końca kwietnia, czyli 
od początku stworzenia tego 
miejsca, przewinęło się przez nie około 110 dzieci. Nie tylko tych młodszych, które matki 
przyprowadzały, by zająć się poszukiwaniem pracy lub pracą, jeśli takową już dostały, ale 
też młodzież musząca odrobić lekcje lub zrobić coś na komputerze. „Parasolka” to miej-
sce, w którym dzieci z Ukrainy mogą oswoić się z nową sytuacją, rozwijać, integrować 
i zaadaptować w nowym kraju, a także po prostu być dzieckiem. Uczą się tam języka pol-
skiego, mają też organizowane zajęcia taneczne, sportowe, dogoterapię, czasem kulinarne. 
Z dziećmi, które mają wadę wymowy, pracuje logopeda. Na co dzień, na etacie, opiekują 
się nimi cztery ukraińskie przedszkolanki – uchodźczynie. Świetlica funkcjonuje dzięki 
pieniądzom z Urzędu Miejskiego w Chojnicach, z niemieckiego Emsdetten oraz ze skła-
dek rodziców. Przeznaczane są one na wyżywienie dzieci, pomoce dydaktyczne i inne 

Zabawy w świetlicy „Parasolka” przy pl. Niepodległości 
w Chojnicach (fot. Anna Zajkowska)

Pakowanie zebranych przez chojniczan darów dla 
Ukraińców, którzy zostali w swoim kraju  

(fot. Anna Zajkowska)
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atrakcje. Obecnie ze świetlicy korzysta od 20 do 35 dzieci. Od połowy listopada 2022 roku 
„Parasolka” ma swoją siedzibę w dawnej redakcji tygodnika „Czas Chojnic” przy ul. Krętej.

Domy dziecka
Wsparcie Pomocomocnych kierowane jest również do ukraińskich domów dzie-
cka:  w Bryukhovychi, w Bukowej, Żurawnie oraz we Lwowie. Najgorsze warunki 
panują w tym trzecim. – „Tam naprawdę czuć biedę, jest wilgoć. Zaletą jest chyba 
tylko to, że mają schron i że opiekunki tych dzieciaków wkładają w opiekę nad nimi 
masę serducha” – mówi Dawid Sikorski. W Bukowej natomiast placówka dedyko-
wana jest dziewczętom i osobom z niepełnosprawnościami. – „Tu warunki nie są złe. 
Wręcz dobre. Jednak mieszka tam około 100 osób, więc zawsze jakieś ciepłe ubrania, 
koce, kołdry są potrzebne. Szczególnie teraz, w czasie, kiedy praktycznie nie ma tam 
ogrzewania” – dodaje Sikorski. Informacje o bieżących potrzebach biduli chojnicka 
ekipa otrzymuje z Urzędu Miasta we Lwowie, z wydziału spraw międzynarodowych. – 

„Mają w swoim regionie dużo takich placówek i nie są w stanie ich wszystkich obsłużyć. 
Szczególnie w ostatnich 10 miesiącach, kiedy dzieciaki, sieroty, również te wojenne, są 
przeniesione ze wschodniej Ukrainy na zachodnią. Dlatego pomagamy. Chcemy dla 
nich zrobić coś dobrego” – podkreśla Dawid Sikorski.

Lwowskie stowarzyszenie
By po ukraińskiej stronie akcje pomocowe szły płynnie i nie odbywały się tylko od 
czasu do czasu, założono tam stowarzyszenie. Działają w nim pracownicy zlokalizo-
wanego we Lwowie magazynu oraz pracownicy biurowi Meblika. Z tą firmą związana 
jest bowiem część chojnickiej ekipy. Міцна Допомога (czyt. mitzna dopomocha) for-

malnie powstała na początku 
maja 2022 roku. – „Potrzebo-
waliśmy takiego oddziału, żeby 
móc lokalnie rozliczać zbiórki 
i współpracować np. z urzę-
dami. Jesteśmy do tego zobo-
wiązani, bo to nie jest tak, że 
wwieziemy rzeczy na Ukrainę 
zostawimy i ktoś z tym coś 
zrobi. Wszytko musi być trans-
parentne i dopilnowane, by 
pomoc trafiła tam, gdzie jest 
potrzebna” – wyjaśnia Dawid 
Sikorski. W ukraińskim sto-
warzyszeniu działa 20 osób. 
Odpowiedzialne są one za 

