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FILOZOFIA

Dobrze zapowiadający się geniusze
na szczęście byli zawsze!

MARIUSZ BRUNKA

„B ył taki zdolny, a skończył w kryminale”, „Szkoda, że zmarnowała taki talent!” – 
takie i podobne wypowiedzi znamy z życia. Układa się ono bowiem ludziom 

bardzo różnie. Częstokroć młoda, dobrze zapowiadająca się flecistka kończy na tzw. 
zmywaku, zaś permanentny prymus szkolny nie kończy nawet studiów… Pomimo 
tego sam sens zauważania i wspierania zdolnej młodzieży nie budzi wątpliwości.

Chciałbym w tym tekście przypomnieć postać z historii naszego miasta, która 
w pełnym tego słowa znaczeniu zasługiwałaby na miano młodego geniusza. Urodzony 
w 1734 roku w Chojnicach Johann Gottlieb Senff był właśnie takim dobrze rokującym 
młodym człowiekiem. Przedwcześnie osierocony przez ojca Eliasza, rajcę miejskiego, 
który zmarł w 1735 roku, pozostawał pod opieką matki Marii Elżbiety z domu Ben-
witz, która wyszła wkrótce ponownie za mąż. W ten sposób ojczymem Jana Bogumiła 
został jeden z najbardziej wpływowych mieszkańców miasta burmistrz Izaak Gotfryd 
Goedtke (1691–1765). Czuwał on nad edukacją pasierba, która obejmowała jeszcze 
w szkole miejskiej w Chojnicach gruntowną naukę języków niemieckiego, polskiego 
i łacińskiego. Od 1748 roku kształcił się w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku, 
początkowo – pewnie pod wpływem Goedtkego – specjalizując się w prawie. W tej 
dziedzinie miał tam za receptorów m.in. najwybitniejszego historyka prawa pomor-
skiego dr. Lengnicha, a zwłaszcza dr. Krausego, z którym ten podówczas kilkunastola-
tek przystąpił do publicznej debaty na temat „Szerokiej wykładni kar” (sic!).

Szybko ujawniły się też wszechstronne zainteresowania studenta. Dzięki opieku-
nowi powiązanemu rodzinnie z Chojnicami, którym był prof. Hanow, młodzieniec 
kształcił się w zakresie matematyki, języka francuskiego, rysunku, a nawet muzyki. Po 
zakończeniu edukacji na poziomie średnim podjął w 1752 roku Senff studia w Lipsku, 
gdzie tak wielu chojniczan już przed nim zdobywało akademickie wykształcenie. Nie 
zapominając o prawie, skupił się jednak na zagadnieniach filologicznych i filozoficznych. 
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Pod opieką dr. J.G. Sammeta studio-
wał grekę i analizował teksty antyczne. 
Nie zapomniał jednak i o innych dzie-
dzinach: numizmatyce, matematyce 
i dalszym poszerzaniu swych umiejęt-
ności językowych poprzez dodatkowe 
lekcje francuskiego, włoskiego i pol-
skiego. Autor zarysu biografii Senffa J.D. 
Titius wspomina również o udzielanych 
studentowi przez siebie wykładach 
z mechaniki i algebry. Dlatego kończąc 
swoje oficjalne studia w 1756 roku, był 
J.G. Senff na pewno gruntownie przy-
gotowany do podjęcia pracy nauko-
wej. Miał zarazem sprecyzowany cel 
badawczy. Chciał się mianowicie podjąć 
wydania krytycznego dzieł Makrobiu-
sza (IV–V  w.  n.e.), ostatniego z wybit-
nych filozofów w dobie poprzedzającej 
upadek Rzymu. Do dziś pozostaje wiele 
nierozstrzygniętych zagadnień dotyczą-
cych tego filozofa: oryginalności jego 
myśli na tle szkoły neoplatońskiej, kwe-
stii wyznania (większość uważa, że był 
poganinem), znaczenia jego dorobku dla 
renesansu łacińskiej gramatyki w dobie 

średniowiecznej itd. Z takim wyzwaniem mógł się zmierzyć wyłącznie ktoś obdarzony 
wyjątkowymi zdolnościami. O tym, że Senff je posiadał, świadczą najlepiej kontakty 
młodego uczonego z wybitnymi naukowcami ówczesnych czasów, którzy wspierali go 
w tym zamiarze, zachęcając do kontynuowania jego wysiłków.

Senff dawał dowody nie tylko talentu, ale i pracowitości. Wspierany przez rodzinę 
odbywał liczne wyprawy w celu zdobycia manuskryptów dotychczasowych wydań 
dzieł Makrobiusza. Bez zapoznania się ze wszystkimi zachowanymi materiałami jego 
wysiłki byłby bowiem bezcelowe. Poczynając od biblioteki uniwersyteckiej w Lipsku, 
poprzez bibliotekę królewską w Dreźnie udał się wreszcie do Warszawy. Znajdowały 
się tam bowiem rzadkie rękopisy Makrobiusza, a Biblioteka Załuskich uchodziła za 
najnowocześniejszy wówczas instytut badawczy w Polsce. Według Titiusa zadaniem 
Senffa było również nabycie biegłości w wysławianiu się w języku polskim i zapozna-
nie się z instytucjami prawa polskiego. Niestety wczesną jesienią 1757 roku wrócił 
do Gdańska, a w drodze do Chojnic nabawił się choroby (przypuszczalnie dyzenterii) 
i zmarł 5 października tego roku, mając niespełna 23 lata!

O Johannie Gottliebie Senffie napisał Johann 
Daniel Titius w książce „Relacja o uczonych 
mężach pochodzących z miasta Chojnice”. 
Polskie tłumaczenie tego dzieła wydane zostało 
w Chojnicach w 2016 roku
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Piękne świadectwo o młodzieńcu daje jego korespondencja. Ludzie tak wybitni jak 
historyk i teoretyk sztuki J.J. Winkelmann nie tylko zachęcali go do kontynuowania 
swej pracy, ale również wspierali go w tym przedsięwzięciu. I tak m.in. Winkelmann 
zachęcał do odszukania najstarszego z manuskryptów, H.J. Clodius skierował do 
manuskryptów warszawskich, podkreślając, że wyprawa ta „da okazję do zapoznania 
się z najważniejszymi mężami z naszego dworu”. Ponadto, jego zdaniem, znajdzie on 
w Warszawie opiekuna w postaci kustosza biblioteki Janockiego. Dalej, agent króla 
polskiego Augusta III Bianconi załatwił mu królewskie stypendium finansujące zakup 
materiałów z bibliotek włoskich (głównie Bolonii), pomimo iż był dość krytyczny co 
do wyprawy warszawskiej, gdyż jego zdaniem: „Królestwo Polski nigdy nie było wiel-
kim przyjacielem Minerwy”.

Przyjacielem Minerwy był na pewno chojniczanin Senff. W tym miejscu przycho-
dzi się zastanowić nad sensem tychże wszystkich starań, skoro nagła śmierć uczonego, 
rozproszenie i zniszczenie, m.in. w pożarach Chojnic i Wittenbergii, dzieła jego życia, 
zdawałyby skłaniać do innego wniosku. „Wiatr na piasku…” można by powiedzieć, 
ale chyba niesłusznie. Senff jest bowiem dowodem wysokich aspiracji, jakie mieli 
ówcześni młodzi chojniczanie. Oświecenie postępowało, nauka i edukacja spotykały 
się ze zrozumieniem i poparciem. Jeden z młodszych krewnych Jana Bogumiła – Nata-
niel Bogumił Benwitz (1781–1846), trudniąc się nadal kupiectwem w swym rodzin-
nym mieście, podjął się kontynuacji twórczości kronikarskiej Goedtkego. Nic zatem 
nie poszło na marne. A Makrobiusz? Wciąż chyba czeka na swojego odkrywcę… Nie 
brakuje bowiem wielu prac przyczynkarskich, ale całościowego opracowania tej prob-
lematyki nie mamy. Oby ktoś znalazł w sobie ten zapał i determinację, jakimi wyka-
zał się Senff. A my powinniśmy wspierać wszystkich młodych, którzy właśnie takimi 
cechami się odznaczają. Będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich.



INFORMATYKA

Rozwija sztuczną inteligencję
w Dolinie Krzemowej

ANNA MARIA ZDRENKA

S zymon Sidor urodził się w Chojnicach, a swoją naukową pasję realizuje w Dolinie 
Krzemowej w Kalifornii. Ma 27 lat i pomimo młodego wieku może się już pochwa-

lić sukcesem w rozwijaniu sztucznej inteligencji. Pracuje dla OpenAI w San Francisco, 
największej niekomercyjnej organizacji zajmującej się takimi badaniami. Studiował na 
Uniwersytecie w Cambridge, a jego celem jest stworzenie programu, który będzie tak 
inteligentny jak człowiek.

Spotykamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do Chojnic przyjeżdża tylko raz 
do roku, na święta Bożego Narodzenia, cieszę się więc, że uda nam się teraz poroz-
mawiać. Bardzo sympatyczny, skromny i wesoły. Idealnie wpasowuje się w moje 
wyobrażenie o młodym naukowcu, dla którego nie ma rzeczy trudnych. – „W liceum 
nauczyłem się, że najtrudniejsze zadanie można rozwiązać w prosty sposób. Trzeba 
tylko dojść do tego, jaki to sposób” – Szymon mówi na początku rozmowy i to zdanie 
wydaje się być jego zawodowym mottem. A jak się zaczęła jego przygoda z nauką?

Inspirujące lekcje informatyki
Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w Chojnicach. Przyznaje, że od 
dzieciństwa bardzo interesował się informatyką i już jako 9-latek robił strony inter-
netowe. Fascynowała go sztuczna inteligencja. W szkole nie był prymusem, wolał 
w domu rozwijać swoją pasję informatyczną. Był lepszy z przedmiotów ścisłych niż 
z humanistycznych, których niechętnie się uczył. Jednak starał się o dobre oceny, żeby 
otrzymać stypendium. Startował z sukcesami w olimpiadach matematycznych, dzięki 
którym otrzymał propozycję nauki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki 
Wojennej RP w Gdyni. To jedna z najlepszych tego typu placówek w Polsce. Podkre-
śla, że tej szkole, a zwłaszcza nauczycielowi uczącemu informatyki, dużo zawdzięcza. 

– „Liceum bardziej wpłynęło na to, czego się nauczyłem i jakim stałem się człowiekiem, 
niż późniejsze studia na uczelni w Cambridge. Gdyńska „Trójka” ma niesamowitą 
informatykę. Uczy jej niecodzienny nauczyciel, pan Ryszard Szubartowski” – mówi 
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chojniczanin. Ryszard Szubartowski jest profesorem oświaty i trenerem kadry uzdol-
nionych informatycznie uczniów. Posługuje się metodą dydaktyczną opartą na dzia-
łaniu i przeżywaniu.

Szymon podkreśla, że ten nauczyciel jest takim stereotypowym szefem laboratorium 
naukowego. Nigdy nie przeprowadzał typowej lekcji informatyki. Zachęcał uczniów, 
żeby jedni tłumaczyli drugim. Organizował obozy naukowe, na których licealiści roz-
szyfrowywali skomplikowane zadania. – „Ogólnie te zadania nie uczyły konkretnej 
wiedzy, ale uczyły głównie tego, jak rozwiązywać trudne problemy. Mimo że te problemy 
były zupełnie abstrakcyjne, matematyczne, to uczyły tego, jak myśleć. I potem się oka-
zało, że jak zacząłem uczyć się na uniwersytecie prawdziwych rzeczy, to to, jak myśleć 
o problemach ogólnie, było bardzo przydatne” – stwierdza informatyk.

Studia w Cambridge, staż w Google
Po liceum zamierzał studiować na Uniwersytecie Warszawskim, jednak tak się złożyło, 
że razem ze swoją dziewczyną składali podania na uniwersytety w Anglii. Dostał się 
na Cambridge i w 2010 roku wyjechał z Polski. Czy nauka sprawiała mu trudności? – 

„W Polsce podstawy informatyczne zdobywa się już w liceum, więc ważny jest wybór 

Szymon Sidor (drugi z prawej) podczas hackathonu, czyli maratonu projektowania w Google
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tej szkoły. W Cambridge zakładają brak podstaw i wykładają je studentom, więc 
łatwo było studiować przedmioty informatyczne i matematyczne” – mówi. A wykłady 
w języku angielskim? – „Zdecydowanie język angielski był dużo większą przeszkodą. 
Zwłaszcza, że ja nie za bardzo lubię się uczyć tego, co wymaga sporo nudnej pracy, jak 
nauka języka” – przyznaje. Pomocne okazało się jednak oglądanie seriali w języku 
angielskim i samo przebywanie w Wielkiej Brytanii. 

Po pierwszym roku studiów odbył staż w Google w USA. – „Jeszcze jak byłem 
w liceum, to zawsze wszyscy mi mówili, że trzeba iść pracować do Google do Kalifor-
nii, bo to jest raj dla informatyków. Więc postanowiłem sobie, że moim celem będzie 
staż w Google” – wspomina. Podobało mu się tam, zarobił pieniądze, ale to nie było 
to, co chciał robić na stałe. – „Jak osiągnąłem ten wielki cel, to nie wiedziałem, co 
dalej. Długo się zastanawiałem, rozmawiałem z innymi studentami. Przez długi czas 
myślałem, że będę zakładać swoją firmę informatyczną… Na trzecim roku studiów 
obejrzałem film Iron Man. Najbardziej podobał mi się fragment, w którym bohater 
budował sobie kostium w jaskini. I zacząłem się zastanawiać, czy mógłbym zająć się 
robotyką i budować roboty” – opowiada.

Biuro Google
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Z laboratorium MIT do Doliny Krzemowej
Mój rozmówca wspomina, że aplikował na sześć uczelni w USA i w efekcie dostał się 
na Massachusetts Institute of Technology. Tam znalazł się w laboratorium prof. Briana 
Williamsa, który ma w dorobku oprogramowanie dla sondy kosmicznej. Jednak labo-
ratorium MIT zawiodło go. Zamiast robotów były tam urządzenia wykonujące pro-
ste czynności, a język oprogramowania był przestarzały.  – „To było strasznie słabe 
w porównaniu z tym moim filmem” – śmieje się teraz. Rozważał odejście z MIT, ale 
pod wpływem studenta z Francji, zajmującego się modelem głębokich sieci neuro-
nowych, zajął się wspólnym projektem z zakresu sztucznej inteligencji. Na nim oparł 
swoją pracę magisterską.

– „Szybko zrozumiałem, że rozwijanie sztucznej inteligencji wymaga niesamo-
witej ilości pieniędzy. Im więcej komputerów pracuje naraz nad danym problemem, 
tym mądrzejszy ten system się staje. Mała liczba komputerów, które są na serwerach 
w uczelni, nie wystarcza do tej pracy” – podkreśla chojniczanin. Dlatego zrezygnował 
z doktoratu i zatrudnił się w Vicarious w San Francisco w Kalifornii. Jednak w tej 
firmie nie został długo. Jej cele badawcze wydawały mu się zbyt oderwane od rzeczy-
wistości. Przeszedł do OpenAI, której celem jest rozwijanie sztucznej inteligencji po 

Członkowie polskiego stowarzyszenia w Massachusetts Institute of Technology

Rozwija sztuczną inteligencję w Dolinie Krzemowej
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to, żeby przyniosła ludziom korzyści. OpenAI to największa niekomercyjna organiza-
cja zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją. Założyli ją naukowcy uznani 
w tej dziedzinie. Głównym inwestorem jest Elon Musk, twórca m.in. prywatnej firmy 
kosmicznej, będącej obecnie konkurencją dla NASA. Czy łatwo było się dostać do tak 
prestiżowej organizacji? Szymon przyznaje, że rozmowy kwalifikacyjne były stresu-
jące, gdyż prowadzili je naukowcy z imponującym mu dorobkiem.

