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WYZNANIA
w Chojnicach





Wspólnota oparta
na świadomości wiary

BAPTYŚCI

EMILIA KALITTA

W ielu chojniczan spacerujących ul. Gdańską mija kamienicę znajdującą się pod 
numerem 15. Niektórzy kojarzą, że przy ogrodzeniu znajduje się tablica infor‑

mująca, że w tym miejscu jest Kościół Chrześcijan Baptystów. Kiedy zadzwonimy do 
drzwi, otworzy nam małżeństwo Ewelina i Bartek Kłopotek ‑Główczewscy. Bartek jest 
wikariuszem i szerokim uśmiechem zaprasza do środka każdego, kto zechce poznać 
ich bliżej. 

Katechumeni przed uroczystością chrztu
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Kaplica baptystów znajduje się na parterze kamienicy. Na piętrze mieszka wika‑
riusz z żoną i dwoma synkami. Baptystami są od 11 lat. Trudno było to zrozumieć ich 
katolickim rodzinom, dla których odwrócili się od Kościoła. Dla Eweliny i Bartka był 
to natomiast moment nawrócenia. – „Nawróciłam się, kiedy dotarło do mnie, że nie 
zgadzam się na wiele z dotychczasowych doktryn, np., że Jezus ciągle umiera za moje 
grzechy. Jezus umarł raz”  – mówi Ewelina.  – „Kiedyś prowadziłem burzliwe życie. 
Ale spotkałem na swojej drodze kogoś, kto pomógł mi się nawrócić. Od tego czasu 
wszystko stało się prostsze. Tylko znajomi dziwią się, że nie piję alkoholu i nie palę 
papierosów” – wyjaśnia Bartek.

Moment nawracania się jest dramatyczny, dla niektórych nawet traumatyczny, 
ponieważ oznacza całkowite odwrócenie się od tego, co dotychczas się robiło. Bap‑
tyści kierują się ściśle normami etycznymi, nie ma miejsca na liberalizm w postę‑
powaniu. Biblia jest jedynym źródłem nauki o Bogu i postanowieniach dotyczących 
człowieka. Jeśli czegoś, co ktoś praktykuje, nie ma w Piśmie Świętym, to dla baptystów 
oznacza herezję. – „Nowi znajomi często nas pytają o naszą wiarę. Ale wynika to bar‑
dziej z ciekawości, nigdy nie spotkaliśmy się z niechęcią. Pytają mnie np., czemu nie 
chodzę do kościoła. Czasami nazywają nas heretykami, ale my też wierzymy w Boga” – 
mówi Ewelina. 

W Chojnicach baptyści są od 22 lat. Zbór założyli ludzie, którzy wrócili do Chojnic 
po studiach, podczas których się nawrócili. Po kilku latach została kupiona kamienica 

Chojniccy baptyści podczas ewangelizacji na Starym Mieście
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przy ul. Gdańskiej 15. – „To był budynek do rozbiórki, nawet nie do remontu. Od 
parteru przez dziury w podłodze widać było dach. Ale determinacja i wytrwałość 
naszych braci i sióstr sprawiły, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe” – 
opowiada Bartek. 

Kościół baptystów jest kościołem kongregacjonalnym, czyli zgromadzeniowym. 
Wszystkie decyzje podejmowane są przez członków. Każdy ma prawo do zabrania 
głosu. – „To tak jak w rodzinie, podejmujemy decyzje wspólnie, ponieważ wszystkich 
nas one dotyczą” – mówi Ewelina. 

Zbór wybiera ze swojego grona Radę Zboru, ale to członkowie, czyli zbór, decy‑
dują np. o przyjęciu kogoś do wspólnoty lub wykluczeniu z niej. Pastor u baptystów 
pełni funkcje reprezentacyjne, prowadzi duszpasterstwo, ma rolę usługującą. Rola 
pastora ogranicza się do kaznodziejstwa, czyli zwiastowania Słowa Bożego i ducho‑
wej opieki nad zborem, czyli usługi duszpasterstwa. W zborze chojnickim obecnie 
nie ma pastora. Warunkiem jest ukończenie Wyższego Baptystycznego Seminarium 
Teologicznego w Warszawie. W przyszłym roku pastorem zostanie najprawdopodob‑
niej Bartek, musi jeszcze obronić pracę licencjacką na temat darów Ducha Świętego. 

Kościół baptystów tworzą osoby, które świadomie uczestniczyły w ceremonii 
chrztu. Z tego względu do jego członków nie wlicza się dzieci.  – „Członkiem koś‑
cioła staje się po chrzcie. Chrzest odbywa się w wieku, w którym człowiek potrafi 
świadomie zdefiniować swoją wiarę. W przypadku niemowlaków nie jest to możliwe. 

Ceremonia chrztu polega na całkowitym zanurzeniu w wodzie
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Dojrzałość, która pozwala na świadome przystąpienie do ceremonii chrztu, następuje 
co najmniej w 15. roku życia. Chrzest poprzedza katechumenat, czyli cykl 12 spotkań 
dotyczących wiary. Przed chrztem każda osoba musi publicznie przedstawić swoje 
świadectwo wiary” – opowiada Bartek. U baptystów chrzest następuje poprzez cał‑
kowite zanurzenie w wodzie. Stąd zresztą pochodzi nazwa: od báptein, czyli „zanu‑
rzać”. Ceremonii chrztu najczęściej dokonuje się latem. Chrzest to ważne wydarzenie 
w życiu społeczności baptystów. Po uroczystości jest czas na wspólne biesiadowanie, 
śpiewy i rozmowy. – „Na szczęście mieszkamy w regionie, gdzie jezior jest pod dostat‑
kiem, więc mamy doskonałe warunki do chrztu” – uśmiecha się Ewelina. 