Zbiórka opon do wojskowych pojazdów na Ukrainie  
(fot. ze zbiorów stowarzyszenia Pomocomocni)
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odbiór darów, sortowanie, 
wydawanie ich potrzebującym 
oraz raportowanie. – „Wygląda 
to tak, że np. zgłasza się do nas 
SBU, że jest potrzebna paczka 
dla wojska z żywnością, opa-
trunkami albo dla np. sześ-
ciu rodzin mieszkających na 
przedmieściach” – opowiada 
Sikorski. Lwowski magazyn 
Meblika jest punktem „zrzutu” 
darów także z innych kra-
jów, np. z Niemiec czy Francji. 
W paczkach, które w dużej 
mierze trafiają do uchodźców 
ze wschodu Ukrainy, są pielu-
chy, ubrania, środki czystości, 
makarony i inna długotermi-
nowa żywność. 

Pomoc dla wojska
Pomocomocni wspierają także 
tych, którzy walczą za naszą 
wschodnią granicą i bronią 
swojego kraju przed agresorem. 
Już niemal na początku najazdu 
wojsk rosyjskich na Ukrainę 
chojniczanie organizowali zbiór- 
ki latarek, baterii, kamizelek 
kuloodpornych, ciemnej lub 
militarnej odzieży i termo-
bielizny. Zbierano również 
opony do ukraińskich pojaz-
dów. – „Jako Meblik wysłaliśmy 
też 120 materacy do jednostki wojskowej, żeby żołnierze mieli na czym spać. Dosta-
liśmy informację od SBU, że mają tylko zwykłe prycze bez materaców. Tylko zwykłe 
deski. Tak ich wspieraliśmy” – podsumowuje Dawid Sikorski.

Ukraińscy żołnierze po odbiorze zaopatrzenia od 
darczyńców (fot. ze zbiorów stowarzyszenia  

Міцна Допомога)

Dzieci z domu dziecka na Ukrainie odbierają paczki 
przygotowane przez chojniczan (fot. ze zbiorów 

stowarzyszenia Міцна Допомога)



Trzy pytania do… pani prezes
UKS Bokser Chojnice Alicji Platy

WYWIAD

1. Jakie były najważniejsze osiągnięcia 
sportowe i organizacyjne Tadeusza 
Kiedrowskiego?

17 grudnia 2022 roku odbył się 
IX  Memoriał im. Tadeusza Kiedrow-
skiego. Tadeusz Kiedrowski był zna-
nym w Chojnicach wieloletnim szko-
leniowcem oraz nauczycielem dzieci 
i młodzieży. Niestety od 2004 roku 
nie ma go już między nami. Aby 
uświetnić jego pamięć, od 2008 roku 
organizujemy turnieje pięściarskie 
jego imienia. W latach ubiegłych goś-
ciły w Chojnicach drużyny między 
innymi z: Niemiec, Szwecji, Danii, 
Litwy, Ukrainy, Rosji. W tym roku 
w trakcie turnieju zaprezentowali się 
zawodnicy naszego klubu oraz zapro-
szeni goście z Czech, Ukrainy oraz 
innych klubów sportowych z terenu 
województwa pomorskiego.

Zawody, niezmiennie od 2008 roku, odbywają się w hali widowiskowo-sporto-
wej w Chojnicach przy ul. Huberta Wagnera 1. Zmagania pięściarskie prowadzone 
są zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego. Podczas tych imprez 
w ringu prezentowali się najlepsi pięściarze z kraju i z zagranicy, np. swoją ostatnią 
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walkę w ringu stoczył wielokrotny mistrz Polski, reprezentant kadry narodowej, 
brązowy medalista Mistrzostw Europy w Boksie w 2008 roku w Liverpoolu Marcin 
Łęgowski. Podczas meczu bokserskiego z Ukrainą w 2012 roku Marcin Łęgowski 
pokonał przeciwnika i zakończył karierę sportową.