Program komputerowy, który sam się uczy
– „W OpenAI udało mi się zebrać całe moje doświadczenia i użyć je, żeby tam dokonać 
pewnego postępu. W szczególności przydatne było to, czego nauczyłem się w gdyń-
skim liceum o rozwiązywaniu problemów” – podkreśla. – „Trudne rozwiązania nie 
działają, prawda jest prosta. Nie znaczy to, że łatwo ją znaleźć, ale jak się ją znajdzie, to 
łatwo ją sformułować. A ludzie, którzy do tej pory pracowali nad sztuczną inteligen-
cją, często próbowali kosmiczne rzeczy robić” – wyjaśnia. W OpenAI rozpoczął pracę 
z innym informatykiem z Polski, Jakubem Pachockim. W Dolinie Krzemowej pra-
cuje dużo Polaków, wielu rodaków jest także w OpenAI. Razem z Jakubem zdecydo-
wali, że zamiast jak wielu innych badaczy inwestować w nowe projekty, wykorzystają 

Laboratorium informatyczne w MIT



13

jeden z tych, który już działa i skupią 
się na jego inżynierii.  – „Żadna praca 
naukowa, tylko czyste programowanie” – 
dodaje. I to okazało się bardzo dobrym 
pomysłem.

Zajęli się popularną w USA grą kom-
puterową DotA. Postanowili zaprojek-
tować taką sztuczną inteligencję, która 
będzie grała sama ze sobą.  – „Napisa-
liśmy program, który na początku gra 
w DotA zupełnie losowo, aż w końcu 
któraś z tych losowo grających stron 
wygrywa i na podstawie tego się uczy. 
I następnym razem gra lepiej, coraz 
lepiej, aż w końcu uczy się grać lepiej 
od najlepszych ludzi. Różnica pomiędzy 
dotychczasową technologią a naszą jest 
taka, że zamiast mówić temu progra-
mowi, jak ma grać, my tylko mówimy, 
co można robić w tej grze i on się sam 
uczy, jak grać” – wyjaśnia Szymon. Pro-
gram komputerowy sam może się uczyć? 
Przyznaję, że laikowi trudno to zrozu-
mieć. Myślałam, że takie rzeczy mogą być tylko w filmie science fiction, tymczasem 
my rozmawiamy o tym, nad czym Szymon na co dzień pracuje.

Rewolucja większa niż internet
– „Okazało się, że w badaniach nad sztuczną inteligencją duże postępy można zrobić, 
zwiększając liczbę komputerów, które pracują nad danym problemem” – mówi pro-
gramista. I podkreśla, że wynik jego i Jakuba pracy z wykorzystaniem gry DotA to 
jeden z najważniejszych uzyskanych w badaniach nad sztuczną inteligencją. Wzbu-
dził zainteresowanie innych naukowców. Wspólnie prowadzą teraz 12-osobową 
drużynę, która w laboratorium ma do dyspozycji 300 tysięcy procesorów i 5 tysięcy 
kart graficznych. Wykonują one równocześnie obliczenia, żeby rozwiązać problem, 
którym aktualnie drużyna się zajmuje. Praca w sieci tak dużej liczby komputerów 
wymaga zastosowania bardzo dobrej inżynierii i jest kosztowna.

W jaki sposób ich projekt można wykorzystać w codziennym życiu? – „Ten kod, 
który gra w DotA, można wykorzystać w robotyce, np. zaaplikować do programu 
robotycznej ręki, która uczy się obracać kostkę do określonej pozycji”. Taką rękę 
można wykorzystać w logistyce, w dużych sklepach internetowych czy do automa-
tyzacji fabryk. Szymon przyznaje, że rozwijaniem sztucznej inteligencji interesują 

Szymon Sidor podczas wizyty w firmie SpaceX, 
 produkującej rakiety kosmiczne

Rozwija sztuczną inteligencję w Dolinie Krzemowej
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się duże światowe firmy. O jego i Jakuba pracy donosiły amerykańskie czasopisma 
naukowe. Rozmawiali m.in. z przedstawicielami Google i Microsoft. Spotkał się z Bil-
lem Gatesem, który interesował się pracą drużyny w OpenAI. – „Bill Gates zrobił na 
mnie duże wrażenie” – podkreśla.

Jak wygląda jego dzień w pracy w Dolinie Krzemowej? Spędza go w laboratorium 
wypełnionym biurkami i komputerami. Czasami nie opuszcza go całymi dniami. Sam 
już mniej programuje, ale wraz z Jakubem czuwają nad przebiegiem prac całej dru-
żyny. Swoją przyszłość wiąże z rozwijaniem sztucznej inteligencji. – „Jeżeli udałoby 
się zbudować coś takiego, co jest tak inteligentne jak człowiek, co jest celem mojej 
firmy, to jest to rewolucja większa niż internet, większa niż rewolucja przemysłowa” – 
nie ukrywa Szymon Sidor.

Każde marzenie może się spełnić 
Pochodzący z Chojnic informatyk swoimi osiągnięciami udowadnia, że karierę 
naukową można robić także poza granicami naszego kraju. Doradza młodym 
ludziom, żeby dążyli do realizacji swoich marzeń, nawet jeśli wydają się one nieosią-
galne. – „Jest trochę tak, że jak ktoś się urodzi w małym mieście, to nie za bardzo 
myśli, że może coś osiągnąć. Mi nie przyszłaby do głowy myśl, żeby wpisać w Google 
coś takiego, jak najlepsze w Polsce liceum informatyczne, bo to nie dla mnie szkoła. 
Dlatego tak ważne było, że liceum w Gdyni wysłało do mnie list z propozycją nauki 
w nim” – przyznaje. 

Fot. z arch. Szymona Sidora

Szymon Sidor bardzo chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami naukowymi i zawodowymi z mło-
dymi chojniczanami. Można do niego napisać na adres mailowy: szymon.sidor@gmail.com. Więcej 
informacji o sztucznej inteligencji do DotA można znaleźć na blogu: https://blog.openai.com/openai
five/ oraz panelu video https://www.twitch.tv/videos/300508024?t=08h50m46s.



TECHNOLOGIE

Praca połączona z pasją
gwarantują sukces

Krzysztof Orłowski jest chojniczaninem i kończy 
studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersy-
tecie Gdańskim. Mimo swojego młodego wieku, 
a ma 28 lat, jest już laureatem wielu stypendiów 
naukowych. Jego praca badawcza związana jest 
z branżą IT, czyli z nowymi technologiami. Odbył 
również staż w Parlamencie Europejskim i był 
uczestnikiem wielu konferencji naukowych.

Przygotowując się do naszej rozmowy, zauważyłam, że należysz do różnych grup nauko-
wych i organizacji – Klubu Liderów i Mówców w Gdyni, Koła Naukowego Informatyki 
Lider, Koła Naukowego Systemów Informatycznych E-xpert. Jesteś także liderem Eris 
Team. Czym się w nich zajmujesz?

Klub Liderów i Mówców jest gdyńskim odziałem międzynarodowej organizacji 
Toastmasters International. Jednak z powodu dużej ilości zajęć staram się być chociaż 
gościem na jego spotkaniach, aczkolwiek przed wyjazdem do Belgii przez rok pełni-
łem w klubie rolę wiceprezesa do spraw PR. W przypadku organizacji studenckich 
takich jak Lider, której jestem przewodniczącym, oraz E-xpert, staram się być jak naj-
bardziej aktywny. Ponieważ to dzięki nim można zdobyć dużo doświadczenia, a także 
brać udział w wielu ciekawych inicjatywach, niekoniecznie związanych bezpośrednio 
z branżą informatyczną. Na przykład udało nam się zorganizować akcję charytatywną 
przy współpracy ERGO Areny w Sopocie, podczas której uzbieraliśmy sporą sumę 
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pieniędzy dla Oddziału Chemioterapii Onkologicznej Kliniki Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Co do Eris Team, 
jest to utworzona przeze mnie grupa ludzi, głównie znajomych ze studiów, w ramach 
której opracowujemy przeróżne rozwiązania już stricte technologiczne.

Wraz z członkami zespołu Eris wykonałeś prototyp systemu pod nazwą „Intelligent baby 
monitor system”, za który otrzymaliście III miejsce w międzynarodowym konkursie AIS 
Student Chapters Annual Competition w kategorii „Software Innovation Challenge”.

Tak, to prawda. Aby zaprezentować nasze rozwiązanie, zostaliśmy zaproszeni na 
finał konkursu i konferencję, która odbyła się w Dallas w stanie Teksas. Pomimo tego, 
że była to kategoria software, czyli związana z oprogramowaniem, skonstruowaliśmy 
także prototyp sprzętu, który implementował w sobie podstawową funkcjonalność. 
Nasz system na podstawie bezprzewodowych czujników i kamery, przy pomocy opro-
gramowania wspieranego przez uczenie maszynowe, tzw. sztuczną inteligencję, był 
w stanie monitorować i uczyć się rozpoznawać zachowania dziecka i w razie potrzeby 

Członkowie zespołu Eris: Paweł Stożyński, Adam Ostrowski i Krzysztof Orłowski w Dallas
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powiadamiać opiekunów. Rozwiązania tego typu w dzisiejszych czasach są bardzo 
pożądane na rynku.

Skąd pomysł, żeby skonstruować akurat taki system, związany z monitorowaniem i roz-
poznawaniem zachowań dzieci?

Zamysł ten wziął się z odpowiedzi na pytanie: „W jakim narzędziu moglibyśmy 
zawrzeć nasze umiejętności i pomysły w taki sposób, abyśmy dali radę stworzyć dzia-
łający prototyp”. Organizatorzy też narzucili tematykę konkursu, ponieważ miało to 
być narzędzie pomagające ludziom bądź społeczeństwu. No i też nie ukrywam, że 
ważnym czynnikiem był wiek jury. Wielu z nich było na takim etapie życia, w którym 
mieli własne pociechy i tego typu rozwiązanie bardzo ich zainteresowało oraz wzbu-
dzało zaangażowanie.

W kwietniu odbyłeś również staż w Parlamencie Europejskim. Jak udało Ci się tam 
dostać, jak długo trwał i czym się w Brukseli zajmowałeś?

W Belgii mieszkałem przez cztery miesiące. A trzymiesięczny staż był wygraną 
w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Gdański wraz z Biurem Poselskim 
Posła Do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsy. Parlament Europejski jest 
miejscem, w którym nie można się nudzić. W moim przypadku mnogość zadań była 
bardzo szeroka. Uczestniczyłem w posiedzeniach plenarnych, współorganizowałem 
przyjazdy gości do Brukseli, zajmowałem się organizacją podróży posła, sporządzałem 
szczegółowe notatki z debat, ale także, gdy trzeba było, dbałem o podstawowe potrzeby 
biura, takie jak zakupy czy odbieranie i selekcjonowanie poczty. Jako że znam francu-
ski, mogłem, dzięki pracy w parlamencie, poćwiczyć ten język w praktyce oraz poznać 
czy też zobaczyć wielu ważnych ludzi ze świata polityki i nie tylko.

Natomiast w październiku leciałeś do Pekinu...

Dokładnie. Podróż ta była związana z konferencją, która odbywała się w mieście 
Hangzhou. Prezentowałem tam rozwiązania dotyczące wykorzystania sztucznej inte-
ligencji w systemach elektronicznego portfolio. Systemy te to takie profile, które mają 
ułatwić studentom wejście na rynek pracy. W Chinach miałem okazję poznać specy-
fikę rynku azjatyckiego oraz być w siedzibie jednego z największych przedsiębiorstw 
świata Alibaba Group. Jest to firma warta ponad 500 mld dolarów i jest potentatem 
między innymi w handlu e -commerce na świecie. Oczywiście korzystając z okazji, 
zwiedziłem okolice Hangzhou i spędziłem tydzień w jednym z największych miast na 
świecie, Szanghaju.
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z nauką?

Start, jak to czasami bywa, był trudny. Na samym początku pracowałem i studiowa-
łem zaocznie socjologię, której niestety nie skończyłem, ale studia te na pewno posze-
rzyły mi bardzo horyzonty oraz dały humanistyczne podejście, które wykorzystuję teraz 
wraz z wiedzą techniczną. Pomimo tego, że nigdy nie lubiłem matematyki, postanowiłem 
rok później postawić wszystko na jedną kartę i rozpocząć studia na kierunku Informa-
tyka i Ekonometria. Była to bardzo dobra decyzja, której nie żałuję. Obecnie kończę stu-
dia magisterskie z rozszerzonym programem nauczania i indywidualną opieką naukową.

Podczas wizyty w Chinach Krzysztof Orłowski miał możliwość obejrzeć m.in. Kampus Zhejiang 
University of Science and Technology
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Czym się interesujesz? Czy twoje zainteresowania są bezpośrednio związane z tym, co robisz? 

Myślę, że w znacznym stopniu tak. Interesuję się tym, co tworzę. Uważam, że gdyby 
to nie było moją pasją, nie osiągnąłbym sukcesów. Według mnie nikt nie zrobi czegoś 
ponadprzeciętnego, jeżeli nie lubi i nie interesuje się tym, co projektuje. Ponadto poza 
studiami i pracą lubię także kolekcjonować stare sprzęty związane z branżą IT i już 
udało mi się zdobyć kilka perełek. Ważne miejsce w moim życiu odgrywa także sport, 
ponieważ trzeba oderwać się czasami od biurka, dotlenić ciało i oczyścić umysł.

Wspomniałeś o kolekcjonowaniu starych sprzętów. Czy możesz zdradzić, które już posiadasz?

Oczywiście. Dotychczas udało mi się zgromadzić wszystkie generacje iPodów 
Nano oraz wszystkie generacje iMac’ów z procesorami PowerPC.

Aktualnie jesteś na etapie pisania pracy magisterskiej, czy masz już jakieś plany na przyszłość?

Na pewno czeka mnie dużo pracy. Pracę magisterską piszę i będę bronił w języku 
angielskim, dlatego też muszę poświęcić na to więcej czasu niż inni, ale wyzwania 
zawsze mnie motywują. Na pewno będę chciał na początku zdobyć doświadczenie 
w korporacji, najprawdopodobniej na stanowiskach związanych z zarządzaniem pro-
jektami informatycznymi. Do kwietnia muszę opracować jeden projekt, który jest 
jeszcze w fazie konceptualnej. Związany jest on z konferencją, która odbędzie się 
w Filadelfii, więc mam nadzieję, że na wiosnę wrócę do Stanów. Otrzymuję też kilka 
stypendiów: z Uniwersytetu Gdańskiego, od Prezydenta Miasta Sopotu, Marszałka 
Województwa Pomorskiego oraz Ministra Edukacji. Mam nadzieję, że pozwolą mi one 
rozwijać moje pasje i w bardziej odległej perspektywie czasowej założyć własny biznes 
związany z branżą IT.