Dla baptystów sakrament to widzialne błogosławieństwo Boga. W kościele bap‑
tystów uznaje się dwa sakramenty. Jednym jest chrzest, dlatego tak ważne jest jego 
dokonanie w wieku pozwalającym na świadome podjęcie decyzji o nim. Chrzest jest 
udzielany tylko na osobiste wyznanie wiary, jest zewnętrznym, publicznym świade‑
ctwem przyjęcia zbawienia. Drugim sakramentem jest Wieczerza Pańska, obcho‑
dzona raz w miesiącu, będąca duchową ucztą z Chrystusem. Podczas obrzędu Wie‑
czerzy Pańskiej ochrzczeni wierni spożywają chleb i wino będące symbolami Ciała 
i Krwi Pańskiej.

Naszych czytelników może zdziwić fakt, że o wikariuszu piszemy po prostu Bartek, 
nie wskazując funkcji duchownej. – „Tak to u nas po prostu wygląda. Jako wikariusz 
nie jestem kimś ponad innymi członkami. Podkreślamy biblijną prawdę o powszech‑
nym kapłaństwie wierzących. Zgodnie z nią każdy wierzący w Jezusa ma taki sam 
dostęp do Boga. Kościół nie dzieli się na kapłanów i niewiele znaczącą resztę. Dla‑
tego wiele ważnych decyzji podejmujemy wspólnie, na drodze głosowania, podczas 
odbywających się regularnie spotkań członkowskich. Nasz kościół to ludzie, a ludzie 
to relacje. Ewangelizujemy poprzez spotkania na ulicy, organizujemy koncerty, przed‑
stawienia teatralne, obozy językowe, obozy naukowe. Nie są przeznaczone tylko dla 
członków kościoła, ale dla wszystkich chętnych. Transmitujemy także nabożeństwa 
on ‑line” – wymienia Bartek.

U baptystów nie ma spowiedzi w konfesjonale. Każdy sam wyznaje Bogu swoje 
grzechy. Jeśli natomiast chce porozmawiać z wikariuszem o swoich słabościach, to 
oczywiście zawsze może. Grzechy odpuszcza jednak tylko Bóg, nie człowiek. Ina‑
czej niż w kościele rzymskokatolickim wygląda także ślub.  – „Małżonkowie mogą 
sami sformułować tekst przysięgi lub złożyć przysięgę przygotowaną przez pastora. 
W całym Nowym Testamencie nie ma ani jednego opisu ślubu. Jest tylko opis wesela 
w Kanie Galilejskiej. Nie wiemy więc, jak powinna wyglądać ceremonia ślubu. Z tego 
samego powodu nie uznajemy objawień, np. tego, jak wygląda niebo. Gdyby Bóg 
chciał nam zdradzić, jak będzie w niebie, to by nam to przekazał poprzez Nowy Testa‑
ment” – wyjaśnia Bartek. 

Baptystów w Polsce jest około 5000. Zbór w Chojnicach tworzy 50 osób, nie 
licząc dzieci, z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Największy zbór 
w Warszawie liczy około 300 członków. – „Jesteśmy małą społecznością, nie mamy 
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więc problemu z bieżącym kontaktem. 
Z naszymi członkami widujemy się co 
niedzielę podczas nabożeństwa, mamy 
również grupy biblijne w domach 
poszczególnych członków, spotkania 
młodzieży. W pierwszą niedzielę mie‑
siąca spotykamy się na wspólnym obie‑
dzie”  – wymieniają Bartek i Ewelina. 
Najważniejszym spotkaniem każdego 
tygodnia jest niedzielne nabożeństwo 
o godz. 11.00. Nabożeństwa mają swo‑
bodną formę, jednak zawsze składają się 
z kilku elementów, na czele z kazaniem 
głoszonym na podstawie tekstu Pisma 
Świętego.

W strukturze Kościoła baptystów 
ważną rolę pełni Rada Zboru, która dba 
o biblijne nauczanie we wspólnocie i jej 
duchowy rozwój, kieruje jej działalnoś‑
cią i reprezentuje ją na zewnątrz. Rada 
Zboru wybierana jest demokratycznie 
przez członków na kilkuletnią kadencję. 
Aktualną Radę powołaną na okres 2018–2022 tworzą: Jacek Woźniak (przewodni‑
czący), Bartłomiej Kłopotek ‑Główczewski, Jarosław Kurowski, Krzysztof Majchrzak 
i Ludwik Woźniak.

Fot. ze zbiorów Bartłomieja Kłopotka-Główczewskiego

Bartek i Ewelina Kłopotek-Główczewscy



Podstawą ich wiary
jest miłość do Boga i ludzi

ZIELONOŚWIĄTKOWCY

Zbór Kościoła zielonoświątkowego, czyli tzw. wolnego kościoła protestanckiego o charakterze 
ewangelikalnym, został zarejestrowany w Chojnicach w 1999 roku. Zbór mieści się przy ul. Mickie-
wicza 48. Jego pierwszym (i jak do tej pory jedynym) pastorem jest Karol Głuszek, nasz rozmówca. 

Ilu wiernych na ten moment jest w Chojnicach?

Nie wiem dokładnie, nie prowadzę ewidencji. W nabożeństwach bierze udział 
20–30 osób. U nas nie ma obowiązku przychodzenia na zgromadzenia. Można wie‑
rzyć, ale przychodzą ci, którzy chcą brać w nich udział.

Czy wyznanie zielonoświątkowe, protestanckie, znacznie różni się od wyznania rzymsko-
katolickiego?

Jeśli chodzi o Kościół katolicki, dogmatycznie jesteśmy bez różnic. Różnimy się nie‑
którymi doktrynami. Nie modlimy się do świętych, modlimy się do Boga. Oddajemy 
im cześć, naśladując ich. Nie modlimy się też do Maryi, ale bardzo głęboko ją powa‑
żamy. W kategorii świętych można powiedzieć, że zrobiła rzecz najświętszą, niesamo‑
witą. Nie będę się tu rozwijał, bo wiadomo, o co chodzi.

Czy w Kościele zielonoświątkowym obowiązuje dziesięć przykazań Bożych i siedem grze-
chów głównych?