2. Kto i kiedy był pomysłodawcą memoriału jego imienia? Jaka jest historia tych zawo-
dów pięściarskich?

Pierwsza edycja memoriału miała miejsce w 2008 roku. Impreza przybrała formę 
turnieju ogólnopolskiego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem przedsięwzięcia był 
mój mąż, trener pięściarski oraz wychowanek Tadeusza Kiedrowskiego – Andrzej 
Plata.

3. Jakie są plany i zamierzenia sportowe organizatora memoriału – UKS Bokser Choj-
nice na 2023 rok?

W 2023 roku planujemy przeprowadzenie jubileuszowego X Memoriału im. Tadeusza 
Kiedrowskiego. Forma oraz dokładny czas imprezy jeszcze nie są do końca znane, 
ponieważ tak ważny turniej uwarunkowany jest kalendarzem sportowym Polskiego 
Związku Bokserskiego. Chcielibyśmy jednak, aby wydarzenie było wyjątkowe i jak 
zwykle dostępne dla wszystkich kibiców, nie tylko pięściarstwa.

Pytania zadawała: Alina Jaruszewska
Fot. ze zbiorów Alicji Platy
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PAŹDZIERNIK
 1 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach odbyła się IX Noc w Bibliotece.
 2 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy wraz z kołami łowieckimi 

działającymi na terenie powiatu chojnickiego zorganizował Hubertusa w parku Tysiąclecia.
 6 Dwie chojniczanki – pisarka Sandra Cicha oraz Marlena Pawlak, zajmująca się rzeźbą, 

malarstwem i fotografią, zostały Ambasadorkami Kultury Pomorza 2022 w plebiscycie 
Fundacji WIEM I UMIEM.

  Historyk ze Śliwic dr Adam Węsierski promował w MBP książkę Toksyczna agentura, 
tom III.

 7 Na 10-lecie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego przy ul. Piłsudskiego powstał mural 
Olgierda Szopińskiego, Błażeja Miliwka i Bartosza Repińskiego, wykonany farbami 
pochłaniającymi smog.

 12 Na wystawie „Strukturalne koniugacje” w Chojnickim Centrum Kultury prace prezen-
towali pracownicy ASP we Wrocławiu – Jacek Jarczewski i chojniczanka Jarosława 
Pabich-Szmyt.

 13 Ukazał się ostatni numer „Czasu Chojnic”. Tygodnik wychodził od listopada 1997 roku, 
początkowo wydawany był przez Agorę, a od 2002 roku przez Magraf z Bydgoszczy.

  W muzealnej Bramie Człuchowskiej odbyła się promocja książki Marka Pasturczaka 
Sieroty w łapach niedźwiedzia. Bitwa pod Bukowcem 3 września 1939 r.

 16–18 Bogaty był program Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej zorganizowanych przez choj-
nicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 17 Na zaproszenie Stowarzyszenia Arcana Historii Paweł Skutecki zaprezentował w MBP 
książkę III Rzesza i koncerny farmaceutyczne.

 18–21 W programie VII Chojnickich Dni Tischnerowskich było m.in. spotkanie z ks. prof. Alfre-
dem Wierzbickim, wystawa Dominiki Laski „Ferdynand Ebner – Portrety” i konferencja 

„Działać słowem”.
 19 W Bramie Człuchowskiej zaprezentowane zostały prace wykonane na Miejski Konkurs 

Plastyczny „Niebo Titiusa”, ogłoszony przez stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia.
 24 Rada Miejska zdecydowała o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Chojnice 

komandorowi Krzysztofowi Pestce. Przyjęła też uchwałę o zamiarze likwidacji Filii nr 6 MBP 
z powodu oszczędności. Po protestach burmistrz wycofał się z tego na sesji 9.11.