A czy masz w planach wrócić do Chojnic? Czy raczej nasze miasto to za mały rynek na 
firmę z branży IT?

Chojnice na pewno zawsze pozostaną w moim sercu jako moje miasto rodzinne 
i będę wracał do niego spotkać się z przyjaciółmi, czy odwiedzić rodzinę, jednak ze 
względu na specyfikę branży najprawdopodobniej wybiorę po studiach inne miejsce. 
Gdzie? Tego nie wiem, jeszcze zobaczymy.

Rozmawiała: Weronika Sadowska
Fot. z arch. Krzysztofa Orłowskiego

Praca połączona z pasją gwarantuje sukces



EKONOMIA

Kształcenie dla biznesu
w Sopockiej Szkole Wyższej

EMILIA KALITTA

W inien czy ma?  – na to pytanie każdego księgowego Sopocka Szkoła Wyższa 
pomaga znaleźć odpowiedź już od 20 lat. Natomiast od 12 lat w Chojnicach 

funkcjonuje Wydział Zamiejscowy, który nie tylko prowadzi studia licencjackie z eko-
nomii, ale również uczy dzieci, młodzież i dorosłych, że światem niekoniecznie rządzi 
pieniądz, ale przede wszystkim solidna wiedza o pieniądzach.

Warsztaty „Finanse osobiste na plus”, na których dzieci uczą się gospodarowania budżetem 
domowym
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Pomysł założenia uczelni ekonomicznej, której domeną byłoby nauczanie rachun-
kowości, pojawił się w Trójmieście w 1997 roku. Od 1998 roku natomiast zainicjowano 
działania zmierzające do powołania szkoły. W prace założycielskie zaangażowało się 
dziewięciu profesorów z Trójmiasta, którzy swój naukowy projekt powołali do życia pod 
nazwą Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości. Pierwszym rektorem został profesor 
Lech Bednarski. Po jego śmierci w 2006 roku stanowisko rektora objęła profesor Teresa 
Martyniuk, która funkcję tę pełni do chwili obecnej. Wraz z nową rektor pojawiła się 
koncepcja otwarcia Wydziału Zamiejscowego. Pierwszą lokalizacją było jedno z miast 
w województwie kujawsko -pomorskim, natomiast względy sentymentalne sprawiły, że 
ostatecznie Wydział Zamiejscowy powstał w Chojnicach. Od początku funkcję dziekana 
pełni doktor Anna Szymczak. Wydział zaoferował kształcenie na studiach licencjackich 
na kierunkach ekonomia i europeistyka (do 2012 roku) dla młodzieży z powiatów choj-
nickiego, bytowskiego, człuchowskiego i ościennych. Silną stroną Wydziału jest kadra 
akademicka, którą tworzą najlepsi praktycy i naukowcy z Trójmiasta.

W 2007 roku uczelnia zmieniła nazwę na Sopocką Szkołę Wyższą, co było związane 
z poszerzeniem oferty edukacyjnej w Sopocie o Wydział Architektury. Niezmiennie 
jednak pielęgnowano ekonomiczne tradycje akademickie, wzbogacając specjalności 

Podczas prezentacji uczelni promowane są również nowe technologie, np. okulary do wirtualnej 
rzeczywistości
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na kierunkach finansowych. Na 
Wydziale w Chojnicach wybór 
ten okazał się trafny najbardziej 
w przypadku trzech specjalno-
ści: rachunkowość i controlling, 
zarządzanie finansami oraz trans-
port i logistyka. Zapotrzebowa-
nie rynku pracy na specjalistów 
w tych branżach sprawia, że stu-
denci oraz absolwenci Wydziału 
z powodzeniem są w stanie spro-
stać oczekiwaniom pracodawców. 
Duża w tym zasługa projektów 
edukacyjnych przeznaczonych 
dla studentów SSW, które nie 
tylko wzmacniają kompetencje 

zawodowe i językowe, dzięki dodatkowym kursom i szkoleniom, ale także rozwijają 
umiejętności interpersonalne studentów związane z kształtowaniem środowiska pracy 
oraz budowaniem własnej marki jako pracownika.

Działalność Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do kształcenia akademickiego. Wydział, realizując trzecią misję, staje się 
aktywnym uczestnikiem życia społecznego, wspierając edukację ekonomiczną wśród 
dzieci i młodzieży. Przykładami takich działań mogą być bezpłatne warsztaty „Ekono-
mia na wesoło”, podczas których młodzież szkół ponadgimnazjalnych w formie turnieju 
sprawdza i zdobywa wiedzę z zakresu finansów i przedsiębiorczości. Innym przykładem 
jest konkurs zagadek logicznych „LogiMistrz”, który Wydział zorganizował w 2016 roku 
dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze innym przykładem 
może być udział w Tygodniu Przedsiębiorczości w Człuchowie, gdzie dla gimnazjalistów 
Wydział przygotował krzyżówki ekonomiczne. Wydział w Chojnicach wsparł również 
merytorycznie oraz rzeczowo Olimpiadę Wiedzy Prawno -Ekonomicznej przygotowaną 
w 2016 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach. 
Jednymi z ostatnich działań są warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „Finanse 
osobiste na plus!” współfinansowane przez Narodowy Bank Polski. Finał warsztatów 
nastąpi w marcu 2019 roku i będzie nim wycieczka do Centrum Pieniądza NBP dla 
jednej z uczestniczących szkół. Nowością na edukacyjnej mapie Chojnic jest natomiast 
pierwszy bezpłatny uniwersytet dziecięcy, który Wydział Zamiejscowy dla małych stu-
dentów organizuje od października 2018 roku pod nazwą „Chojnicki College Kreatyw-
ności i Innowacyjności”. (O uniwersytecie dziecięcym można przeczytać w tym numerze 

„Kwartalnika Chojnickiego”, na s. 48 – przyp. red.)
Oprócz studiów licencjackich oraz inicjatyw edukacyjnych dla uczniów, Wydział 

oferuje również bogatą ofertę kształcenia na studiach podyplomowych oraz w formie 

Jedną z form edukacji ekonomicznej prowadzonej 
przez SSW był udział w Tygodniu Przedsiębiorczości 
w Człuchowie
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szkoleń i kursów. Studia podyplomowe umożliwiają w krótkim czasie podniesienie 
i uzupełnienie kwalifikacji w zakresie m.in. podatków, rachunkowości budżetowej 
czy kadr i płac. Bezpłatne szkolenia i kursy to natomiast oferta skierowana przede 
wszystkim do pracowników mikro, małych i średnich firm, dzięki projektowi „Zwięk-
szamy kompetencje pomorskich pracowników”, który uczelnia do połowy 2020 roku 
realizuje w partnerstwie z Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowym w Chojnicach. 
(O projekcie „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” można przeczy-
tać w 23. numerze „Kwartalnika Chojnickiego”, na s. 57–59 – przyp. red.)

Sopocka Szkoła Wyższa ze swoim chojnickim Wydziałem wpisała się już w edu-
kacyjny krajobraz nie tylko Chojnic, ale całego regionu. Największą bolączką każdej 
uczelni niepublicznej jest konieczność zmagania się z opiniami podważającymi jakość 
kształcenia. Najbardziej wiarygodny obraz tworzą jednak studenci oraz absolwenci 
Wydziału, którzy wiążą się z uczelnią na wiele lat, inwestując swój czas i pieniądze. 
A tych zadowolonych z czasu spędzonego na studiach w Chojnicach oraz zdobytej 
wiedzy jest już ponad 500.

Fot. z arch. Sopockiej Szkoły Wyższej

Jak narysować hasło związane z ekonomią? Nad tym głowili się uczestnicy warsztatów 
„Ekonomia na wesoło”

Kształcenie dla biznesu w Sopockiej Szkole Wyższej
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Wydział Nauk Stosowanych
w Chojnicach

WIOLETA CIEPLUCH TROJANEK

W ydział Nauk Stosowanych w Chojnicach jest jednym z wielu wydziałów zamiej-
scowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Powstał w odpowiedzi 

na zapotrzebowanie lokalnego rynku 
pracy. Uroczysta inauguracja działalności 
Wydziału Nauk Stosowanych w Chojni-
cach odbyła się 1 czerwca 2015 roku w sali 
konferencyjnej Centrum Edukacyjno-

-Wdrożeniowego w Chojnicach. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom spo-

łeczności Chojnic i okolic, za priorytety 
uznano: zharmonizowanie działalności 
dydaktycznej i naukowej, podjęcie współ-
pracy z lokalnymi partnerami oraz działal-
ność na rzecz Chojnicko -Człuchowskiego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Inicjatywa kształcenia na kierunkach 
medycznych i technicznych spotkała się 
z aprobatą władz powiatu chojnickiego. 
1 października 2015 roku na Wydziale 
Nauk Stosowanych w Chojnicach naukę 
rozpoczęli pierwsi studenci studiów 
II stopnia w obszarze mechatronika o spe-
cjalności systemy informatyczne w prze-
myśle i odnawialne źródła energii. Począt-
kowo Biuro Obsługi Studentów mieściło 
się w budynku Centrum Edukacyjno-

-Wdrożeniowego przy ul. Piłsudskiego 30a. 
Wydział Nauk Stosowanych, wejście do 
budynku przy ul. Świętopełka 3
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Tam też odbywały się zajęcia dydaktyczne dla studentów. We wrześniu 2017 roku 
pierwsi absolwenci studiów technicznych na Wydziale Nauk Stosowanych w Chojni-
cach otrzymali dyplomy ukończenia studiów magisterskich.

W roku 2016 Wydział Nauk Stosowanych otrzymał uprawnienia do kształcenia 
studentów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 
Studia te trwają sześć semestrów. Pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo otrzy-
mają dyplomy w 2019 roku. Od roku akademickiego 2016/2017 WNS kształci studen-
tów na kierunku pielęgniarstwo, wykorzystując własne, specjalistyczne laboratoria 
i pracownie, m.in. pracownię podstaw pielęgniarstwa, pracownię anatomii i pracow-
nię fizjologii, które mieszczą się w nowej siedzibie wydziału przy ul. Świętopełka 3. 
Program studiów na kierunku pielęgniarstwo obejmuje bardzo dużą liczbę godzin 
zajęć praktycznych, ćwiczeń laboratoryjnych i praktyk zawodowych, które są realizo-
wane w różnych placówkach medycznych, m.in. w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach, w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stani-
sława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, 

Pracownia anatomii Pracownia podstaw pielęgniarstwa
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w szpitalach w Tucholi, Człu-
chowie, Miastku, Złotowie, 
Więcborku, a także w licznych 
przychodniach, co potwierdza 
nowoczesny, praktyczny system 
kształcenia w Wyższej Szkole 
Gospodarki nastawiony na zdo-
bycie praktycznych umiejętno-
ści. Zarówno baza dydaktyczna, 
jak i kadra dydaktyczna speł-
niają oczekiwania studentów, 
co potwierdzają wypowiedzi 

i ankiety edukacyjne. Kształcenie realizowane jest przez nauczycieli akademickich, 
gwarantujących wysoki poziom przekazywanej studentom wiedzy i umiejętności.

Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Stosowanych nie ogranicza się tylko do stu-
diów I i II stopnia. Przy wydziale istnieje Centrum Kształcenia Podyplomowego 
i Szkoleń, które oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych (ponad 15 kierun-
ków), a także kursy i szkolenia z zakresu budownictwa, ekonomii i informatyki, mar-
ketingu i zarządzania, medycyny, opieki nad dzieckiem, prawa i finansów, logistyki. 
Dodatkowo studenci i słuchacze mają możliwość poszerzenia wiedzy, wykorzystując 
materiały zamieszczone na platformie edukacyjnej WSG – ONTE.

Wydział Nauk Stosowanych w Chojnicach wspiera w regionie wszelką działal-
ność, której celem jest upowszechnianie nauki i techniki, kultury i sztuki oraz wzrost 
poziomu wykształcenia społeczeństwa regionu, popularyzacja nauk technicznych 
wśród młodzieży i uczniów szkół różnego szczebla, szczególnie ponadpodstawowych. 
Od początku swojego istnienia, co roku w maju, wydział organizuje Chojnicką Edy-
cję Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Jest to przedsięwzięcie, w które corocznie włącza 
się wiele instytucji z naszego regionu. Festiwal promuje najnowsze osiągnięcia nauki, 
techniki, kultury i sztuki wśród mieszkańców Chojnic i okolic.

Działalność wydziału opiera się na współpracy z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym. Podstawowym celem współpracy jest efektywne wykorzystanie 
posiadanego potencjału, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a przemy-
słem, realizacja wspólnych projektów, podejmowanie działań związanych z rozwojem 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów.

Fot. z arch. Wydziału Nauk Stosowanych w Chojnicach

Pracownia podstaw pielęgniarstwa
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Chojnickie akcenty
na stulecie niepodległości

JACEK KLAJNA

W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 I Rzeczpospolita prze-
stała istnieć. Walka o niepodległość trwała ponad 100 lat i naznaczona była 

krwią przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, 
w powstaniach listopadowym i styczniowym oraz na polach bitewnych I wojny świa-
towej.

Bieg dla Niepodległej (fot. Jacek Klajna)
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Marzenia o  wolności speł-
niły się wraz z klęską wszystkich 
trzech zaborców i zakończeniem 
I  wojny światowej, w  wyniku 
której Polska odzyskała niepod-
ległość. Odbudowa państwowo-
ści, po  123 latach zaborów, była 
procesem złożonym. 10 listopada 
1918 roku powrócił do  War-
szawy, zwolniony z  więzienia 
w  Magdeburgu, Józef Piłsudski. 
11 listopada 1918 roku podpi-
sano zawieszenie broni na  fron-
cie zachodnim. Dekretem z  tego 

samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo 
nad wojskiem, a 14 listopada 1918 roku rozwiązała się, przekazując mu całą władzę 
nad tworzącym się państwem. 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem 
Niepodległości na  mocy Ustawy z  dnia 23 kwietnia 1937 roku o  Święcie Niepodle-
głości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej, w 1945 roku, a następnie 
przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.

Warta pod pomnikiem Chrystusa Króla wystawiona przez 34. chojnicki brt (fot. Jacek Klajna)

Salwa honorowa żołnierzy 34. Chojnickiego Batalionu 
Radiotechnicznego (fot. Anna Zajkowska)
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Pochód dla uczczenia odzyskania przez Polskę  niepodległości (fot. Anna Zajkowska)

Władze miasta i powiatu podczas uroczystości składania kwiatów pod pomnikiem Ofiar 
 Faszyzmu, zwanym przez chojniczan pomnikiem Orła (fot. Jacek Klajna)
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Młodzież z Technikum nr 3 w Chojnicach podczas śpiewania hymnu narodowego (fot. z arch. 
Technikum nr 3)

Kawiarenka Piosenki Polskiej (fot. Anna Zajkowska)
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Tegoroczne obchody były wyjątkowe, bowiem minęło dokładnie 100 lat od tego 
przełomowego dla naszego kraju wydarzenia. Setna rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości obchodzona była we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach Polski 
oraz w największych światowych metropoliach. Tysiące wydarzeń – wystawy, koncerty, 
uroczystości patriotyczne, apele w miejscach pamięci, konkursy, biało -czerwone flagi 
zdobiące setki budynków, domów i rozświetlające przestrzeń miejską w postaci ilumina-
cji. Polacy w kraju i na całym świecie na setki sposobów włączyli się w obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości. W niedzielę Mazurka Dąbrowskiego można było usłyszeć we 
wszystkich miastach i na wszystkich ulicach. To był dzień, który zapamiętamy na długo! 