Grzechy główne są te same. Dekalog jednak się różni. W Kościele katolickim nie ma 
drugiego przykazania, tj. „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, 
co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod 
ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój 
Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego 
i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą”. W Kościele katolickim 



Podstawą ich wiary jest miłość do Boga i ludzi 11

podzielono też ostatnie przykazanie, tworząc dwa. Jak „rozliczyć” ze sformułowania 
„ani żadnej rzeczy, która jego jest”? To jest wyjęte z kontekstu.

Porozmawiajmy o sakramentach. W Kościele zielonoświątkowym istnieje spowiedź?

Przebiega ona u nas w sposób: jeżeli pan X ukradł panu Y kurę i przyjdzie do mnie 
i powie: pastorze, ja mu kurę ukradłem, odpowiem mu: więc idź do niego i mu to 
powiedz, a jak ci wybaczy, to masz odpuszczone. „Odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom”, czyli absolucji może udzielić każdy. Jeśli 
natomiast pan X zgrzeszył wobec całego zgromadzenia, to ja mu powiem: stań przed 
wszystkimi i się wytłumacz, jak ci wybaczą – to super, jak nie – to może będziesz 
musiał np. wartość ukradzionych rzeczy odpracować. Są oczywiście sytuacje, kiedy 
ktoś pobłądzi, kompletnie sobie z czymś nie radzi. Wtedy siadamy i rozmawiamy, szu‑
kamy rozwiązania. To taka trochę terapia duszy.

Przyjmujecie komunię świętą?

U nas nazywa się to Wieczerza Pańska. Nie używamy komunikantów w postaci opłat‑
ków. Mamy wino i chleb, a właściwie taki podpłomyk, po hebrajsku maca. Kiedy bło‑
gosławimy ten chleb i to wino, dla nas w wierze jest to już ciało i krew Chrystusa, 

Podczas nabożeństwa wierni modlą się, śpiewając. Przy pianinie pastor Karol Głuszek.  
Wokalnie wspierają go m.in. córki Gabriela (na zdjęciu) i Karolina
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nie dokonuje się transsubstancjacja, czyli przeistoczenie. Po nabożeństwie zasiadamy 
wspólnie do stołu i spożywamy skromny poczęstunek, wypijamy kawę, rozmawiamy. 
Jak podczas wieczerzy z Jezusem.

Kiedy przyjmuje się chrzest?

W Biblii jest napisane „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie”, czyli elementem 
najistotniejszym jest wiara. Ważna jest świadomość, czy chcę iść za Bogiem. Każdy 
człowiek, mój syn, moje córki…, wszyscy musieli podjąć decyzję, czy chcą iść za 
Bogiem. Musieli też przedstawić świadectwo w słowie i czynie, w myśl łacińskiego 
powiedzenia „Słowa uczą, ale przykłady pociągają”. Przy chrzcie nie ma dolnej ani 
górnej granicy wieku. Po prostu trzeba się czuć gotowym.

Jest Pan pastorem. Posiada Pan żonę i dzieci, czy to ważny element posługi? 

Nie wyobrażam sobie duszpasterzować małżeństwom, samemu w nim nie będąc. 
Paweł apostoł powiedział, że biskup to ma być człowiek trzeźwy, umiarkowany, mąż 
jednej żony (!), który dzieci trzymałby w posłuszeństwie, domem dobrze zarządzał, 
bo jeśli tego nie potrafi, to nie będzie umiał trzymać pieczy nad Domem Bożym. Kon‑
kluzja jest jedna. Pastor ma mieć żonę, dzieci, dom i umieć tym wszystkim zarządzać 
tak, żeby ludzie brali przykład z niego. By, kiedy przyjdzie ktoś po poradę, to można 

Jednym z elementów zgromadzenia jest błogosławieństwo dzieci. Po nim udają się one do 
niewielkiej salki, gdzie ewangelia przedstawiana jest im w sposób prostszy i bardziej dla nich 
przyswajalny niż ten dla dorosłych
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było mu opowiedzieć, jak 
samemu się dany problem 
rozwiązało.

Pastor może się rozwieść, 
zachowując „funkcję”?

Kościół stawia bardzo 
jasne kryteria. Jeśli pastor 
bierze rozwód z żoną, to 
jednocześnie bierze roz‑
wód ze służbą Bogu. Czło‑
wiek, który się rozwiódł, 
nadal oczywiście pozo‑
staje człowiekiem, nadal 
wierzy, ufa Bogu, jest 
częścią wspólnoty, ale już 
nie może być wzorem dla 
innych. „Co Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela”. Wynika z tego, że Pan Bóg jest za małżeństwem, jest 
przeciw rozwodom. Kiedy pastor składa pozew rozwodowy, automatycznie składa też 
rezygnację z urzędu.

Jak wyglądają pogrzeby? Które święta kościelne w katolicyzmie pokrywają się z tymi, 
które obchodzą zielonoświątkowcy?

Mamy tylko trzy święta kościelne: Wielkanoc, Dzień Zesłania Ducha Świętego i Boże 
Narodzenie. Pogrzeby wyglądają w zasadzie tak samo. Różnicą jest, że prochy lub 
ciało święcimy modlitwą, bez wody święconej. Nie mówimy też „wieczny odpoczy‑
nek racz mu/jej dać Panie”. Dla nas, jeśli ktoś wierzył w Chrystusa, to jest radość. Ta 
osoba odchodzi do domu Ojca. Jeśli nie wierzył lub tego nie wiem, bo często chowam 
bezdomnych, to sąd zostawiam Bogu. Nie mi sądzić, gdzie on pójdzie. Nie ma u nas 
czyśćca. Albo żyjąc, pokazywałeś, że kochasz Boga, albo nie. Czyjaś modlitwa tego 
nie zmieni.

Rozmawiała: Anna Zajkowska
Fot. ze zbiorów Karola Głuszka

Pastor podczas nabożeństwa nie odczytuje fragmentu Pisma 
Świętego, który następnie omawia. Prowadzi swojego rodzaju 

wykład na konkretny temat, wyjaśniając, co na dany temat  
mówi Biblia



Głosząc prawdę
o Jehowie

ŚWIADKOWIE JEHOWY

MARIA CZAPLEWSKA

S ą grupą religijną, która obrosła wśród reszty społeczeństwa w wiele stereotypów 
i mitów. Ich doktryny z jednej strony tak bliskie katolicyzmowi i innym odłamom 

chrześcijaństwa, różnią się jednak od nich w niektórych fundamentalnych kwestiach. 