 27 Na jeden dzień starostą chojnickim stał się przedsiębiorca Michał Urbaniak, który wyli-
cytował fotel starosty podczas styczniowego finału WOŚP.

  Starostwo rozstrzygnęło konkurs „Kaszubska Marszruta w obiektywie”, na który napły-
nęło ponad 60 fotografii.

 28 Szpital Specjalistyczny obchodził 20. rocznicę przeniesienia do obiektu przy ul. Leśnej. 
Ukazała się też książka odnotowująca wydarzenia w placówce w latach 2012–2022.
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LISTOPAD
 1 Podczas kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafial-

nym udało się zebrać 14 110 zł. Odnowione zostaną dwa nagrobki.
 3 Po raz pierwszy obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery. 

W naszym rejonie jest największy w Polsce rezerwat biosfery w Borach Tucholskich.
 5 Podczas spotkań teatralnych „Zdrzadniô Tespisa” w ChCK wystąpił m.in. chojnicki 

teatr „Kaszëbskô Bina”.
  W odpowiedzi na apel radnego Rady Miejskiej Patryka Tobolskiego chojniczanie wzięli 

udział w akcji sadzenia drzewek przy sześciu placach zabaw.
 7 Tomasz Szcześniewski z Wałdowa, który, pieszo wędrując po kraju, zbierał pienią-

dze na leczenie chorej na SMA córki Zosi, spotkał się z władzami miasta i apelował 
o poparcie petycji w sprawie zmiany zasad refundacji leku na SMA.

 8 ChCK rozpoczęło drugą edycję akcji #mójdomkultury, zainicjowanej w czasie pande-
mii, mającej na celu odkrywanie lokalnych talentów.

  Zarząd MKS Chojniczanka 1930 odwołał Tomasza Kafarskiego ze stanowiska trenera 
pierwszoligowego zespołu.

 9 Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną „Cześć Polskiej Ziemi” rozbrzmiało już po 
raz 22.

 10 Wystawa historyczna „Drogi do Niepodległości” ze zbiorów Bogdana Kuffla czynna 
była w ChCK.

 11 W Narodowe Święto Niepodległości w Baszcie Kurza Stopa otwarta została wystawa 
„Archeologia Zbrodni Pomorskiej 1939. Chojnicka Dolina Śmierci”. W ChCK prezento-
wali się laureaci VIII Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej.

 17 Konferencję „Akademia Aktywnego Seniora – współpraca skuteczną metodą funkcjo-
nowania i rozwoju” zorganizowano w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym.

 19 Promocja książki Marii Judejko Maciek z pokolenia przełomu o Macieju Werochow-
skim odbyła się w hali OSiR-u. Wydarzenie wzbogacił pokaz zabytkowych samocho-
dów i koncert.

 21 ChCK zaprezentowało wystawę poświęconą jednemu z wieloletnich pracowników pla-
cówki, działaczowi kultury Kazimierzowi Pułakowskiemu (1929–2011).

 24 Krzysztof Brede został nowym trenerem MKS Chojniczanka.
  W MBP warsztaty „Jak czytać dzieciom” poprowadził reżyser, aktor, autor książek dla 

młodszych czytelników – Grzegorz Szlanga.
  Zespół Pieśni i Tańca Bławatki świętował na uroczystej gali 30-lecie powstania.
 28 Na emeryturę odszedł komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Megger.
 30 Na Starym Rynku stanął 16-metrowy świerk podarowany przez jednego z mieszkań-

ców. W tym roku, z powodu oszczędności w zużyciu prądu, świąteczne iluminacje były 
tylko na choince.
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GRUDZIEŃ
 1 Muzeum Historyczno-Etnograficzne obchodziło na gali w ChCK 90-lecie powstania. 

W Bramie Człuchowskiej otwarta została wystawa archeologiczna; ukazał się 16. 
numer „Baszty”.

  MZK wprowadził nową trasę – autobusy linii nr 8 jeżdżą teraz do Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w Topoli.