Także w Chojnicach setna rocznica odzyskania niepodległości świętowana była 
na różne sposoby i przez wiele otaczających 11 listopada dni. 9 listopada o godz. 
11.11 uczniowie wszystkich szkół w Polsce zgromadzili się przed swoimi placówkami, 
aby wspólnie odśpiewać hymn narodowy Mazurek Dąbrowskiego. Świętowały organy 
administracji samorządowej i urzędy państwowe, szkoły i organizacje społeczne, 
służby mundurowe i mieszkańcy miasta. Zorganizowano wiele koncertów, wieczor-
nic, odczytów, pokazów i wystaw oraz bardzo dużo spotkań, podczas których wspól-
nie śpiewano hymn i pieśni narodowe. Miasto na 100 dni przed 11 listopada zostało 
odświętnie udekorowane. Na głównych ulicach na lampach oświetleniowych zamon-
towane zostały specjalne uchwyty na flagi: narodową, miejską i unijną.

Rozwijanie przez chojniczan 100-metrowej flagi w parku Tysiąclecia (fot. Jacek Klajna)

Chojnickie akcenty na stulecie niepodległości
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Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną w Szkole Podstawowej nr 1 (fot. z arch. SP1)

Rozwinięta flaga była oryginalnym akcentem chojnickich obchodów (fot. z arch. Urzędu 
 Miejskiego w Chojnicach)
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Patriotyczny występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem (fot. z arch. SP w Ostrowitem)

Taniec z flagami w wykonaniu Stowarzyszenia „Dworek Polski” (fot. Anna Zajkowska)

Chojnickie akcenty na stulecie niepodległości



36 Kronika chojnicka

Główne obchody odbyły się 11 listopada z udziałem starosty i burmistrza. Uczest-
niczyli w nich radni, urzędnicy samorządowi, organizacje społeczne i mieszkańcy 
miasta. Złożono kwiaty pod pomnikami, a kompania reprezentacyjna 34. Chojni-
ckiego Batalionu Radiotechnicznego oddała salwę honorową. W parku Tysiąclecia 
100-metrową flagę rozwijali zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy. Bez podziałów 
i bez wyjątków, każdy czuł, że jest co świętować i za co dziękować. „Kocham Polskę 
za to, że jestem Polakiem, za to, że jestem wolnym człowiekiem, za to, że żyję w wol-
nym kraju, wolnej Europie” – mówił jeden ze świętujących mieszkańców. Prawie każdy 
chojniczanin miał tego dnia do ubrania przypięte akcenty w barwach narodowych – 
kotyliony, biało -czerwone wstążki, patriotyczne znaczki lub kokardy, a biorący udział 
w Biegu dla Niepodległej ubrani byli w koszulki z narodowymi symbolami.

Przemarsz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 z 50-metrową flagą Polski (fot. Anna Zajkowska)



ANNA KOSMALSKA

Sztafeta
Niepodległości

BIEGANIE

U czniowie chojnickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w oryginalny 
sposób uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Pomysł, aby w 100-lecie 

niepodległości przebiec 100 km na szkolnym Orliku przy ul. Kościerskiej, zrodził się 
w głowie nauczyciela wychowania fizycznego Michała Januszewskiego.

Projekt zyskał akceptację i zwolenników, a co najważniejsze – znalazło się w tej 
wyjątkowej szkole liczne grono uczestników biegu. I tak 16 listopada, dokładnie 
w dzień, kiedy to Józef Piłsudski przed 100 laty wysłał telegram obwieszczający światu 
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o istnieniu Polski niepodległej, 
społeczność szkolna wspólnymi 
siłami nieprzerwanie przez 
6 godz. i 10 min biegała wokół 
boiska, przekazując sobie biało-

-czerwoną pałeczkę. Łącznie 
w przedsięwzięciu wzięło udział 
129 uczniów i nauczycieli, któ-
rzy eksponując symbole i barwy 
narodowe, pokonali 750 okrą-
żeń boiska. Planowano pokonać 
100 km, jednak tempo biegu, 
liczba biegających i determinacja 

osiągnięcia celu była tak wielka, że plan został zrealizowany z nawiązką. Ostatecznie 
okazało się, iż przebiegnięty dystans to 123 km. To właśnie tyle, przez ile lat Polska 
była pod zaborami – zadziwiający przypadek. 

Sztafeta Niepodległości to sposób na świętowanie wyjątkowej rocznicy, ale też uka-
zanie radości z życia w wolnej ojczyźnie. To również potwierdzenie, że każdy stawiany 
sobie cel jest możliwy do osiągnięcia, kiedy ma się odpowiednią motywację i wsparcie.

Fot. Michał Januszewski



WYSTAWA

Biało ‑czerwono
w bibliotece

WERONIKA SADOWSKA

W 2018 roku w całej Polsce świętowano stulecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach obecne były 

akcenty związane z tą rocznicą, a to za sprawą fotografa Aleksandra Knittera, którego 
wystawy zdjęć znalazły się w budynku Wszechnicy Chojnickiej.

Miejskie wydarzenia
Na projekt fotograficzny realizowany przez Aleksandra Knittera w ramach stypen-
dium burmistrza Chojnic składają się dwie wystawy. Pierwsza dotyczy wydarzeń, które 
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w 2018 roku odbyły się w Chojnicach oraz w gminie Chojnice i nawiązywały do listopado-
wej rocznicy. Wśród tych, które sfotografował, znalazły się: Dzień Flagi RP, Biegi dla Nie-
podległej, Letni Koncert Patriotyczny w Charzykowach, Miejski Dzień Tańca Ludowego, 
występ zespołu Mazowsze, Piknik Obywatelski, koncert Marcina Wyrostka czy sportowe 
wydarzenia na stadionie ChKS „Kolejarz”. Nie zabrakło również zdjęć ze składania kwia-
tów pod pomnikami. – „To tak naprawdę dokumentacja tego, co działo się w Chojnicach 
i w gminie w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym punktem 
był wspaniały koncert Mazowsza i z tego wydarzenia jest najwięcej zdjęć, ale nie zabrakło 
też innych, mniejszych uroczystości i imprez” – podkreśla Aleksander Knitter.

Barwy narodowe
Druga część wystawy pn. „Biało -czerwona z lekkim przymrużeniem oka” to zdjęcia, 
które powstawały w ciągu ostatnich miesięcy – głównie na ulicach Chojnic, ale kilka 
zdjęć jest również spoza naszego miasta. Znajdują się na nich barwy narodowe w róż-
nym, nierzadko oryginalnym, zestawieniu. – „Można powiedzieć, że byłem »uczulony« 
na te dwa połączenia kolorów i wypatrywałem ich w każdym miejscu. Zdjęcia powstały 
na ulicy, w sklepie, na ślubie i wszędzie tam, gdzie wpadło mi w oko coś w tych dwóch 
kolorach. Oczywiście kilka ujęć jest z przymrużeniem oka, ale akurat w fotografii lubię 
też przemycić trochę dobrego humoru” – podsumowuje artysta. O tym, skąd się wziął 
pomysł, można przeczytać także w 25. numerze „Kwartalnika Chojnickiego” na s. 89.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



„C zytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” – pod 
takim tytułem w 2018 roku odbywał się cykl spotkań autorskich w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Chojnicach. Jak się okazało, czytać warto zarówno powieści 
i literaturę faktu, jak i dzieła filozoficzne oraz poezję.

Tematem spotkania kończącego ten cykl, które odbyło się 6 grudnia, było życie 
i twórczość Zbigniewa Herberta. Gościem był krytyk literacki Andrzej Franaszek, 
wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i członek redakcji „Tygo-
dnika Powszechnego”. Zajmuje się on twórczością współczesnych pisarzy polskich, 
w tym głównie Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. 

Zapominanie o historii
Tak jak poprzednie spotkania, także i to rozpoczęło się od pytania o to, czym dla gościa 
jest niepodległość, które zadał prowadzący rozmowę Marcin Szopiński. Andrzej Fra-
naszek odpowiedział, że z perspektywy jego pokolenia, a urodził się w 1971 roku, nie-
podległość wiąże się nie z rokiem 1918, lecz z 1989. Miał wtedy 18 lat i te przełomowe 
wydarzenia bardzo silnie przeżywał. To był też czas odkrywania przez jego rówieśni-
ków najnowszej historii Polski, o której wcześniej nie można było mówić. – „Wydaje 
mi się, że dla obecnych 18-latków niepodległość jest oczywistą sprawą. Dla mojego 
pokolenia była jakimś osiągnięciem” – zauważył. – „To, co mnie frapuje, to jest zapo-
minanie o historii” – mówił o młodym pokoleniu.

Prowadzący dopytywał także, dlaczego Andrzej Franaszek zainteresował się Her-
bertem. Gość przyznał, że zaczął go czytać już w liceum, ale dopiero później ta poe-
zja stała się dla niego ważna. O Herbercie pisał pracę na studiach. Potem powstała 
książka o Miłoszu i wtedy zrodził się pomysł, żeby zająć się tym twórcą. Miłosz i Her-
bert się znali, przez wiele lat się przyjaźnili, aż do kłótni o poglądy polityczne, która 
poróżniła ich na wiele lat. 

O życiu i poezji
Herberta

ANNA MARIA ZDRENKA
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Prywatna korespondencja
W wydanej w tym roku książce Herbert. Biografia gość przedstawia poetę jako nie-
strudzonego podróżnika, porywającego eseistę i genialnego poetę. Takie wrażenie 
odnieśli też słuchający Franaszka. Przy zbieraniu materiałów do książki autor korzy-
stał z korespondencji poety. – „Pani Katarzyna Herbert zgodziła się, żebym przeczytał 
ich prywatne listy, od ich poznania poprzez wiele trudnych chwil” – mówił. – „To był 
dar i gest zaufania” – podkreślił. Dodał, że nie próbowała ona ingerować w treść pub-
likacji. Wspomniał też, że poeta zachowywał wszystkie swoje notatki, szkicowniki, 
rękopisy, dzięki czemu miał dostęp do archiwum liczącego tysiące teczek. Mówiąc 
o książce, przyznał, że chwilami ta opowieść o Herbercie jest trudna, nieraz drama-
tyczna.

Lwów miastem Herberta
Uczestników spotkania interesowało dzieciństwo i młodość poety we Lwowie. 
Andrzej Franaszek mówił o tym, jak ten etap życia wpłynął na późniejszą postawę 
życiową Herberta. Odwołał się do wiersza Moje miasto, w którym nie pada wpraw-
dzie nazwa Lwów, jednak można w nim odnaleźć szczegóły topograficzne rodzinnego 
miasta Herberta. Przypomniał, że poeta wspominał przedwojenny Lwów, będący 

Andrzej Franaszek (z prawej) odpowiadał na pytania prowadzącego spotkanie Marcina 
Szopińskiego
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wtedy w granicach Polski, jako miasto tolerancji i pokojowego spotkania różnych kul-
tur. Badacz bardzo ciekawie opowiadał o wrażliwości Herberta i niekiedy trudnym 
zachowaniu, a także o jego zmaganiach z depresją dwubiegunową, w której odczuwał 
stany lękowe naprzemiennie z euforią, i o pobytach w zakładach psychiatrycznych. 
Zwrócił uwagę na to, jak wiele udało się mu dokonać pomimo tej wyniszczającej cho-
roby. Przyznał także, że sam poeta czasami „budował swoją mitologię”, czyli nieco 
inaczej przedstawiał fakty ze swojego życia.

Kłótnia w Kalifornii
Nie zabrakło pytania o to, co wydarzyło się między Herbertem i Miłoszem podczas 
kolacji w 1968 roku w Kalifornii, z której, wcześniej zaprzyjaźnieni, poeci wyszli skłó-
ceni. Dopiero po wielu latach, krótko przed śmiercią Herberta, odbyli oni pojednaw-
czą rozmowę telefoniczną. – „Moim zdaniem nie są to sprawy, które da się opowiedzieć 
za pomocą kilku zdań” – mówił Andrzej Franaszek i naszkicował szerszy kontekst 
zdarzenia. Poetów różniły bowiem doświadczenia życiowe i poglądy polityczne, m.in. 
dotyczące powstania warszawskiego.  – „Myślę, że racje nie były zero -jedynkowe, 
czarno -białe” – zauważył. I przyznał, że sam w tym konflikcie jest bardziej po stronie 
Miłosza. W trakcie rozmowy krytyk literacki podkreślał, że nie sposób krótko mówić 
o tym poecie. Widać było pasję w tym, jak dzielił się z zebranymi informacjami na 
jego temat. 

Wiersze o Panu Cogito
Zapytany o swój ulubiony wiersz Herberta odparł, że nie ma takiego jednego, a do 
tych ważnych zaliczył trzy utwory: Pan Cogito  – zapiski z martwego domu, Prolog 
i Modlitwę Pana Cogito – podróżnika. Właśnie te omówił podczas spotkania. Podkre-
ślił, że znajomość biografii poety niekiedy pomaga zrozumieć jego wiersze. Natomiast 
na pytanie o emocje, jakie wywoływały w nim fakty z życia Herberta, odpowiedział, 
że praca nad książką zajęła mu kilka lat i dlatego może się czuć z poetą związany. 
Dodał, że nie można tego twórcy ani wybielać, ani oskarżać  – gdy nie okazuje się 
idealny. Przyznał, że Herbert był prosty, ale czasami też trudny i pełen goryczy, jego 
wizerunek był bardzo skomplikowany. Którym poetą Andrzej Franaszek zajmie się 
teraz? Jak poinformował, być może będzie to Józef Czapski.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



INWESTYCJA

Nowe oblicze
Chojnickiego Centrum Kultury

IRMINA SZYCA

N a ten moment czekali nie tylko chojniczanie, ale również mieszkańcy ościen-
nych gmin. 13 grudnia 2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie Chojnickiego 

Centrum Kultury po trwającej prawie dwa lata modernizacji budynku.
Prace rozpoczęły się latem 2016 roku. Pierwotnie zakładano, że potrwają rok. Nie-

stety w związku z pojawieniem się problemów z planowym realizowaniem zadań i kil-
kakrotnym przesuwaniem terminu zakończenia inwestycji, współpraca z wykonawcą 
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zadania została zakończona. Prace wznowiło i ostatecznie zakończyło konsorcjum 
lokalnych firm: Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o., Marbruk Sp. z o.o. oraz Przedsiębior-
stwo Handlowo -Usługowe „Termowent -Service”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
20 mln zł.