Świadkowie Jehowy?
Nie zawsze organizacja nosiła taką samą nazwę, pierwotnie jej członkowie nazywali 
się Badaczami Pisma Świętego. Ich obecna nazwa wzięła się od przyjętej przez nich 
w pewnym momencie misji. Jak tłumaczą, świadek to człowiek zeznający na czyjąś 
rzecz, mówiący o czymś, o czego prawdziwości jest przekonany; Jehowa zaś to jedyne 
imię, którym w Biblii zostaje nazwany Bóg. Z połączenia tych dwóch elementów 
powstaje nazwa Świadek Jehowy  – w dosłownym tłumaczeniu osoba rozgłaszająca 
prawdę o Bogu, świadcząca o Nim swoimi słowami i postępowaniem.

Działalność Świadków Jehowy rozpoczęła się pod koniec XIX wieku w amery‑
kańskim stanie Pensylwania, niedaleko Pittsburga. Niewielka grupa Badaczy Pisma 
Świętego pod przewodnictwem Charlesa Taze Russella zaczęła je samodzielnie 
interpretować i porównywać z naukami głoszonymi przez wyznania chrześcijańskie. 
Wnioski będące wynikiem tej analizy spisywano i publikowano w czasopiśmie nazwa‑
nym „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Początkowa działalność wydawnicza 
zaczęła poszerzać się, w końcu w świat wyruszyli misjonarze, zanosząc nauki Badaczy 
Pisma Świętego najpierw do Anglii, później do Niemiec, Szwajcarii, Australii i dalej. 
Ciekawą drogą głoszenia prawdy o Jehowie, przed pojawieniem się nauczania „od 
drzwi do drzwi”, była droga radiowa, przez rozgłośnie należące do organizacji.

Pragnąc zachować jak największą równość, Świadkowie Jehowy nie posiadają rozbu‑
dowanej hierarchii obecnej w większości religii, nie występują w niej też osoby duchowne. 
Członkowie społeczności zbierają się w grupach zwanych zborami liczącymi około stu 
osób, nad którymi nadzór sprawują tzw. starsi, swoją służbę pełniący nieodpłatnie. Opiekę 
nad wszystkimi Świadkami Jehowy sprawuje Ciało Kierownicze, czyli niewielka grupa 
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dojrzałych duchowo mężczyzn, mająca swoją siedzibę w Biurze Głównym mieszczącym 
się w USA. Organizacja utrzymuje się z anonimowych i dobrowolnych datków i darowizn. 

Podstawy wiary
Swoją wiarę i praktyki opierają wyłącznie na Biblii – Piśmie Świętym Starego i Nowego 
Testamentu, które uważają za natchnione orędzie Boga do ludzi. Do niedawna uży‑
wali również tych samych przekładów Pisma co katolicy. Czytają, analizują i interpre‑
tują Pismo, starając się jednocześnie naśladować ściśle formę chrystianizmu, którego 
wzorem był Jezus i jego nauki. Chociaż przez Kościół katolicki uznawani są za sektę, 
ich wiara jest w pewnym stopniu zbliżona do tej wyznawanej przez religie chrześci‑
jańskie, sami też mówią o sobie jako o chrześcijanach.

Wierzą w jedynego Boga o imieniu Jehowa, jego Syna – Chrystusa, który jest Zbawicie‑
lem ludzi. Nie uznają jedności Trójcy Świętej, której istnienie jest jedną z podstaw innych 
religii chrześcijańskich. Wierzeniami niepodzielanymi z katolikami jest istnienie nieba, 
czyśćca i piekła – człowiek, który umiera, po prostu przestaje istnieć, do nieba trafić ma zaś 
tylko ograniczona liczba wybranych. Pozostali zmarli, którzy byli za życia posłuszni naukom 
Chrystusa, mają zostać wskrzeszeni i doświadczyć wiecznego życia w ziemskim raju. 

Sala Królestwa Świadków Jehowy w Chojnicach (fot. z arch. Sekcji Informacji Publicznej 
Świadków Jehowy)
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Podstawowymi prakty‑
kami Świadków Jehowy jest 
modlitwa wznoszona bez‑
pośrednio do Boga, czyta‑
nie Biblii, jej studiowanie 
i rozmyślanie nad płynącą 
z niej nauką, uczęszczanie 
na odbywające się dwa 
razy w tygodniu spotka‑
nia z innymi Świadkami, 
głoszenie Dobrej Nowiny, 
pomaganie potrzebującym 
oraz ofiarom kataklizmów, 
budowanie i utrzymywanie 
miejsc służących do dzia‑
łalności biblijnej. 

Tak jak wyznawcy 
innych religii chrześcijań‑

skich przyjmują chrzest (świadomy, po podjęciu decyzji przez osobę, która chce się ochrzcić). 
Przestrzegają również przykazania umiłowania bliźniego, przejawiając to przez pokojowe 
nastawienie, unikają zaangażowania w sprawy polityczne oraz nie podejmują służby woj‑
skowej – nie oznacza to jednak innego nieposłuszeństwa wobec władzy i prawa – podpo‑
rządkują się obowiązującym zasadom, dopóki nie kolidują one z zasadami ich wiary. Cie‑
kawym elementem praktyk Świadków Jehowy jest powstrzymanie się od obchodzenia świąt 
i urodzin. Jedynym wydarzeniem, które upamiętniają, jest śmierć Chrystusa. W ten dzień 
spotykają się, wysłuchują tematycznego wykładu, modlą się, śpiewają oraz symbolicznie 
podają pomiędzy sobą przaśny bochenek chleba oraz wino, których mogą skosztować osoby 
uznające, że mają szansę być jednymi z niewielu, którzy wieczność spędzą z Jezusem w niebie.