 2 MBP zainaugurowała cykl „Poezja w bibliotece”. Pierwszym gościem była Bernadeta 
Korzeniewska, drugim – tydzień później – debiutant Filip Schulz. 

 3 Podczas XIV Pomorskiej Gali Żeglarskiej, która tym razem odbyła się w Chojnicach, 
wręczone zostały nagrody PZŻ za osiągnięcia żeglarskie w mijającym sezonie.

  Na 100-lecie powstania Chojnickiego Klubu Żeglarskiego ChCK zaprosiło na wystawę 
obrazów marynistycznych z kolekcji Ewy i Jerzego Steinke „Pokój z widokiem na morze…”.

 8 Prezes PiS Jarosław Kaczyński na zamkniętym spotkaniu w ChCK spotkał się tylko ze 
zwolennikami partii rządzącej. W spotkaniu nie mogli uczestniczyć lokalni dziennikarze. 

  Nowym komendantem Straży Miejskiej został Jarosław Piechowski.
  Starosta chojnicki zdecydował o ponownym otwarciu punktu zbiórki na rzecz Ukrainy.
 9 W Centrum Nauk Technicznych na oficjalne oddanie do użytku nowej części obiektu 

w ścianie audytorium umieszczona została kapsuła czasu.
  Violetta Klugowska zaprezentowała w podziemiach kościoła gimnazjalnego książkę 

Sztuka czarno-biała. Grafika dziecka.
 9–11 Na Starym Rynku trwał Jarmark Bożonarodzeniowy ze świątecznymi prezentacjami 

na scenie i kiermaszem. 
 10 1200 świątecznych paczek udało się spakować chojniczanom w ramach akcji „Soli-

darni z Ukrainą” koordynowanej przez Rycerzy Kolumba. 
 13 W Filii nr 6 MBP eksponowana była wystawa Fundacji Feminoteka promująca telefon 

zaufania dla kobiet z Ukrainy, które doświadczają przemocy.
 18 W kawiarni Widokowej w Domu Towarowym Libera czynna była wystawa obrazów 

Marka Szyszki „Pastelami i olejem”.
 21 W Ratuszu odbyła się promocja 38. „Zeszytów Chojnickich”. W jej trakcie prof. Wło-

dzimierz Jastrzębski otrzymał medal Scientifica Progressio Chojniciana im. Johanna 
Daniela Titiusa.

 22 Na zakończenie Roku Titiusa medale Scientifica Progressio Chojniciana im. Johanna 
Daniela Titiusa otrzymali chojniczanie zasłużeni dla nauki.

 23 ChCK eksponowało 12 akrylowych pejzaży Elki Jakubowskiej, które znalazły się 
w kalendarzu na 2023 rok Promocji Regionu Chojnickiego.

 29 W świątecznym koncercie wystąpili w ChCK wokalistka Weronika Kowalska, harfista 
Filharmonii Bałtyckiej Carlos Peña Montoya oraz Janusz Łangowski, Paweł Nagórski 
i Bartłomiej Nowak.

Opracowała: Anna Maria Zdrenka
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ROCH SZUMYK

Mecenas ze Złotowa pierwszym
polskim prezesem chojnickiego sądu

BIOGRAFIA

W świadomości historycznej 
chojniczan głęboko zako-

rzeniony jest fakt, iż pierwszy 
polski burmistrz naszego miasta 
pochodził ze Złotowa. Rzeczy-
wiście, dr Alojzy Sobierajczyk, 
lekarz i działacz niepodległoś-
ciowy, urodził się w 1870 roku 
w Złotowie. Do Chojnic przybył 
30 stycznia 1920 roku z Więc-
borka (wówczas w powiecie zło-
towskim), gdzie prowadził prak-
tykę lekarską. Następnego dnia, 
już jako burmistrz komisaryczny, 
wraz ze Stanisławem Sikorskim, starostą komisarycznym, witał 56. Pułk Piechoty 
Wielkopolskiej wkraczający do Chojnic.