Termomodernizacja wraz z przebudową obiektu została częściowo zrealizowana 
w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE 
w Chojnicko -Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego. Projekt był realizowany w formule partnerstwa 
zawartego pomiędzy liderem  – Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, 
Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk. Zakres 
zadania objęty projektem unijnym obejmował roboty termomodernizacyjne oraz 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym: 

• wymianę źródła ciepła – zastosowanie zestawów biwalentnych wykorzystują-
cych gazowe absorpcyjne pompy ciepła i kotły kondensacyjne,

• wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z zastosowaniem pełnej automatyki 
obiegów grzewczych, regulacji i centralnego monitoringu zużycia energii cieplnej,

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych,
• docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie z wykonaniem izolacji pionowej 

i poziomej ścian fundamentowych,
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• wymianę wszystkich okien w budynku,
• wymianę drzwi zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie posadzek,
• wymianę pokrycia dachowego,
• wymianę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,
• montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła wraz z budową przewodów,
• przebudowę instalacji elektrycznej,
• montaż instalacji fotowoltaicznej,
• wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED.
Po remoncie kino w Chojnickim Centrum Kultury zyskało nowe oblicze. W sali 

widowiskowo -kinowej zmieści się obecnie 339 widzów. Obiekt został wyposażony w naj-
nowocześniejsze technologie sceniczne: projektor cyfrowy Sony SRX-R515 o rozdzielczości 
4K z możliwością wyświetlania w technologii 3D oraz system dźwiękowy Dolby Digital.

W uroczystości inauguracji działalności ChCK wzięło udział ponad 200 zapro-
szonych gości. Wśród nich władze Chojnic, osoby związane z remontem, włodarze 
ościennych samorządów, przedstawiciele stowarzyszeń, ludzie kultury oraz media. Pod-
czas prezentacji możliwości nowego obiektu na scenie wystąpili: chojnicki Big Band, 
wokalistka Weronika Kowalska, tancerki, Chojnickie Studio Rapsodyczne oraz śpiewak 
Adam Zaremba. Tego dnia wyświetlone zostały również dwa filmy. Premierowym sean-
sem był Bohemian Rhapsody o godz. 17.00, a następnie Venom o godz. 20.00.

Fot. Daniel Frymark

Więcej zdjęć z trwania budowy Chojnickiego Centrum Kultury, z otwarcia obiektu oraz bieżące aktu-
alności znajdują się na stronie internetowej www.ckchojnice.pl, na profilu na Facebooku (https://www.
facebook.com/chojnickie.centrum.kultury) oraz na Instagramie (https://www.instagram.com/chojnic-
kiecentrumkultury/).

Nowe oblicze Chojnickiego Centrum Kultury



Z amiast siedzenia nad książką do chemii – zrobienie podwodnego wulkanu; zamiast 
zwykłego rysunku – obraz, który świeci w ciemności; zamiast tęczy za oknem – 

tęcza zamknięta w probówce. Nauka jest ciekawsza, jeśli można jej doświadczyć. Z tą 
myślą w Chojnicach zaczął działać pierwszy uniwersytet dziecięcy „Chojnicki College 
Kreatywności i Innowacyjności”, organizowany przez Wydział Zamiejscowy Sopockiej 
Szkoły Wyższej. 

KREATYWNOŚĆ

Przygoda z nauką
na dziecięcym uniwersytecie

EMILIA KALITTA
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Mali studenci poznają naukę 
w czterech blokach tematycz-
nych: przyrodniczym „Dzieciaki 
eksperymenciaki”, kreacji „Bądź 
jak Leonardo da Vinci”, inno-
wacji „Einstein programowania” 
oraz przedsiębiorczości „Kariera 
młodego milionera”. W każdym 
z nich na dzieci czekają naukowe 
niespodzianki. Blok przyrodniczy 
to zajęcia biologiczne i chemiczne. 
Probówki, zakraplacze, zlewki 
i lejki w sobotnie przedpołudnia wygrywają ze smartfonami i komputerami, a wiedza 
z zakresu chemii w tajemniczy sposób pojawia się sama. Na zajęciach biologicznych 
dzieci zamieniają się w detektywów badających linie papilarne, pogromców bakterii 
pracujących na szalkach Petriego, dowiadują się również, że genetyka jest dla smyka, 
wystarczy tylko zrozumieć, dlaczego Jaś ma niebieskie oczy, a Kasia zielone.

Blok kreacji to zajęcia rozwijające wyobraźnię. Ze słomek i kleju można zbudować 
most albo wieżę zegarową. Przypadkowo wycięty w kartce otwór staje się obrazem, 
a plastikowy talerzyk – pędzącym samochodem. Od wiosny 2019 roku zorganizowane 

Przygoda z nauką na dziecięcym uniwersytecie
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grupy szkolne w pracowni architektonicznej w Sopocie będą projektować stroje 
z papieru, a na warsztatach z kaligrafii prześledzą historię pisma. Blok innowacji to 
prawdziwa gratka dla młodych programistów. Ci nieco starsi uczą się programowania 
przy pomocy Microbitów, a tych młodszych w cyfrowy świat zabiera robot Ozobot, 
który będzie robił wszystko to, co dzieci dla niego zaprogramują. „Kariera młodego 
milionera” to zajęcia dla grup szkolnych, na których dzieci wkraczają w świat pieniędzy 
i uczą się nimi zarządzać. 

„Chojnicki College Kreatywności i Innowacyjności” przeznaczony jest dla dzieci 
w wieku od 6 do 16 lat. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Rok akademicki dla młodych 
naukowców zakończy się w czerwcu konferencją, na której pokażą oni dorosłym 
wszystko to, czego się nauczyli na dziecięcym uniwersytecie. Dodatkowo dla rodziców 
zostały zaplanowane warsztaty, na których opiekunowie np. dowiedzą się, jak odciągnąć 
dzieci od komputerów oraz jak pomóc rodzeństwu być za pan brat.

Fot. Aleksander Knitter



ANNA MARIA ZDRENKA

Mali czytelnicy
rozmawiali o książkach

C zy łatwo pisze się książki?, Na czym pisarz pisze książkę?  – m.in. takie pytania 
zadawały dzieci podczas spotkania w bibliotece z Roksaną Jędrzejewską -Wróbel. 

Pytania były zaadresowane do właściwej osoby, gdyż pisarka ma w swoim dorobku 
sporo publikacji dla najmłodszych, w tym serię z sympatyczną ryjówką Florką.

Roksana Jędrzejewska -Wróbel gościła w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojni-
cach 20 listopada. Dzięki temu, że przy Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci funkcjonuje 

Roksana Jędrzejewska -Wróbel czytała fragment jednej ze swoich książek
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Dyskusyjny Klub Książki (DKK), chojnicka biblio-
teka znalazła się w gronie tych, w których odbyły się 
spotkania z autorką. Były one dofinansowane ze środ-
ków Instytutu Książki, koordynatora programu DKK. 
Pisarka spotkała się z uczniami trzech klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 3 i z innymi małymi czytel-
nikami, którzy przyszli do biblioteki. Już na wstępie 
zaznaczyła, że będzie to rozmowa o książkach i jak się 
komuś jakaś nie podoba, to może to powiedzieć, bo 
po to jest właśnie dyskusja. Podkreśliła, że ważny jest 
nie tylko pisarz, który wymyśla książki, i bibliotekarz, 
który je wypożycza, ale ważni są też czytelnicy. – „Bez 
was to by nie miało sensu” – mówiła. 

Roksana Jędrzejewska -Wróbel zaproponowała, że 
przeczyta jedną ze swoich opowieści. Jak się okazało, 
pierwszoklasiści stwierdzili, że dobrze znają serię 
o Florce, ale są już na nią za duzi, więc pisarka wybrała 

jedną z bajek ze zbioru Siedmiu Wspaniałych i sześć innych, nie całkiem nieznanych 
historii. Była to edukacyjna bajka o wilku, trzech świnkach i trzech domach, poru-
szająca zagadnienie biedy, bogactwa oraz tego, co w życiu jest najważniejsze. Pisarka 

Pisarka rozmawiała z dziećmi o tematach, które porusza w historyjkach dla najmłodszych
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omówiła z uczniami treść i zwróciła ich uwagę na 
zachowanie osób, którym zależy tylko na bogaceniu. 
Pytała dzieci, co w życiu jest najważniejsze.  – „Mam 
taką koncepcję, że najważniejsze rzeczy w życiu są za darmo” – zdradziła, a mali słu-
chacze potwierdzili, że nie duży telewizor czy nowy dom są najważniejsze, ale przy-
jaciele i rodzina.

Jak podczas każdego takiego spotkania, uczniowie mogli zadawać pytania, a byli 
do tego dobrze przygotowani. Pytali zarówno o to, czy będą kolejne książki o przygo-
dach Florki i czy ryjówka pójdzie do szkoły, jak i o to, czy łatwo się pisze książki. – „Tak 
i nie” – odpowiedziała autorka. Przyznała, że pomysły łatwo jej wpadają do głowy 
i zapisuje je w specjalnym notesie, jednak trudniejszym etapem jest dla niej samo 
pisanie. – „Strasznie się boję pisać Florkę, bo boję się, że mi nie wyjdzie” – dodała. 
Ile czasu zajmuje napisanie jednej książki? Na czym pisze – na kartce czy w kompu-
terze? – dopytywały dzieci. – „Lubię pisać książki, a najbardziej lubię, jak książka jest 
wydana” – podsumowała pisarka. Napisała ich ponad 30 i już powstaje kolejna, szósta 
o Florce. Pisarka planuje teraz powieść dla starszych dzieci. Podczas spotkania zachę-
cała także do pisania. A zacząć można, jak radziła, od… pamiętnika. Na zakończenie 
Roksana Jędrzejewska -Wróbel podpisywała się chętnym na karteczkach i wstawiała 
pieczątki przedstawiające Florkę.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach



WERONIKA SADOWSKA

Twarze chojniczan
w obiektywie znanego fotografa

PROJEKT

W e wtorek 11 grudnia mieszkańcy regionu wzięli udział w projekcie fotogra-
ficznym Wojciecha Grzędzińskiego „Twarze Polaków  – portret społeczeń-

stwa”. Fotograf wykonywał zdjęcia w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choj-
nicach. Chojnice znalazły się jako przedostatnia miejscowość na mapie podróży 

Jacek Klajna, redaktor naczelny miesięcznika „Chojniczanin.pl” i członek kolegium redakcyjnego 
„Kwartalnika Chojnickiego” był jedną z pierwszych osób, które wzięły udział w projekcie
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Argymir Iwicki nie miał problemu z pozowaniem. Przed obiektywem czuł się jak ryba w wodzie

Fotograf Daniel Frymark pozował w mundurze Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach

Twarze chojniczan w obiektywie znanego fotografa
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Grzędzińskiego, który w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego tworzył projekt, mający przedstawiać przekrój polskiego społeczeństwa.

Budowa ministudia fotograficznego zajęła Wojciechowi Grzędzińskiemu rap-
tem 15 minut. Szybko rozstawił stelaże, na których znalazło się tło, blendy i lampy 
oraz ustawił drukarkę. Dzięki niej każdy mógł na miejscu otrzymać odbitkę swojego 
portretu. Dodatkowo wybrane zdjęcia trafią także na skrzynki pocztowe uczestni-
ków. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji na gościa czekali chojniccy miłośnicy foto-
grafii, którzy jako pierwsi wzięli udział w projekcie. A jaki był jego przebieg? Zanim 
pomysłodawca projektu zabrał się do robienia zdjęć, każdy, kto chciał być sfotogra-
fowany, musiał wypełnić kwestionariusz, w którym, poza pytaniami formalnymi, 
znalazło się jedno związane ze szczęściem. A brzmiało: Kiedy ostatnio byłeś/byłaś 
szczęśliwy/szczęśliwa? Skąd taki pomysł? Autor chciał przede wszystkim dowiedzieć 
się czegoś o ludziach, których fotografuje. Uznał, że to pytanie może zadać każdemu, 
bez względu na wiek czy wykształcenie, a odpowiedź na nie powie mu bardzo dużo 
o człowieku. 

Następnie wystarczyło tylko zapozować. I jak się okazało, to wcale nieprosta praca. 
Fotograf jednak szybko łapał kontakt z każdym modelem, dzięki czemu powstały 
świetne zdjęcia. Żeby pokazać różne oblicza ludzi, portrecista wykonał każdemu 
około 30 ujęć. W Czytelni pojawili się zarówno uczniowie, jak i osoby starsze, w tym 

Po zrobieniu zdjęcia można było obejrzeć ujęcia wykonane przez Wojciecha Grzędzińskiego. Na 
zdjęciu Andrzej Lorbiecki i Wiktoria Kloske
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małżeństwo z ponad 45-letnim stażem. Z możliwości zrobienia zdjęcia skorzystały też 
bibliotekarki. W bibliotece udało się sfotografować łącznie 38 osób. Przed przyjazdem 
do Chojnic Grzędziński miał już ponad 900 portretów. Ostatecznie ma ich być powy-
żej 1000. Z wykonanych zdjęć powstanie album i wystawa, która podróżować będzie 
po miastach. Być może ekspozycja przywędruje również do Chojnic.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach 

Fotograf Wojciech Grzędziński jest laureatem wielu konkursów fotograficznych, m.in. World Press 
Photo, Visa D’Or, NPPA, Sony World Photography Awards, Grand Press Photo. Jest autorem zdjęcia 
roku 2009 i zdjęcia dekady (2014 rok) w konkursie BZ WBK Press Photo. W fotografii interesuje się 
człowiekiem i emocjami. Fotografował w strefach koniktów zbrojnych. W latach 2011–2015 był sze-
fem zespołu fotografów w Kancelarii Prezydenta RP i fotografem osobistym Prezydenta RP.

Ministudio fotograficzne rozstawione w Czytelni. Pozuje Violetta Gomółka

Twarze chojniczan w obiektywie znanego fotografa
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Tablica pamięci
Leszka Chamier Cieminskiego

UPAMIĘTNIENIE

9 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci pierwszego burmistrza Chojnic III  RP 

śp.  Leszka Chamier Cieminskiego. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina zmarłego, 
przyjaciele, władze miasta, radni, proboszcz parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela  – 
ks.  Jacek Dawidowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski  – ks. Janusz 
Chyła oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonała żona byłego burmistrza Lidia Cha-
mier Cieminska. Następnie płyta została poświęcona przez jego syna, ks. Szymona. 

Moment poświęcenia pamiątkowej tablicy
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Pani Lidia podziękowała wszystkim za chęć uczczenia pamięci jej zmarłego męża, 
zaznaczając, że była świadkiem tego, jak z ogromną ofiarnością i z wielkim zaanga-
żowaniem wykonywał swoją służbę na rzecz naszej małej i dużej Ojczyzny. Dla niego 
słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna – nigdy nie były tylko sloganem. 

Podczas uroczystości Leszka Chamier Cieminskiego wspominali jego przyjaciele 
i współpracownicy. Głos zabrał również burmistrz Arseniusz Finster. Przypomniał, że 
były burmistrz działał w trudnych dla samorządu czasach, kiedy trzeba było stworzyć 
wszystko od zera. – „My mamy tzw. gotowca. Mamy ustawę, mamy rozporządzenia, 
mamy własność komunalną, mamy spółki, mamy miasto” – mówił. 