Świadomym działaniem członków organizacji jest unikanie spożywania i złego 
użycia krwi, a co za tym idzie odmowa transfuzji krwi. Mimo że jest to temat bar‑
dzo kontrowersyjny, dzisiejszym Świadkom Jehowy z pomocą w zachowaniu ważnej 
dla nich zasady wiary idzie nauka. Jak tłumaczą, przy odpowiedniej wiedzy i umie‑
jętnościach lekarza możliwe są operacje niewymagające przetoczenia krwi, również 
w innych sytuacjach zagrożenia życia wyjściem z sytuacji jest podanie potrzebują‑
cemu preparatów krwiozastępczych. 

Świadkowie Jehowy w Chojnicach
Chojnicki zbór Świadków Jehowy zalicza się do jednego z pierwszych powstałych na 
terenie naszego kraju. Jego początki sięgają 1905 roku, kiedy w Chojnicach pojawili 
się, przybyli z Francji, dwaj pierwsi bracia – brat Wulkowicz i brat Borys. Pierwszy 

Wnętrze chojnickiej Sali Królestwa Świadków Jehowy  
(fot. z arch. Sekcji Informacji Publicznej Świadków Jehowy)
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chrzest w zborze odbył 
się w 1927 roku, zaś 
4 lata później, w 1932 roku, 
zamieszkał w Chojnicach 
pionier  – brat Śmieszko. 
Po tym roku stopniowo 
pojawiało się w mie‑
ście coraz więcej rodzin 
Świadków Jehowy: Wul‑
kowiczowie, Gierszew‑
scy, Bruscy, Szyszkowie, 
Winklaszowie, Linczerscy, 
Kolińscy, Lewandowscy. 

Historia Świadków 
Jehowy, w tamtym czasie 
jeszcze nazywających się Badaczami Pisma Świętego, nie jest łatwa. Jako posługu‑
jący się Pismem Świętym, jednak obalający podstawowe prawdy wiary katolików, od 
początku swojej działalności w mieście byli posądzani przez duchownych o bluźnier‑
stwo, publicznie potępiano ich, zaś literaturę przez nich rozpowszechnianą palono 
na oczach mieszkańców miasta. Działania te powodowały negatywne nastawienie 
społeczeństwa, a nawet sytuacje napaści na Świadków Jehowy spełniających obowią‑
zek głoszenia. Głośnym wydarzeniem w Chojnicach była sprawa pioniera Śmieszki, 
który był sądzony po oskarżeniu go przez prokuraturę o bluźnierstwo dokonane przy 
pomocy druków. W obecności biegłego katolickiego sprawa została rozpatrzona, 
a oskarżonego uniewinniono. 

Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza po wybuchu II wojny światowej. Normą były 
aresztowania i umieszczanie w obozach koncentracyjnych członków wspólnoty, któ‑
rzy jako osoby neutralne politycznie odmawiały służby wojskowej, nie chciały zdra‑
dzać nazwisk i miejsc zamieszkania współwierzących, co pogarszało ich los po aresz‑
towaniu. 

PRL nie był czasem sprzyjającym rozwojowi grup religijnych, komunistyczne 
władze prześladowały nie tylko katolików. W 1950 roku zabroniono działalności 
Świadków Jehowy. Chcąc mimo to praktykować wiarę, zbory znacznie ograniczyły 
liczebność na spotkaniach, zaś większe konwencje odbywały się w pobliskich lasach. 
Ostatnia konwencja miała miejsce w 1949 roku przy ul. Strzeleckiej.

W naszym mieście przez wiele lat działał jeden zbór. Dopiero w 1981 roku, ze 
względu na dużą liczebność wyznawców, stworzono dwie grupy – Chojnice Północ 
i Chojnice Południe. Ważną datą w historii chojnickich Świadków Jehowy jest też 
10 października 1987 roku. W tym dniu została rozpoczęta budowa pierwszej Sali 
Królestwa Świadków Jehowy w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej 110. 

Konwencja Świadków Jehowy w lesie w okolicy Chojnic, 
1968 rok (fot. ze zbiorów Haliny Matyji)
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Jak dziś funkcjonują chojnickie zbory?
Świadków Jehowy na terenie powiatu chojnickiego jest obecnie 275. Liczba ta ogra‑
nicza się jednak jedynie do czynnych członków organizacji, głoszących i składają‑
cych raporty o swojej działalności. Poza nimi przynależność do grupy wyrażają rów‑
nież osoby jeszcze nieochrzczone lub z jakichś względów nie podejmujące w danym 
momencie działalności czynnej. 

Wspomniani współwierzący tworzą na terenie powiatu trzy grupy – tzw. zbory, 
z których dwa przypadają na miasto Chojnice – Chojnice Wschód i Chojnice Zachód, 
a jeden z nich obejmuje mieszkańców Czerska. Wszystkie trzy zbory mają swoje 
wspólne miejsce spotkań, nazywane Salą Królestwa Świadków Jehowy i mieszczące 
się w Chojnicach przy ul. Wysokiej 41a.

Obecnie z powodu wciąż panującej epidemii COVID‑19 Świadkowie nie spoty‑
kają się osobiście w swoich zborach. W każdym dniu, w którym powinno odbyć się 
spotkanie, łączą się jednak online za pomocą łącza telefonicznego bądź programów 
wideokonferencyjnych pozwalających wszystkim nie tylko na bierne uczestnictwo, 

lecz także na wypowia‑
danie się. Online odby‑
wają się również duże 
zgromadzenia, na przy‑
kład zgromadzenie letnie, 
które zostało nagrane aż 
w 500 językach, w postaci 
wielu wykładów i dodat‑
kowych filmów poruszają‑
cych tematy wiary ważne 
dla Świadków Jehowy. 
Materiały do oglądania 
i streamingu organizacja 
udostępnia swoim bra‑
ciom i osobom chcącym 
z nich skorzystać na stro‑
nie internetowej jw.org.