Jurysta i działacz narodowy
Ze Złotowem przez ponad 20 lat związany był także Leon Pyttlik, adwokat i nota-
riusz. Był Pomorzaninem, urodził się 23 marca 1867 roku w Toruniu. W tym mieście 
ukończył też gimnazjum klasyczne. Prawo studiował na uniwersytetach we Wrocła-
wiu i w Królewcu. Aplikację adwokacką odbył w Toruniu, gdzie zdał również egza-
min asesorski. Uzyskawszy kwalifikacje do wykonywania praktyki adwokackiej, pra-
cował najpierw w rodzinnym Toruniu, zaś w 1899 roku przeprowadził się do Złotowa. 
W tym mieście powiatowym praktykował także jako notariusz. Aktywnie wspierał 
działalność polskich organizacji na Krajnie Złotowskiej. Należał m.in. do spółdzielni 

„Rolnik”, której założycielami w 1906 roku byli dr Alojzy Sobierajczyk i Florian 

Gmach chojnickiego sądu – widok obecny
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Noryśkiewicz. Warto też dodać, iż był szwagrem Sobierajczyka. Siostry Kwiatkowskie 
wyszły bowiem za mąż za przyszłych wysokiej rangi urzędników w Chojnicach.

W odrodzonej Rzeczypospolitej
Leon Pyttlik 14 listopada 1919 roku otrzymał nominację na prezesa chojnickiego 
sądu. Stanął przed trudnym zadaniem reorganizacji i polonizacji tego bardzo waż-
nego dla mieszkańców regionu urzędu. Wyrazem uznania dla jego działalności było 
m.in. zaproszenie do udziału w pierwszym Krajowym Zjeździe Prawników Polskich 
w Poznaniu w 1920 roku. 

Leon Pyttlik zmarł w Chojnicach 17 sierpnia 1922 roku; spoczął w grobie rodzin-
nym na cmentarzu parafialnym.

Fot. Kazimierz Jaruszewski

Grób rodzinny Leona Pyttlika na cmentarzu parafialnym w Chojnicach
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W kaszubskich
Smołdzinach

REGION

S mołdziny usytuowane są w północno-wschodniej części gminy Lipnica w powie-
cie bytowskim na Pojezierzu Pomorskim, na wschód od drogi wojewódzkiej 

nr 212 łączącej Bytów z Chojnicami, na terenie sołectwa Lipnica.

Wśród Gochów
W początkach XXI wieku (dane z 2004 roku) Smołdziny zamieszkiwało 26 osób 
(15 mężczyzn i 11 kobiet), co stanowiło 0,51% wszystkich mieszkańców gminy Lipnica 
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oraz 2,98% zaludnienia sołectwa Lip-
nica. Natomiast obecnie, według stanu 
na 31 grudnia 2022 roku, w miejsco-
wości jest 36 stałych mieszkańców 
(16 kobiet i 20 mężczyzn) użytkujących 
siedem posesji. W 2004 roku w tej nie-
wielkiej wsi mieszkało 7 rodzin: Rymon 
Lipińscy, Mrozek Gliszczyńscy, Zmuda 
Trzebiatowscy, Ringwelscy, Witka Jeże- 
wscy, Ginter i Wysoccy. Najstarszą 
osobą była wtedy Agnieszka Ringwel-
ska urodzona w 1914 roku.

Miejscowość zamieszkiwana jest od 
wielu pokoleń przez ludność kaszubską 
zwaną Gochami, która posługuje się 
południowo-zachodnią gwarą kaszub-
ską. Smołdzinianie trudnią się głównie 
rolnictwem. Młodzież po ukończeniu 
szkoły zostaje na wsi, by pomóc rodzi-
com w prowadzeniu gospodarstwa lub 
migruje do miast w poszukiwaniu pracy.