Leszek Chamier Cieminski pełnił funkcję burmistrza Chojnic w latach 1990–1992. 
Zmarł po długiej chorobie 21 lipca 2018 roku. Drewniana tablica z jego podobizną 
umieszczona została na pierwszym piętrze chojnickiego ratusza. Inicjatorem uhono-
rowania byłego burmistrza był Przemysław Zientkowski, pracownik Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach.

Drewniana tablica zawisła na jednej ze ścian Urzędu Miejskiego w Chojnicach



STOWARZYSZENIE

Jubileusz
popularyzatorów wiedzy

C hojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk założono 25 listopada 1998 roku 
w mieszkaniu regionalisty śp. Albina Makowskiego (obecnie Oddział Muzeum 

Historyczno -Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach). Pomy-
słodawcami powstania ChTPN byli dr Jacek Knopek (obecnie profesor zwyczajny) 
i Kazimierz Jaruszewski. Rejestracja w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nastąpiła 
w 1999 roku. 9 grudnia tego samego roku wybrano władze I kadencji z prezesem 
dr. Jackiem Knopkiem na czele. Kolejnymi prezesami Zarządu byli:

• 2002–2008 Kazimierz Jaruszewski
• 2008–2011 Paweł Piotr Mynarczyk
• od 2011 Kazimierz Jaruszewski.
Od dwóch dekad ChTPN prowadzi aktywną działalność organizacyjną, populary-

zatorską i wydawniczą. Trudno w krótkim opracowaniu wymienić wszystkie przed-
sięwzięcia Towarzystwa, dlatego wskażemy te, naszym zdaniem, najistotniejsze z per-
spektywy 20 minionych lat:

• Organizator i współorganizator licznych konferencji naukowych, również 
ogólnopolskich, wspólnie z UKW w Bydgoszczy, PWSZ w Pile, Politechniką 
Koszalińską i innymi uczelniami.

• Koordynator i pomysłodawca (dr inż. Jan Klepin i Kazimierz Jaruszewski) 
pięciu edycji Chojnickiego Festiwalu Nauki – z udziałem kilkudziesięciu pod-
miotów.

• Organizator, wspólnie z Politechniką Koszalińską, ośmiu edycji Mityngu Mło-
dych Przyjaciół Nauki.

• Organizator trzech edycji Zaduszek Naukowych w MHE (2015–2017) z pre-
lekcjami prof. Włodzimierza Jastrzębskiego dotyczącymi II wojny światowej 
i jej ofiar.

• Wydawca i koedytor ok. 30 publikacji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: 
Słownika historyczno -geograficznego ziemi chojnickiej w granicach komturstwa 
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człuchowskiego; Śladami Stefana Bieszka w Chojnicach; Bitwy pod Chojnicami 18 IX 
1454 r. w tradycji historycznej i regionalnej; Zarysu dziejów klasztoru oo. augustia-
nów eremitów w Chojnicach (1356–1819); Ziemi chojnickiej w okresie zmagań Polski 
z zakonem krzyżackim; Związków Chojnic i Człuchowa na przestrzeni dziejów; 
Filomackiego ducha. Sylwetek filomatów chojnickich – późniejszych duchownych 
czy Naszej przeszłości w nazwach. Szkiców z historii pomorskiego nazewnictwa.

• Organizator i współorganizator wielu konkursów dla młodzieży, przeglądów 
oraz sympozjów edukacyjnych, m.in. 11 edycji sympozjum poświęconego 
zasłużonym wychowankom Gimnazjum Chojnickiego z lat 1815–1939 (wspól-
nie z Towarzystwem Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich; 2007–2017).

• Organizator licznych przedsięwzięć integracyjnych, np. spływów kajakowych 
(Brda, Zbrzyca, Chocina), kuligów (Małe Chełmy – Rolbik – Widno – Małe 
Chełmy), rajdów pieszych i rowerowych (nierzadko na zaborskich trasach), 
rajdu zaprzęgami konnymi (na Zaborach w 2007 r. na trasie Widno – Laska), 
pikników naukowych (w stacji Uniwersytetu Łódzkiego w Suszku).

• Wielokrotnie nagradzany za działalność na rzecz popularyzacji nauki, kul-
tury i oświaty, w tym zaszczytnym chojnickim Oscarem – Dokonania Roku 
2006 (w kategorii Kultura i nauka).

• Współorganizator, wraz z Miejską Biblioteką Publiczną, I Regionalnego Forum 
Wydawniczego (25.04.2015 r.) z udziałem 17 podmiotów: instytucji, urzędów 
i stowarzyszeń prowadzących lokalną działalność wydawniczą (w powiecie choj-
nickim i w powiatach ościennych). Kolejne forum zaplanowano na 2020 rok.
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• Aktywna współpraca m.in. z Muzeum Historyczno -Etnograficznym im. Juliana 
Rydzkowskiego, Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Urzędem 
Miejskim w Chojnicach, Zrzeszeniem Kaszubsko -Pomorskim, Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Człuchowskiej, Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach, 
Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, Towarzystwem Przyjaciół LO im. Filo-
matów Chojnickich; sześcioma uczelniami (UKW, PK, PWSZ w Pile, UG, UŁ 
i WSG), a od 2008 roku z Zaborskim Towarzystwem Naukowym w Brusach.

• Współwydawca, wraz z UM w Chojnicach, rocznika naukowego „Zeszyty 
Chojnickie” (od 2013 r. na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW).

ChTPN systematycznie wyróżnia osoby zasłużone dla rozwoju nauki, oświaty 
i kultury w Chojnicach oraz popularyzujące historię i kulturę ziemi chojnickiej 
w regionie i w kraju „Laurami Sprzymierzeńców Nauki”. Dotychczas otrzymało go 
12 osób. Legitymację członka honorowego ChTPN otrzymały 2 osoby (dr inż. Jan 
Klepin oraz prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski).

Aktualnie do ChTPN należy 28 członków aktywnie uczestniczących w zebraniach 
i wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo oraz regularnie opłacających 
składki.

Oprac. Zarząd ChTPN – Piotr Eichler, Kazimierz Jaruszewski, Robert Kosiedowski,  
Bogdan Kuffel, Paweł Piotr Mynarczyk

Fot. z arch. ChTPN



KOMUNIKACJA

Ekologiczne autobusy
wyjechały na ulice Chojnic

IRMINA SZYCA

D nia 9 listopada 2018 roku w bazie Miejskiego Zakładu Komunikacji odbyła się 
prezentacja 8 nowych autobusów zakupionych przez Gminę Miejską Chojnice 

w ramach projektu tzw. węzła integracyjnego. Na wymianę taboru mieszkańcy czekali 
od lat. Teraz mogą się cieszyć nie tylko komfortową jazdą, ale również mieć świadomość, 
że pojazd, którym podróżują, jest ekologiczny i spełnia normy emisji spalin EURO 6. 

W pierwszej połowie tego roku miasto zakupiło 3 autobusy MMI Iveco Urby 72C, 
każdy za ok. 700 tys. zł. Natomiast w drugiej połowie roku 5 autobusów MAN Lion’s 
City A37 za kwotę ok. 5,6 mln zł. Łączny koszt kupna pojazdów wyniósł 8 mln zł, 

Przyjazd „lwa” do Chojnic w dniu 19 października 2018 roku
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z czego ponad 1 mln dołożyło miasto. Dostawcą pojazdów typu mini była firma MMI 
ze Zbyszewa, a „lwów” MAN Truck & Bus Sp. z o.o. z Nadarzyna. 

Zakupione pojazdy są ekologiczne, nowoczesne i posiadają wysoki poziom tech-
niczny. Do ich obsługi i konserwacji przeszkolone zostały trzy grupy pracowników 
MZK – 10 kierowców w zakresie ekonomicznej eksploatacji pojazdów, 6 pracowni-
ków warsztatu i 4 osoby z zakresu systemów informatycznych obsługujących wszyst-
kie oprogramowania. 

Mówiąc o nowoczesności pojazdów, warto przedstawić najważniejsze parametry 
techniczno -eksploatacyjne. W autobusach MAN Lion’s City A37 znajduje się 35 miejsc 
siedzących i 57 stojących, 1 miejsce przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, 
system kontroli pracy ogumienia umożliwiający bieżące monitorowanie jego ciśnienia 
i temperatury, system automatycznego gaszenia pożaru komory silnika, klimatyzacja cało-
pojazdowa, 3 kasowniki, przyciski stopu podpisane alfabetem Braille’a, tablice kierunkowe: 
przednia, boczna, tylna i wewnętrzna, system informatyczny dla osób niepełnosprawnych, 
zapowiedzi głosowe przystanków wewnątrz i na zewnątrz autobusu, wewnętrzny wyświet-
lacz przystanków, 3 ładowarki USB oraz monitoring: 3 kamery wewnątrz autobusu (na 
stanowisko kierowcy i dwie na przedział pasażerski), 3 kamery na zewnątrz autobusu (na 
przód, tył i bok po stronie drzwi). W każdym autobusie typu Lions może podróżować 
maksymalnie 92 pasażerów, w tym 35 na miejscach siedzących. W większości są to fotele 
Kiel Ideo. Oprócz tego 12 siedzeń jest dostępnych z niskiej podłogi. Wejście na pokład do 
tych w pełni niskopodłogowych pojazdów jest możliwe dzięki dwóm wejściom w układzie 

Prezentacja nowego taboru autobusowego w dniu 9 listopada 2018 roku  
w bazie MZK w Chojnicach
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2-2-0. Sercem tych autobusów jest stojący silnik MAN D08. Jednostka o pojemności 
6,9 l ma 213 kW mocy oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 1100 NM. Przestrzeń 
pasażerska jest klimatyzowana za pomocą agregatu Spheros Revo. Natomiast naturalną 
wentylację zapewnia 5 okien uchylnych oraz dwa sterowane elektrycznie szyberdachy. 

W autobusach MMI Iveco 72C Urby znajduje się 14 miejsc siedzących i 20 stojących, 
1 miejsce przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, system informacyjny 
dla osób niepełnosprawnych – zapowiedzi głosowe przystanków zsynchronizowane 
z nawigacją satelitarną, wewnętrzny wyświetlacz informujący o lokalizacji kolejnych 
przystanków, monitoring – po 3 kamery zainstalowane na zewnątrz autobusu dające 
możliwość podglądu przodu, tyłu i boku pojazdu i od strony drzwi, 2 kamery we wnę-
trzu skierowane na stanowisko kierowcy i przedział pasażerski, a także 2 ładowarki 
USB. Obecnie autobusy typu mini eksploatowane są głównie na linii nr 8. 

Autobusy zasiliły tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Choj-
nicach, który jest operatorem usług publicznego transportu zbiorowego na terenie 
miasta Chojnice i w jego obszarze funkcjonalnym. Tabor zakupiono z przeznacze-
niem do obsługi linii dowozowych do węzła integracyjnego w Chojnicach. Ponadto 
zaplanowano również rozbudowę infrastruktury przystankowej, tj. system informacji 
pasażerskiej w obrębie węzła oraz zestaw 6 biletomatów na terenie miasta.

Ekologiczny tabor autobusowy został zakupiony przez Gminę Miejską Chojnice przy dofinansowa-
niu z Funduszy Europejskich w wysokości 85%, w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych 
węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Chojnicko Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wnętrze jednego z MAN-ów



WYWIAD

Trzy pytania do…
Edwarda Pietrzyka

1. Funkcję wiceburmistrza Chojnic pełnił Pan od 15 listopada 2002 roku do 9 listopada 
2018 roku. Jak podsumowałby Pan ten czas?

Zanim objąłem stanowisko zastępcy burmistrza miasta Chojnice, przez cztery lata 
byłem przewodniczącym Rady Miejskiej w Chojnicach. Nigdy jednak nie zakładałem 
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możliwości objęcia tak wysokiej funkcji w samorządzie. W momencie, gdy pan bur-
mistrz Arseniusz Finster zaproponował mi tę funkcję, to w mojej głowie pojawiła 
się jedna myśl: „czy podołam temu wyzwaniu?”. Z perspektywy czasu nie żałuję tej 
decyzji, ponieważ ten okres był spełnieniem tego, co już od dawna tkwiło w mojej 
podświadomości. Bardzo lubię pomagać innym, a bycie wiceburmistrzem znacznie 
mi to ułatwiło, chociażby ze względu na posiadane kontakty. Na piastowanie funkcji 
zastępcy burmistrza zdecydowałem się również z uwagi na wcześniejsze częste zmiany 
włodarzy miasta. Po roku 1998 nastąpiła stabilizacja, która trwa do dzisiaj. 20 lat to 
szmat czasu, więc trudno w kilku zdaniach go podsumować. Powiem tak: porównując 
Chojnice z 1998 roku do Chojnic z 2018 roku, widać, jak radykalnie miasto się zmie-
niło. 20 lat pracy w samorządzie, pięć zwycięskich kampanii wyborczych, w których 
pełniłem funkcję szefa sztabu wyborczego, to pewien mój sukces. Cieszę się, że mia-
łem możliwość pracy na rzecz miasta. Na moich oczach i przy moim współudziale 
tworzyło się w 2003 roku Biuro Integracji Europejskiej, które początkowo funkcjo-
nowało z jednym pracownikiem. Z czasem biuro zmieniło nazwę na Wydział Progra-
mów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej. Pracują tam sami profesjonaliści i to 
bardzo efektywnie. Poświęciłem dużo czasu i wysiłku na rozwijanie współpracy zagra-
nicznej z naszymi miastami partnerskimi. Dzięki temu mogliśmy gościć w Chojnicach 
zespoły muzyczne, tancerzy oraz dzieci uzdolnione artystycznie, m.in. z Mozyra (na 
Białorusi), Korsunia Szewczenkowskiego (na Ukrainie) i Emsdetten (w Niemczech). 
Cieszę się, że w tym wszystkim jest gdzieś cząstka mojej pracy.

2. Czego będzie Panu najbardziej brakowało po zakończeniu pracy w ratuszu?

Przede wszystkim codziennych kontaktów ze współpracownikami, ale również 
zorganizowanego od świtu do nocy dnia pracy. Dlatego będę się starał zastąpić to 
czymś innym.

3. Jakie ma Pan plany na swoją emeryturę?

Nie wybiegam daleko w przyszłość. Będę się cieszył każdym dniem. Po relaksie 
psychicznym postaram się znaleźć swoje miejsce w życiu. Być może wykorzystam 
dotychczasowe doświadczenie pracy w ratuszu w jakiejś dziedzinie życia. Jestem osobą 
o wielu zainteresowaniach. Może uda mi się nadrobić zaniedbania spowodowane bra-
kiem czasu, m.in. w ogrodzie, w czytaniu i w uporządkowaniu zbiorów kolekcjoner-
skich. A być może zainteresuje mnie coś nowego. Jedno jest pewne. Dopóki zdrowie 
i siły pozwolą, to nie wyobrażam sobie siebie w kapciach, w fotelu, z pilotem w ręku. 

Pytania zadawała: Irmina Szyca
Fot. Irmina Szyca
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PAŹDZIERNIK
 9 Szpitalny Oddział Ratunkowy doczekał się wartej ponad 5 mln zł modernizacji.
 11 W wieku 95 lat zmarł Tadeusz Guentzel – właściciel najstarszej chojnickiej piekarni, 

Starszy Cechu i wiceprezes Spółdzielni Rzemieślniczej, Zasłużony Obywatel Miasta 
Chojnice. Pogrzeb odbył się 15.10.