Tekst powstał na podstawie otrzymanych materiałów oraz rozmowy z Dawidem Świrczem – asy-
stentem lokalnego rzecznika Świadków Jehowy.

W czasie pandemii spotkania odbywają się online (fot. z arch. 
Sekcji Informacji Publicznej Świadków Jehowy)



Chojnickie kościoły ewangelickie
w czasach reformacji

EWANGELICY

ANDRZEJ LORBIECKI

P rzewroty religijne w XVI stuleciu w starostwie człuchowskim nieodwracalnie 
łączą się z dwoma starostami człuchowskimi, ojcem i synem, Januszem i Stani‑

sławem Latalskimi. W 1555 roku miasto Chojnice, najbardziej znaczne w starostwie 
człuchowskim, przyjęło urzędowo wyznanie augsburskie. Pierwszym ogniskiem lute‑
ranizmu w Chojnicach był klasztor augustianów fundowany w 1356 roku (do roku 
1712 wszystkie kościoły augustianów były drewniane), wchodzący w skład saskiej 
prowincji zakonnej, tej samej, z której wywodził się Marcin Luter. Miejscowe walki 
religijne toczyły się w latach 1555–1616. Reformacja zbierała krwawe żniwo.

W 1555 roku na przykościelnym cmentarzu chojnickiej fary zabito proboszcza 
ks.  Schnitkego. Luteranie zajęli wówczas farę pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela (zbu‑
dowaną w latach 1340–1360 na miejscu poprzedniego kościoła drewnianego), którą 
dopiero po 61 latach, w 1616 roku, odzyskał ks. Jan Gleissen ‑Doręgowski. W tym czasie 
chojniccy proboszczowie przenieśli się do pobliskich Powałek, gdzie miejscowy koś‑
ciół przekształcono w koś‑
ciół parafialny. Czynności 
kapłańskie w Powałkach 
sprawowali ks. Jan Wyso‑
cki (zm. 1572) i ks. Jakub 
Tech (zm. 1579). Były 
więc Powałki w tych cza‑
sach kolebką katolicyzmu, 
wysepką otoczoną ewan‑
gelickimi zborami, ostoją 
wiary katolickiej w całym 
regionie, gdyż w Choj‑
nicach i okolicy kościoły 
opanowane były przez Kościół augustianów z 1712 roku (tzw. konwikt)
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protestantów (Chojniczki, Krojanty, Jeziorki, 
Nowa Cerkiew). 

Pierwszym duchownym luterańskim był 
eksdominikanin chełmiński Eleuteriusz Berent 
(zm. 1568). Ciekawostką natomiast jest mia‑
nowanie predykanta zamkowego (kaznodzieja 
protestancki) w Człuchowie Jana Edgarda ple‑
banem chojnickim. Kiedy w 1616 roku pro‑
boszcz katolicki powrócił do Chojnic, dotych‑
czasowa parafia została zniesiona, a kościół 
z Powałek w roku 1617 arcybiskup gnieźnieński 
i prymas polski Wawrzyniec Gembicki przyłą‑
czył jako filię do Nowej Cerkwi. W starostwie 
człuchowskim skończyły się rządy prolute‑
rańskiego Stanisława Latalskiego, który zmarł 
w 1598 roku, a następni starostowie sprzyjali 
katolicyzmowi. 15 października 1603 roku 
katolickim proboszczem został Jan Gleissen‑

‑Doręgowski z rodziny zamieszkującej pobli‑
skie Jarcewo. Nadmienić należy, że w roku 1555 luteranie przejęli również szkółkę 
parafialną, którą odzyskał ks.  Jan Doręgowski w 1618 roku. Szkoła zlokalizowana 
była przy plebanii. Po śmierci ks.  Doręgowskiego wybudowano nowy budynek 
w pobliżu fary mieszczący izbę lekcyjną, mieszkanie nauczyciela i służby kościelnej. 
Wraz z wprowadzeniem w 1555 roku regularnych nabożeństw luterańskich w dawnej 
katolickiej szkole parafialnej, przy znacznym wsparciu starosty człuchowskiego Stani‑
sława Latalskiego, utworzono ewangelicką szkołę miejską. Po zwróceniu w 1618 roku 
szkoły katolikom, szkołę miejską przeniesiono do nowo wybudowanego w 1617 roku 
budynku w południowej części miasta (dawniej ul. Szkolna, dzisiaj ul. Staroszkolna). 
Od tego czasu istniały w Chojnicach dwie szkoły nauczania początkowego: katolicka 
szkoła parafialna i ewangelicka szkoła miejska.

Następnym przejętym przez luteranów kościołem był kościół pw. św. Jerzego, 
położony poza murami miejskimi, na tak zwanym Przedmieściu Gdańskim (dzisiaj 
rejon placu św. Jerzego). W latach 60. XIV wieku miasto i okolice nawiedziła zaraza, 
która była bodźcem do wybudowania na Przedmieściu Gdańskim szpitala wraz z koś‑
ciołem. Ufundował go około 1360 roku wielki mistrz krzyżacki Winrich von Knip‑
rode. Kościół posiadał konstrukcję szkieletową wypełnioną ceglanym murem, był 
kryty dachówką. Na niewielkiej wieży znajdował się dzwon odlany w 1412 roku. Do 
kościoła należały trzy ogrody, z których czynsz dzierżawny przeznaczony był m.in. 
na utrzymanie przykościelnego szpitala. Obok szpitala i kościoła znajdował się drew‑
niany dom z dwiema izbami i łaźnią zamieszkiwany przez kapłana opiekującego się 
świątynią. Zwierzchność nad kościołem sprawował chojnicki proboszcz. W latach 

Chojnicka fara
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1433 i 1466 kościół ulegał zniszczeniu 
przez pożary. Został odbudowany przez 
fundację Marcina Ditlifa w 1519 roku. 
W 1555 roku zajęty został przez lutera‑
nów, którzy mieli go w posiadaniu do 
1618 roku. Po zniszczeniu przez Szwe‑
dów w połowie maja 1657 roku kościół 
św. Jerzego nie został już odbudowany.