Na terenie przygranicznym
Smołdziny należały dawniej do parafii rzymskokatolickiej w Borzyszkowach. W latach 
zaboru pruskiego miejscowość nosiła nazwę Smoldzyn. W 1868 roku w siedmiu 
domach mieszkały 72 osoby, natomiast w 1885 roku we wsi w 10 domach zamiesz-
kiwało aż 112 włościan. Później postępowała depopulacja miejscowości. W latach 
1920–1939, do wybuchu II wojny światowej, w prostej linii do granicy polsko-niemie-
ckiej było tylko 6 km. Sytuacja ta sprzyjała dynamicznemu rozwojowi handlu przy-
granicznego. Wieś, licząca wówczas ok. 80 mieszkańców, z racji swego położenia nie 
należała do najuboższych miejscowości regionu. Mieszkańcy, południowi Kaszubi, 
nie zapominali również o swoich chrześcijańskich tradycjach i wierze ojców. Przed 
1936 rokiem z inicjatywy Anny Pałubickiej (primo voto Mielewczyk) powstała we wsi 
piękna figura Matki Bożej. Warto też wspomnieć, iż gmina Lipnica należała dawniej 
do powiatu chojnickiego.

W historycznym dekanacie
Obecnie Smołdziny, wraz z kilkoma innymi miejscowościami: Jarantami, Osowem, 
Osusznicą i Owsnymi Ostrowami, wchodzą w skład parafii pw. Jasnogórskiej Królo-
wej Polski w Lipnicy (dekanat borzyszkowski – o bogatej historii w diecezji chełmiń-
skiej, a później pelplińskiej).
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Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od nazwy rośliny z rodziny baldaszko-
watych (inaczej: selerowatych, Apiaceae) – smłód (inne nazwy: zębrzyca, żebrzyca; 
łac. Laserpitium latifolium). Druga etymologia tego toponimu kojarzona jest ze smołą.

Zapraszamy Czytelników „Kwartalnika Chojnickiego” do odwiedzenia malowni-
czo położonych wsi i osad w kaszubskiej gminie Lipnica. Na naszych łamach zapre-
zentujemy jeszcze kilka tych miejscowości.

Fot. Elżbieta Witka Jeżewska

Autor dziękuje pracownikom Sekcji Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipnicy za otrzymane 
informacje dotyczące liczby mieszkańców Smołdzin w 2022 roku.
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MALARSTWO

Karolina Szczepańska:
Zatrzymują mnie miejsca

Karolina Szczepańska – z pasji i z zawodu 
zajmuje się projektowaniem budynków. Dla 
przyjemności rysuje pastelami, maluje 
akwarelami, fascynuje ją urban sketching. 
W 2019 roku otrzymała stypendium burmistrza 
Chojnic w dziedzinie twórczości artystycznej. 
Prywatnie mama trzech synów.

Jakimi technikami najbardziej 
lubi Pani malować?

Rysuję i maluję pastelami oraz 
akwarelami. Ostatnio wciąg-
nął mnie urban sketching, 
czyli odwzorowywanie natury 
i architektury. Polega to na 
rysowaniu tu i teraz, tego, na 
co się aktualnie patrzy. Noszę 
przy sobie szkicownik i ołówek, 
aby, kiedy mam taką możliwość, 
szkicować w danym momencie. 
Prowadzę dla dzieci również miniwarsztaty z urban sketchingu. To bardzo fajny i inspi-
rujący ruch. Nie wymaga wielu materiałów, pozwala ćwiczyć uważność wobec natury.
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Gdzie i co Pani szkicuje?

Poruszam się głównie dookoła 
Chojnic. Ostatnio szkicowałam 
kościół w Polnicy, w którym 
moi rodzice wiele lat temu brali 
ślub. Szkicowałam również 
chojnicki ratusz, ale od drugiej 
strony, od podwórka. Lubię 
odwzorowywać takie zaka-
marki, kamieniczki, dzwonnice 
kościelne. Coś mnie w tych 
miejscach zatrzymuje, coś sku-
pia moją uwagę. 

Sztuki plastyczne od zawsze były obecne w Pani życiu?