  Po raz ostatni biegacze Floriana i inni miłośnicy biegów wystartowali w comiesięcz-
nym Biegu dla Niepodległej w parku Tysiąclecia.

 12 W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się Koncert Muzyki Polskiej z utworami m.in. 
Chopina, Moniuszki i Karłowicza z okazji 100lecia odzyskania niepodległości.

 13–24 W ramach Dni Kultury KaszubskoPomorskiej odbyły się m.in. spotkanie autorskie 
z ojcem Adamem R. Sikorą, wystawa rysunków Macieja Jarczyńskiego, konkurs recy-
tatorski EKO-ART i Kaszubskie bajania.

 15 Mariusz Brunka i Kamil Kaczmarek zaprezentowali swoje opracowanie Stowarzyszenie 
Obywatelskie Projekt Chojnicka Samorządność. Przygotowani do zmian – gotowi do 
konkurencji.

 17–18 Podczas Chojnickich Dni Tischnerowskich warsztaty dla licealistów prowadziła prof. Kry-
styna Ablewicz, a w MBP odbyło się spotkanie z Wojciechem Bonowiczem – znawcą 
dzieł ks. Józefa Tischnera.

 19 W 14. Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska Grand Prix zdobył 
fotoreporter Aleksander Knitter, a w kategorii fotoreportaż 1. miejsce zajął Daniel Fry-
mark.

 20 Z koncertem dla seniorów z okazji ich święta w auli LO wystąpili artyści operowi.
 21 Arseniusz Finster wygrał w pierwszej turze wybory samorządowe na burmistrza Choj-

nic, pokonując czterech innych kandydatów i tym samym będzie pełnić tę funkcję już 
szóstą kadencję.

 26 Po raz ostatni spotkała się Rada Powiatu Chojnickiego kadencji 2014–2018 wraz z zarzą-
dem kierowanym przez starostę Stanisława Skaję, pełniącym tę funkcję od 12 lat.

  Rozpoczęła się druga edycja spotkań ludzi z pasją w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2.

 26 W ramach Jesiennych Impresji z Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w Centrum Sztuki 
Collegium ARS gościła Monika Rogozińska, himalaistka, ratownik TOPR i dzienni-
karka.

 28 W ramach festiwalu muzycznego „Niepodległa wielu wymiarów” w kościele gimnazjalnym 
odbył się koncert prof. Andrzeja Chorosińskiego i zespołu wokalnego Art’n’Voices.

 31 Zmarł proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottiera ojciec Marek Kar-
czewski.

  Policjanci prowadzili w całym województwie kampanię „Bądź widocznym patriotą” 
i rozdawali białoczerwone opaski odblaskowe.



69Kronika wydarzeń

LISTOPAD
 8 W MBP można było oglądać zdjęcia fotoreportera Aleksandra Knittera wykonane pod-

czas wydarzeń upamiętniających setną rocznicę niepodległości.

 9 Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej kadencji 2014–2018 w ratuszu odsłonięta została 
tablica upamiętniająca zmarłego burmistrza Leszka Chamier Cieminskiego.

  Na emeryturę przeszedł długoletni zastępca burmistrza Chojnic Edward Pietrzyk.
  W Collegium ARS wspominano muzyka jazzowego Krzysztofa Komedę – gościem 

była autorka książki o nim Magdalena Grzebałkowska, a zagrali Maciej Fortuna 
i Krzysztof Dys.

 10–23 Kolejnymi gośćmi Jesiennych Impresji byli rzeźbiarze Barbara Łącka i Jarosław Urbański 
oraz podróżniczka Agnieszka MolikMatyga z ekipą IgiTravel.

 11 Obchody 100lecia odzyskania niepodległości ze złożeniem kwiatów pod pomnikami; 
koncertem akordeonowym Marcina Wyrostka, Biegiem dla Niepodległej PChS, rozwi-
nięciem stumetrowej flagi i koncertem laureatów Kawiarenki Piosenki Polskiej Stowa-
rzyszenia „Dworek Polski”.

  Harcerze uczcili 100lecie niepodległości oraz Związku Harcerstwa Polskiego.

 14 Z uczniami II LO na zaproszenie chojnickiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” spotkał 
się ks. Adam Boniecki.

 15 W cyklu Czwartki u Albina Marcin Synak omówił biografię płk. Stanisława Michała Wrza-
lińskiego.

  Na Starym Rynku otwarta została plenerowa wystawa fotograficzna „W innym świetle” 
młodych chojniczan: Pauliny Depka Prądzinskiej i Daniela Chełmowskiego.

 17 Podczas Powiatowej Akademii Honorowych Dawców Krwi Urząd Miejski w Chojni-
cach otrzymał Akt Nadania Medalu 60lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.

 20 Pisarka dla dzieci Roksana JędrzejewskaWróbel gościła w MBP w ramach programu 
Dyskusyjny Klub Książki.

 22 Zmiana na stanowisku starosty chojnickiego. Na pierwszej sesji Rady Powiatu kadencji 
2018–2023 na starostę wybrano Marka Szczepańskiego.

  W muzealnej Baszcie Kurza Stopa otwarta została wystawa malarstwa chojniczanki 
Bożeny Dudy „Magia średniowiecznych Chojnic”.

 23 Rada Miejska Chojnic spotkała się na pierwszej po wyborach samorządowych sesji.
  Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z okazji swojego 20lecia wręczyło Laury 

Sprzymierzeńców Nauki. Na kamienicy przy ul. Warszawskiej 23 odsłonięto tablicę 
pamięci Stefana Bieszka.

 25 Teatr Polska Opera Królewska zaprezentował w Bazylice Mniejszej spektakl Dziady – 
Widma z tekstem Adama Mickiewicza i muzyką Stanisława Moniuszki.

  W wieku 80 lat zmarł nestor chojnickich fotografów, fotoreporter Zygfryd Czupa. 
Pogrzeb odbył się 28.11.
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GRUDZIEŃ
 3–17 Jubileuszowe 20. Chojnickie Filmobranie odbyło się pod hasłem „Kino polskie dziś, 

czyli sto lat później”. Rozstrzygnięty został powiatowy konkurs plastyczny „Moja mała 
i duża Ojczyzna”.

 4 Muzeum HistorycznoEtnograficzne zorganizowało warsztaty „Drewniana ozdoba świą-
teczna z motywem szopki bożonarodzeniowej”.

 6 Mikołajkowa odsłona akcji „Czytasz Ty, Czytam Ja” odbyła się w Bramie Pomorza. Akto-
rzy Chojnickiego Studia Rapsodycznego czytali Kubusia Puchatka.

  Ostatnim gościem cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie odzyskania 
 NIEPODLEGŁOŚCI” w MBP był znawca Zbigniewa Herberta Andrzej Franaszek. 

 7–14 W ramach Jesiennych Impresji z koncertem poezji śpiewanej wystąpił Dariusz Buczek, 
a tydzień później swoją poezję zaprezentował Kazimierz Rink.

 9 Mikołajkowa Wystawa Psów Rasowych jak co roku odbyła się w hali Centrum Parku.

 10 OSP Chojnice wzbogaciła się o nowoczesny wóz bojowy marki Volvo.

 11 Fotograf Wojciech Grzędziński przyjechał do Chojnic, żeby robić zdjęcia do projektu 
„Twarze Polaków – portret społeczeństwa”.

 13 Budynek Chojnickiego Centrum Kultury oddany został do użytku po trwającej prawie dwa 
lata modernizacji. Odnowiona została też sala kinowa.

  W LO im. Filomatów Chojnickich po raz 10. młodzież wzięła udział w konkursie poezji 
śpiewanej „Śladami Stachury”.

 14–16 W centrum miasta odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy ze świątecznymi prezentacjami, 
występami uczniów oraz kiermaszami świątecznych ozdób i artykułów.

 15 Na Starym Rynku uruchomione zostało lodowisko. Gościem inauguracji była wicemi-
strzyni Polski w jeździe figurowej na łyżwach Natalia Sienkiewicz.

 17 W wieku 80 lat zmarł działacz społeczny i były radny miejski Michał Karpiak. Pogrzeb 
odbył się 20.12 na cmentarzu komunalnym.

 20 Chojnickie Studio Rapsodyczne pokazało premierowy spektakl Scrooge Show w reżyse-
rii Grzegorza Szlangi, nawiązujący do Opowieści Wigilijnej Charlesa Dickensa.

 22 W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej odbyła się kolacja wigilijna dla osób najuboższych 
i samotnych. 

 27 W ChCK można było obejrzeć monodram Popatrz na Lusię w wykonaniu Viktorii Szo-
pińskiej z Chojnickiego Studia Rapsodycznego i posłuchać wykładu Magdaleny Stolp 
o problemie ucieczek dzieci. 

 28 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprosiło do ChCK na koncert laureatki telewizyjnych kon-
kursów muzycznych Anny Hnatowicz. 

  W Centrum Sztuki Collegium ARS na otwarcie wystawy „Chojnice okiem młodych arty-
stek” swoje prace zaprezentowały Natasza Stolp, Weronika Remus i Julia Miszewska.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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ŚRÓDMIEŚCIE

Wigilia Święta
Niepodległości

MARIUSZ BRUNKA

W sobotę 10 listopada 2018 roku w restauracji Sukiennice odbyła się uroczysta 
Wigilia Święta Niepodległości zorganizowana przez Samorząd Mieszkańców 

Osiedla nr 1 Śródmieście. Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu mieszkańców naszego 
osiedla, którzy przynajmniej raz w roku organizują takie spotkanie integracyjne. Ale 
w 2018 roku nie miało ono bożonarodzeniowego charakteru, gdyż już na wiosnę 
jednogłośnie zdecydowano, aby zorganizować spotkanie z okazji obchodów stulecia 
odrodzenia niepodległej Polski. Czuliśmy bowiem wszyscy głęboką potrzebę zamani-
festowania wspólnej radości z tej wyjątkowej okazji.

Patriotyczny występ młodzieży z Technikum nr 2 w Chojnicach
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Aby „podkręcić” świąteczny charakter 
imprezy zasiedliśmy nie tylko do kolacyj-
nego stołu, ale postanowiliśmy również 
wzbogacić nasze spotkanie o stosowny 
program artystyczny. W sukurs przyszła 
nam wspaniała młodzież z Technikum 
nr  2 w Chojnicach, która pod opieką 
swojej polonistki Marzeny Skwierawskiej 
przygotowała dla naszych mieszkańców 
niespodziankę. Wystarczy powiedzieć, 
że nie brakowało szczerego zachwytu, 
uśmiechu i łez wzruszenia, gdy nasi mło-
dzi przyjaciele – poświęcając swój wolny 
przecież sobotni wieczór  – wystąpili 
przed nami, zachęcając wszystkich do 
współudziału we wspólnym śpiewaniu.

Tego wieczoru prawdziwie świętowali-
śmy w gronie bliższych i dalszych sąsiadów. 
W codziennym życiu bowiem nie pozwa-
lamy sobie zbyt często na publiczne deklaro-
wanie patriotyzmu. Niesłusznie uważamy, że 
to coś tylko osobistego, intymnego. Ale teraz 
każdy chciał okazać swoją radość z tego, że 
mieszkając w Chojnicach, żyje w suwerennej 
Polsce, że ostatnie stulecie było – pomimo 

licznych przeciwności – ugruntowaniem trwałego związku naszego miasta z naszą Ojczyzną. 
Wydaje się również, że i nasi młodzi przyjaciele zrozumieli wiele z reakcji, szczególnie najstar-
szych uczestników. Poczuli, jak to, co przygotowali i zaprezentowali, oddziaływało na innych. 
Oni na pewno już wiedzą, że słowa niejednej patriotycznej pieśni wciąż znajdują wdzięcznych 
odbiorców. I wciąż są nam tak bardzo potrzebne!

Już za kilkanaście miesięcy – w styczniu 2020 roku – będziemy świętować stulecie powrotu 
Chojnic do Polski. Uczestnicy listopadowego spotkania jednogłośnie wyrazili postulat podob-
nego spotkania z tej okazji. Liczymy, że inicjatywa ta znajdzie swoich naśladowców także 
na innych osiedlach Chojnic. Śródmiejska impreza dowodzi, że taki sposób świętowania na 
pewno znajdzie pozytywny oddźwięk. Wypracowania nowych form w tym zakresie oczeku-
jemy przecież od dawna. Msze i składanie kwiatów pod pomnikami już nie wystarczą. Czym 
dalej od wydarzeń, które czcimy, czym mniej ich świadków, tym bardziej trzeba szukać innych 
sposobów dotarcia do ludzi. To dlatego takim zainteresowaniem cieszą się publiczne biegi, 
koncerty, konkursy… Wierzymy, że również nasza wigilia będzie ciekawą nową propozycją 
w tym wspólnym zadaniu.

Fot. Marzena Szyca

Wigilia Święta Niepodległości zgromadziła 
mieszkańców osiedla Śródmieście
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Wieczornica patriotyczna
w Szkole Podstawowej nr 7

ALINA JARUSZEWSKA

9 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego odbyło się spotka-
nie mieszkańców osiedla nr 2 poświęcone 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Oprawę artystyczną przygotował zaprzyjaźniony ze szkolną społecz-
nością Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Kaszëbe. Członkowie zespołu 
wystąpili w barwnych historycznych strojach. W spotkaniu uczestniczyli też rekon-
struktorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Gryfa Pomorskiego „Cis” z Męcikała oraz 
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Honorowego Szwadronu Kawalerii Ziemi Chojnickiej im. 18. Pułku Ułanów Pomor-
skich. Gościem wieczornicy był ks. prałat Henryk Cyrzan, który udzielił zgromadzo-
nym błogosławieństwa.

Spotkanie prowadziła Maria Renata Wróblewska, założycielka i kierowniczka zespołu 
Kaszëbe. Zebrani otrzymali śpiewniki, sala rozbrzmiewała patriotycznym śpiewem. Pro-
wadząca przybliżyła też historię związaną z powstaniem okolicznościowych utworów. 
Wystrój sali nawiązywał do niepodległościowych wydarzeń, dominowały dwa kolory: 

czerwień i biel. Słodki poczę-
stunek przygotowały członkinie 
Samorządu Mieszkańców Osiedla 
nr 2 i sympatycy zespołu Kaszëbe.

Warto przypomnieć, iż spotka-
nia osiedlowe z okazji narodowego 
święta odbywały się już w minio-
nych latach, ale to miało szczególny 
charakter. Wszak taka rocznica to 
powód do wspólnego świętowania 
i poznawania ojczystej historii.

Fot. Kazimierz Jaruszewski
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Nad grobami
Odszedł u progu Niepodległości

Czas…
jak rzeka, jak rzeka płynie,

unosząc w przeszłość tamte dni.
(fragment tekstu piosenki Czas jak rzeka Czesława Niemena)

P oczątek listopada to czas, kiedy częściej niż zwykle myślimy o przemijaniu 
i ulotności naszego istnienia. Odwiedzamy małe cmentarze i wielkie nekropolie. 