Z czasem obiekt przestał pełnić 
funkcję sakralną, gdyż w jego wnę‑
trzu urządzono szpital. Całkowitemu 
zburzeniu kościół wraz ze szpita‑
lem uległ w 1741 roku. Po rozbiórce 
w XVIII  wieku ks. Józef Trzebiatowski 
postawił w tym miejscu pomnik św. Jana 
Nepomucena. Pomnik usunięto w okre‑
sie kulturkampfu, a po pewnym czasie 
ustawiono tam wysoką kolumnę z meta‑
lowym krzyżem, którą z kolei zniszczyli 
hitlerowcy.

Kolejnym przejętym kościołem był 
ten pw. św. Ducha, zwany też prepo‑
zytornią lub proboszczówką, leżący za murami miasta. Pierwotny kościół zbudo‑
wany został w 1441 roku, przetrwał do roku 1610, kiedy to spłonął. W 1555 roku, 
podobnie jak pozostałe chojnickie kościoły, został przejęty przez gminę protestan‑
cką. W 1610 roku gruntownie przebudowany przez luteranów i powiększony o szpi‑
tal (z tego powodu luteranie nie oddali go katolikom), znowu spłonął w 1660 roku. 
Ponownie odbudowany, przetrwał do 1937 roku. Pozostał kościołem protestanckim, 
filią kościoła św.  Trójcy. Zbudowany w stylu pruskiego muru, posiadał jedną mie‑
dzianą wieżę barokową. Położony był na skrzyżowaniu ówczesnej ul. Człuchowskiej 
i pl. Jagiellońskiego, naprzeciwko obecnej Szkoły Podstawowej nr 1. Pod koniec ist‑
nienia służył za kostnicę, a przyległy szpital za dom starców gminy luterańskiej. Na 
skutek nagłego pochylenia się wieży kościół rozebrano. Dzwonnicą tego kościoła była 
od XIX wieku Brama Człuchowska, która pełniła również rolę więzienia. 

Ostatnim ewangelickim kościołem był ten pw. św. Trójcy. Po oddaniu fary kato‑
likom luteranie stanęli wobec problemu własnego zboru. Kościół św. Ducha był za 
mały do celów kultu, więc ewangelicy przystosowali do nabożeństwa salę na piętrze 
dawnego ratusza miejskiego stojącego na rynku. Poświęcenia zboru pw. św. Trójcy we 
wrześniu 1620 roku dokonał pastor Kasper Schumann. Niedługo po tym protestanci 
zajęli cały ratusz. W 1657 roku zbór spłonął, jednak wkrótce po zakończeniu wojny 
ze Szwedami (1660 rok) został odbudowany. Gdańscy kupcy ufundowali witraże 

Kościół św. Jerzego na grafice Franciszka Pabicha
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i polichromię ołtarza (1666–1675). Ponownie uległ zniszczeniu w wielkim pożarze 
miasta w 1742 roku. Wówczas odbudowie sprzeciwili się chojnicki proboszcz katolicki 
ks. Józef Trzebiatowski i archidiakon kamieński Józef Jakub Chyliński. Długotrwały 
spór zakończył się ugodą w 1751 roku. Za cenę włączenia się miasta w odbudowę 
zniszczonej, także w pożarze, chojnickiej fary, władze kościoła katolickiego zniosły 
narzuconą wcześniej ekskomunikę. W 1749 roku na wieży zboru umieszczono zegar, 
a jej dach pokryto miedzianą blachą. W 1750 roku zamontowano nowe ławki. Z gale‑
rii na wieży od niepamiętnych czasów orkiestra ochotniczej straży pożarnej grała 
w sylwestra melodyjną pieśń Ciebie Boże chwalimy. Gmina ewangelicka założyła jed‑
nocześnie swój cmentarz w okolicy Bramy Gdańskiej, gdzie zaczęto wznosić kaplicę 
cmentarną. Dwa lata później wybudowano nowy dom mieszkalny. Była to budowla 
murowana z cegły o trzech izbach na parterze (tak zwana Akademia żebraków, budy‑
nek nr 24 przy obecnej ul. Zielonej). Nad wejściem do budynku widniał napis: „Edel 
sei der Mensch, hilfeich und gut” – „Bądź szlachetny, dobry i pomocny w potrzebie”. 
Późnobarokowy kościół służył chojnickim luteranom do listopada 1939 roku, kiedy 
to hitlerowcy rozpoczęli jego rozbiórkę z myślą o powiększeniu przestrzeni dla orga‑
nizowanych na rynku manifestacji.

Kościół św. Ducha Kościół św. Trójcy
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ANNA ZAJKOWSKA

82 lata od wybuchu
II wojny światowej

ROCZNICA

1 września 1939 roku około godz. 4.45 na chojnicki dworzec, zamiast składu osobowego, 
wjechał pociąg pancerny pełen uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Chwilę później padły 
pierwsze strzały. Właśnie dlatego obchody rozpoczęły się nad ranem przy pomniku przypo-
minającym o zamordowanych 82 lata temu kolejarzach. Przy obelisku zebrali się włodarze, 
politycy, delegacje, poczty sztandarowe i kibice. Odbyły się również inne uroczystości. Na 
Wzgórzu Ewangelickim chojniczanie spotkali się, by przypomnieć sobie poezję pokolenia 
Kolumbów. Na Starym Rynku otwarto wystawę fotografii Daniela Frymarka poświęconą 
badaniom archeologicznym w Dolinie Śmierci. W miejscu kaźni natomiast nie zabrakło tra-
dycyjnego złożenia wieńców pod pomnikiem. Była również msza święta w intencji ojczy-
zny i ofiar wojennych. Nabożeństwo wyjątkowo nie odbyło się jednak na Polach Igielskich, 
a w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego. Przewodniczył mu ks. biskup Arkadiusz Okroj.