Jako dziecko generalnie mało rysowałam i malowałam. Jestem osobą dość niecierpliwą, 
która lubi szybko widzieć efekty. Podziwiam ludzi, którzy potrafią kilka czy kilkanaście 



Karolina Szczepańska: Zatrzymują mnie miejsca 93

godzin spędzać na malowaniu. Zauważyłam, że im dłużej maluję, tym to bardziej psuję. 
Cztery lata temu znalazłam w mediach społecznościowych koleżankę, która dzieliła się 
swoimi rysunkami. Obserwowałam ją. Pisała, że rysowanie pozwala jej odreagować 
różne stresowe sytuacje. Postanowiłam spróbować rysować i okazało się to dla mnie 
świetnym doświadczeniem. Mogę w ten sposób wyrażać rzeczywistość. Kiedy rysuję, 
mam wrażenie, że jestem w stanie snu. Nigdy nie myślę o sobie artystka, ponieważ 
brakuje mi wyobraźni. Nie umiem namalować czegoś, czego nie ma. Lubię natomiast 
odtwarzać krajobrazy i architekturę. Szukałam w internecie jakichś warsztatów, na 
których mogłabym się rozwinąć i tak trafiłam na Kujawsko-Pomorskie Stowarzysze-
nie Edukacji Artystycznej w Bydgoszczy. Warsztaty prowadził Adam Papke, który jest 
moim mistrzem i prowadzi mnie artystycznie. Podczas tych zajęć poznałam panie, czę-
sto już na emeryturze, które z malowania czerpią tyle energii! Nie malują dla jakiegoś 
uznania, tylko dla czystej przyjemności. Spotykamy się dwa razy w roku na plenerach 
malarskich. 

Na pewno inaczej tworzy się 
ołówkiem, a inaczej pastelami 
czy akwarelami. Jakie są Pani 
doświadczenia w tym temacie?

Pastele to rodzaj kredek, choć nie-
którzy oburzają się na takie okre-
ślenie. Służą do rysowania i są 
bezpiecznym i przewidywalnym 
narzędziem. Akwarele natomiast 
jako farby służą do malowania i są 
mało przewidywalne. Spływająca 
z nich woda potrafi stworzyć cał-
kiem inny obraz niż pierwotnie 
planowałam. Mój mąż doskonale 
wie, kiedy maluję akwarelami, 
ponieważ z pracowni wycho-
dzę po prostu brudna. Czasami 
wychodzę z sinymi ustami, bo na 
przykład lizałam pędzel. Mam 
swoją pracownię na poddaszu, 
gdzie jedna ze ścian jest już cała 
w kropkach. Rysowanie i malowa-
nie trzeba ćwiczyć, ponieważ ręka 
się odzwyczaja. Czuję, kiedy mam 
za długą przerwę.
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Zawodowo zajmuje się Pani jed-
nak czymś innym.

Z zawodu jestem architektem i to 
moja największa pasja. Uwielbiam 
projektować budynki, daje mi to 
dużo satysfakcji. Cieszę się, że 
jednocześnie to moja pasja i praca. 
Oczywiście projektowanie w kom-
puterze to zupełnie inna bajka niż 
rysowanie odręczne. Komputery 
są czymś oczywistym, ale dla 
sztuki szkodliwym. Życzeniem 
klienta jest, aby wizualizować mu 
budynek z każdej możliwej strony, 
więc jest to też zrozumiałe. Gdyby-
śmy mieli wykonać projekt tylko 
odręcznie, to zabrałoby to bardzo 
dużo czasu. Jestem jeszcze z tego 
pokolenia, które uczyło się projek-
towania architektury odręcznie, 
ale pracę dyplomową przygoto-
wywałam już przy pomocy pro-
gramów komputerowych.

Jakie są Pani wymarzone miejsca, 
które chciałaby Pani odwzorować?

Bez wątpienia Toskania i Rzym, ale 
generalnie ciągnie mnie do miejsc, 
o których uczyłam się na studiach. 
Na liście jest Kraków i Wawel. Chcę 
tam pojechać i naszkicować Kaplicę 
Zygmuntowską. Mam do nadrobie-
nia ten zabytek, ponieważ oblałam 
z niego egzamin na studiach. Muszę 
to naprawić.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. ze zbiorów Karoliny Szczepańskiej
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