Wspominamy pogrążeni w zadumie.
Takim szczególnym miejscem, 

nie tylko listopadowej refleksji, 
jest cmentarz parafialny w Choj-
nicach. Znaliśmy wiele osób, które 
tam spoczywają. Pochylamy się też 
nad grobami tych, z którymi los 
nas nie połączył. Nikt z Czytelni-
ków „Kwartalnika Chojnickiego” 
nigdy nie spotkał się z księdzem 
Janem Binczykiem. Kapłan ten 
zmarł niespełna miesiąc przed 

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Zamieszczony w „Pielgrzymie” 
w 1918 roku nekrolog ks. Jana Binczyka, 

który w ostatnich latach życia używał 
spolszczonej wersji nazwiska: Bińczyk 

(źródło: Biblioteka Diecezjalna 
im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi 

w Pelplinie)

DUCHOWIEŃSTWO
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odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości, a w bieżącym roku świętujemy 
przecież 100. rocznicę tego wydarzenia. 
Warto zatem, choć krótko, przybliżyć tę 
postać związaną przez połowę swego 
życia z Chojnicami.

Jan Binczyk urodził się 7 listopada 
1880 roku w Bydgoszczy. Jego ojciec, 
Martin, był Niemcem, a matka (znamy 
tylko jej nazwisko: Rowińska) pocho-
dziła z polskiej rodziny. Jan (Johan-
nes) wychowany został w duchu nie-
mieckim. Ojciec pracował w sądzie. 
Władze pruskie nierzadko przenosiły 
osoby zatrudnione w wymiarze spra-
wiedliwości czy w oświacie do kolej-
nych, nieraz bardzo odległych placó-
wek. Martin Binczyk trafił do Chojnic, 
gdzie zamieszkał wraz z rodziną. Syn 
Johannes w wieku 13 lat podjął naukę 
w tamtejszym Królewskim Katolickim 
Gimnazjum. Cykl kształcenia wyno-
sił dziewięć lat, jednak wielu uczniów 
powtarzało klasy. Binczyk uzyskał 

świadectwo maturalne dopiero w wieku 26 lat. A zdarzali się gimnazjaliści, którzy 
przystępowali do egzaminu dojrzałości (w szkole dla młodzieży), mając 30 lat…

Po maturze Binczyk studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 7 maja 1911 roku. Posługę duszpasterską jako wikariusz spra-
wował najpierw w Kartuzach, a następnie w Strzepczu, Radawnicy i Bytowie. Nie-
długo przed wybuchem I wojny światowej przeniesiony został do Wejherowa. Służył 
tam parafianom aż do śmierci 18 października 1918 roku. Pracując wśród Kaszubów, 
wrastał powoli w polskie środowisko. Można powiedzieć, iż odnalazł swoją drogę do 
polskości. Nie doczekał jednak nawet swoich 38 urodzin…

Rodzina zabiegała o pochówek ks. Binczyka w Chojnicach. Dlatego dziś możemy 
pochylić się nad jego grobem, który odnajdziemy w pobliżu muru oddzielającego 
cmentarz od ul. Kościerskiej.

Fot. Patryk Jutrzenka Trzebiatowski

Grób ks. Jana Binczyka  w Chojnicach
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Papiernia
Radziwiłłowska

T ym razem zapraszamy Czytelników „Kwartalnika Chojnickiego” do Nowej Brdy, 
malowniczo położonej nad rzeką śródleśnej osady na kresach powiatu człuchow-

skiego. Niektórzy mówią nawet, że to „osada na końcu świata”. Warto sprawdzić…

REGION

Widok na most i współczesną osadę
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Symboliczne wiosła
Kaszubska Nowa Brda kojarzy się 
niektórym Pomorzanom, i słusznie, 
z ks.  Karolem Wojtyłą, miłośnikiem 
spływów kajakowych i późniejszym 
Ojcem św. Janem Pawłem II oraz 
z manufakturą słynącą ongiś z wyrobu 
znakomitego papieru czerpanego. 
Świadectwem pomorskich, rzecznych 

„peregrynacji” turysty przybywającego 
z Krakowa (ks. Wojtyły) jest niezwy-
kły obelisk z charakterystycznymi 
wiosłami. Tego monumentu nie da się 
pomylić z żadnym innym. Trzeba go 
zobaczyć na własne oczy. Odsłonięty 
został w 2003 roku, w 50. rocznicę 
pamiętnego spływu. W uroczysto-
ści uczestniczyli także przyjaciele ks. 
Wojtyły, razem z nim płynący Brdą. 
Dodać jednocześnie należy, że również 
w Czernicy, w gminie Brusy, miesz-

kańcy uczcili pobyt przyszłego papieża piękną kapliczką (zob. „Kwartalnik Choj-
nicki” nr 2 z 2012 roku). 

W tej osadzie (jak zgrabnie pisze dr Marian Fryda: wioseczce) można z powodze-
niem rozpocząć kolejny etap spływu kajakowego, stąd jej spora popularność w środo-
wisku wodniaków.

Radziwiłł i… Pabich
Znana wielu współczesnym amatorom aktywnego wypoczynku na wodzie Nowa Brda 
powstała po 1696 roku. Starosta człuchowski, książę Karol Stanisław Radziwiłł, wystawił 
w tymże roku dokument, w którym zezwalał młynarzowi z Przechlewka, Michałowi 
Szmittowi, na wybudowanie nad Brdą papierni – „wielce w tych stronach potrzebną”. 
Miejsce, w którym powstał, jak dziś mówimy, zakład produkcyjny, było wcześniej nie-
zamieszkałe. Osada liczy zatem ok. 320 lat i nazywana była również: Papiernia.

Losy „brdowskiej” papierni opisał ceniony w kraju znawca historii pomorskiego 
papiernictwa, chojniczanin Franciszek Pabich. Zainteresowanych Czytelników 
odsyłamy zatem do jego publikacji zamieszczonej w „Przeglądzie Papierniczym” 
(nr 2 z 1985 roku). Nadmieńmy, iż przez wiele lat właścicielami zakładu nad rzeką byli 
Nehringowie. Ród ten wywodził się z Holandii, a podczas wojen religijnych niektórzy 
jego przedstawiciele znaleźli schronienie w Polsce. 

Drogowskaz do leśnictwa Nowa Brda
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Człuchowski Paweł Jasienica
Osada nad Brdą doczekała się nawet 
monograficznego opisu. Dokonał tego 
doskonale znający (od czasów dzie-
ciństwa) „brdowskie” realia Marian 
Fryda. Książka nosi tytuł Nowa Brda 
jest tylko jedna… Czyta się ją jak dobry, 
klasyczny esej historyczny. Dr Fryda to 
bowiem nie tylko rzetelny naukowiec, 
ale także utalentowany eseista. Zachę-
camy do lektury, można sporo dowie-
dzieć się nie tylko o dziejach papierni, 
funkcjonującej do 1848 roku, ale 
też o historii szkoły, stacji kolejowej, 
poczty. Wartościowym dopełnieniem 

Obelisk upamiętniający kajakowe wyprawy ks. Karola Wojtyły

Grób Nehringa na cmentarzu
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wydawnictwa jest bogaty materiał ilustracyjny, m.in. filigrany (znaki wodne) 
papierni czy zdjęcie dworu Nehringów.

Fot. Joanna Cieślińska

W latach 1902–1991 do Nowej Brdy można było dotrzeć koleją. Wieś znajdowała się na linii 
Człuchów – Słosinko

Na cmentarzu zachowało się tylko kilka nagrobków
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PASJA

Monika Kuchta:
Przez aparat widać bardziej

Od jak dawna fotografujesz?

Monika Kuchta: Od dziecka. Do dzisiaj mam gdzieś jedno z pierwszych swo-
ich zdjęć, z którego byłam dumna. Jest to ujęcie jesiennego jeziora, w którego tafli 
wszystko się odbijało. Miałam wtedy około 11 lat. Pierwszy aparat dostałam chyba 
na pierwszą komunię świętą. Taki na kliszę. W mojej rodzinie fotografował tata oraz 
wujek, po którym zachowałam obiektywy, kiedyś warte fortunę. Pamiętam, jak siada-
liśmy całą rodziną w pokoju i przez rzutnik wyświetlaliśmy slajdy. Były to magiczne 
chwile.

Fotografujesz przyrodę. Dlaczego taki wybór?

A jest coś piękniejszego? Bardziej naturalnego? Dla mnie nie. Idąc na spacer do 
lasu, zupełnie inaczej widzimy tego samego ptaka siedzącego na gałęzi, a inaczej 
przez wizjer aparatu. Zwykle w ogóle nie dostrzegamy jak wiele par oczu śledzi nas na 

Monika Kuchta – dyrektor Centrum Edukacyjno
Wdrożeniowego w Chojnicach, pochodzi z Wiela, 
a z Chojnicami związana jest od siedmiu lat. 
Studiowała Zarządzanie Finansami na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Całą pracę 
zawodową wiąże ze wspieraniem początkujących 
przedsiębiorców. Jest pasjonatką motyli.
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każdym spacerze. A jeśli jeszcze obiektyw ma duży zoom! Lornetka to jednak nie to 
samo. Bardzo lubię fotografować właśnie ptaki: pliszki, pełzacze, kormorany, perkozy 
czy sójki. Prawda jest banalna – ptaki nas praktycznie otaczają na każdym kroku, jest 
ich z pewnością więcej niż jakichkolwiek innych zwierząt. Mam kilka albumów z pta-
kami, więc jak zrobię zdjęcie ptaszkowi, którego nie znam, to w pierwszej kolejności 
szukam go w albumie lub wysyłam zdjęcie znajomemu fotografowi przyrodnikowi. 
Albo razem z mamą przetrząsamy internet. Poza tym zdjęcia robione przyrodzie 
oddają jej wyjątkowość, można się jej przyjrzeć z bliska. Jest to dla mnie fascynujące. 
Można powiedzieć, że przez aparat widać bardziej.

Robienie zdjęć ptakom często wymaga cierpliwości. Na jakiego ptaka musiałaś najdłużej 
czekać, aby go sfotografować?

Najdłużej czekałam na sójkę. Właściwie nie czekałam, tylko raczej wyczekiwałam 
okazji. To powszechne, ale płochliwe ptaki. Zwykle pierwsze robią larum w lesie, gdy 
ktoś nadchodzi. Jako dziecko podczas jednego ze spacerów znalazłam piękne niebie-
skie piórko. Nie miałam pojęcia, jaki ptak je zgubił. Nie znałam żadnego błękitnego 
ptaka, ale bardzo chciałam go zobaczyć. I bardzo chciałam zrobić zdjęcie właśnie sójce. 
Cała rodzina mi kibicowała. Hasło „O! Sójka, sójka!” stało się rodzinną anegdotą. Nie 

A w ogrodzie mieszka… pleszka
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jestem fotografem przyrodni-
kiem. Dla mnie fotografowanie 
to nie jest jednak polowanie. Nie 
obieram celu, nie przyczajam 
się za krzakami na kilka godzin, 
tylko po prostu bacznie obser-
wuję przyrodę i wsłuchuję się 
w jej dźwięki. Posiadanie ze 
sobą aparatu do tego niejako 
zobowiązuje. A w każdym zdję-
ciu dla mnie najważniejsza jest 
historia, jaką dzięki aparatowi 
poznałam. Przyroda naprawdę 
wiele opowiada. Najwięcej ujęć 
robię chyba latem, nad jeziorem, 
a także w ogrodzie mojej mamy. 
Mama ma przepiękny ogród, 
w którym rośliny zdecydowanie 
nie rosną pod linijkę, lecz mają 
pełną swobodę. Miejsce srebrzy-
stego świerku, który pewnej nocy 
w tajemniczych okolicznościach 
zniknął z ogrodu, zajęła szybko 
sosna. Samosiejka, która wyro-
sła dość nieszczęśliwie między 
szczebelkami płotu. Pomimo 
przesadzenia, dalej rosła dosyć 
krzywo. Wygląda jak z urwiska. 
Ale zimą zawsze powieszone są 
na niej słonecznik i słoninka. 
Czasem nawet dzięcioł się skusi. 
Ptasi raj. Paradoksalnie jed-
nak najwięcej pięknych chwil 
dostrzegam, kiedy nie mam apa-
ratu i nie mogę zrobić zdjęcia, 
a samo zdarzenie jest tak wyjąt-
kowe, że nawet trudno je opo-
wiedzieć. Kiedyś miałam taką 
sytuację, że pływałam w jezio-
rze i niedaleko mnie przepływał 

Wiosenne śniadanie

Podlotek

W modrym futerku
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perkoz z młodymi siedzącymi na grzbiecie. Jeden nieporadnie zszedł, aby płynąć 
samodzielnie. Otrzymał od drugiego z rodziców w nagrodę rybkę. Większą od niego. 
Prawdziwym wyzwaniem było ją połknąć. Po kilku próbach i fikołkach z dziobem 
pod wodą, a płetwami w powietrzu w końcu się udało. Piękne, fascynujące, zabawne, 
rozczulające. W takich chwilach żałuję, że nie mam aparatu w oczach.

A inne zwierzęta?

Generalnie każda część przy-
rody stanowi wdzięczny obiekt 
fotograficzny. Także same kra-
jobrazy, drzewa, kwiaty w ogro-
dzie mamy czy nawet… owady. 
Zawsze pasjonowały mnie 
motyle, a nie przypuszczałam, 
jak wdzięczne mogą być trzmiele 
czy pszczoły podczas pracy. 
Dopiero na własnym zdjęciu 

Szkodnik w ogrodzie Mickiewicza

Łyska na pełnych żaglach
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spostrzegłam, jak wiele pyłku 
pszczoła przenosi na nogach 
podczas lotów od kwiatu do 
kwiatu. Któregoś wieczora sfo-
tografowałam żuczka ze strasz-
nie długimi czułkami  – dowie-
działam się, cóż to za chrząszcze 
tycze. Mojego nazwałam tyczem 
narcyzem, bo najwyraźniej przy-
glądał się sobie w oknie, zamiast 
obserwować zaćmienie księ-
życa, bo przy tej akurat okazji 
się poznaliśmy. Fotografując 
świerszcza, wyraźnie widziałam, 
jak „skrzypi” nogami. Obserwo-
wałam motyle w stadiach gąsie-
nic i poczwarek, a także w dość 
intymnych sytuacjach. Mam też 
zdjęcie pająka, który upolował 
ważkę. Swoją drogą to zdjęcie 
trochę mnie przeraża, ale poka-
zuje naturalny rytm natury i dla-
tego uważam, że jest piękne.

Aparat stał się Twoim codziennym 
rekwizytem?

Jeszcze nie, ale jak idę na spa-
cer, to oczywiście zawsze go ze 
sobą biorę. Gdziekolwiek wyjeż-
dżam, niebieska torba z apara-
tem leży na fotelu obok. Każdego 
dnia uczę się patrzeć tak, aby 
móc zachować ulotność chwili, 
która dzieje się wokół mnie.

Rozmawiała: Emilia Kalitta
Fot. ze zbiorów Moniki Kuchty

Tycz narcyz

Danse macabre

Z widokiem na koniec świata

Monika Kuchta: Przez aparat widać bardziej
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Jezioro łabędzie

Żaden wróbel! Rzekł obrażony mazurek
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Cierpliwa

Reprymenda
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