Wartę honorową przy Pomniku Pomordowanych Kolejarzy pełnili żołnierze 
34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego z Nieżychowic
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Hołd ofiarom II wojny światowej przy dworcu oddali m.in. Fanatycy z Grodu Tura, czyli 
lokalni kibice

Daniel Frymark od początku projektu pn. Archeologia Doliny Śmierci dokumentował pracę 
naukowców i pomagającym im wolontariuszy. Fotografie wystawiono na tzw. rolerze na 
Starym Rynku



82 lata od wybuchu II wojny światowej 27

Na otwarcie wystawy zdjęć Daniela Frymarka przyszli m.in. burmistrzowie i urzędnicy  
oraz mieszkańcy, którym fotograf opowiadał o swoich kadrach

Poezji Kolumbów chojniczanie mogli wysłuchać na Wzgórzu Ewangelickim
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Pod pomnikiem w Dolinie Śmierci kwiaty złożyły m.in. rodziny osób, które straciły tam swoich 
bliskich. Na zdjęciu Urszula Steinke z córkami Ewą Steinke i Marią Eichler

Złożenie wiązanek pod pomnikiem przypominającym o miejscu kaźni to stały punkt 
 obchodów II wojny światowej



DAWID KOBIAŁKA

Wstępne wyniki badań
w chojnickiej Dolinie Śmierci

ARCHEOLOGIA

Wstęp: Archeologia Doliny Śmierci

9 maja 2020 roku rozpoczęły się badania terenowe w ramach projektu naukowego 
pt. „Archeologia Doliny Śmierci”. Ich zasadniczym celem była próba odnalezie‑

nia materialnych śladów niemieckich zbrodni, do których dochodziło na północnych 
obrzeżach Chojnic w czasie trwania II wojny światowej. To właśnie ze względu na 
masowe mordy, które miały tam miejsce, Pola Igielskie zaczęły być jeszcze jesienią 
1939 roku nazywane Doliną Śmierci.

Prace projektowe składały się z trzech zasadniczych elementów, które miały pozwo‑
lić na holistyczne podejście do Doliny Śmierci jako miejsca kaźni. Były to kwerendy 
archiwalne (historia), wywiady z mieszkańcami Chojnic i regionu na temat roli i zna‑
czenia masowych mordów, do których dochodziło w czasie trwania II  wojny świa‑
towej w mieście (etnografia) oraz próba odnalezienia materialnych śladów zbrodni 
(archeologia). Dzięki takiej metodologii już na wstępnym etapie realizacji zadań pro‑
jektowych udało się ustalić, że w Dolinie Śmierci muszą jeszcze znajdować się szczątki 
ofiar, których nie udało się odnaleźć jesienią 1945 roku w trakcie prac ekshumacyj‑
nych. Po wojnie wydobyto zwłoki zaledwie 168 osób zamordowanych przez Niemców 
jesienią 1939 roku w ramach akcji „Inteligencja” oraz T4, której celem były osoby 
niepełnosprawne. W Dolinie Śmierci życie straciło także kilkunastu przedstawicieli 
lokalnej społeczności żydowskiej, których także ekshumowano jesienią 1945 roku.

Z materiałów archiwalnych oraz nadal żywej pamięci najstarszych mieszkańców 
Chojnic wynikało, że Dolina Śmierci stała się jeszcze raz areną masowych mordów. 
Pod koniec stycznia 1945 roku Niemcy doprowadzili do miasta kolumnę Polaków 
(w niektórych przekazach jest mowa o kilku różnych transportach więźniów pod 
koniec wojny w regionie), która już nigdy nie opuściła miasta. W Dolinie Śmierci 
widać było przez trzy dni i trzy noce unoszącą się łunę światła. Towarzyszyły jej 
odgłosy wystrzałów z broni krótkiej oraz woń palonego mięsa. Na podstawie tych 
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poszlak zakładano, że kolumnę Polaków rozstrzelano na północnych obrzeżach mia‑
sta, a następnie spalono ich ciała w celu zatuszowania śladów zbrodni. Odnalezione 
po wojnie łopaty, haki, beczki miały potwierdzać tę wersję wydarzeń.

Zbrodnie niemieckie w mieście i regionie były jednym z zasadniczych tematów, 
którym zajmował się powołany w tym celu Powiatowy Komitet Uczczenia Ofiar 
Zbrodni Hitlerowskich w Chojnicach. W Muzeum Historyczno ‑Etnograficznym 
im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach znajduje się część dokumentacji związa‑
nej z pracą Komitetu. Jednym z najważniejszych źródeł jest tabelaryczne zestawienie 
miejsc kaźni w Chojnicach i powiecie oraz protokoły z wizji lokalnych przeprowa‑
dzonych z zamierzeniem odnalezienia grobów ofiar zamordowanych przez Niemców 
w czasie II wojny światowej na terenie powiatu chojnickiego. To właśnie te materiały 
stanowią niezbite dowody, że Komitet w 1945 roku odnalazł w Dolinie Śmierci spa‑
lone szczątki ludzkie, których  – z bliżej niewyjaśnionych do chwili obecnej powo‑
dów  – nie ekshumowano. Zostały one, jak wynika z archiwaliów, jedynie zabez‑
pieczone. Bazując zatem na wynikach badań historycznych (oraz etnograficznych), 
wiadomo było już przed rozpoczęciem zasadniczych poszukiwań archeologicznych, 
że w Dolinie Śmierci muszą także zalegać szczątki ofiar spalonych pod sam koniec 
wojny w regionie, jak i ofiary z krwawej jesieni 1939 roku.

„Mamy ludzi” – odkrycie z 13 czerwca 2020 roku
Badania archeologiczne w Dolinie Śmierci składały się z różnych metod. Były to 
m.in. analizy pochodnych produktów lotniczego skanowania laserowego, interpreta‑
cja historycznych oraz współczesnych zdjęć lotniczych, prospekcja geofizyczna oraz 
prace wykopaliskowe. Niemniej jednak najważniejsze rezultaty przyniosły badania 
powierzchniowe przy użyciu wykrywaczy metali. Dzięki tej właśnie metodzie udało 
się odnaleźć kilkaset artefaktów związanych z mordami na jesieni 1939 roku w Doli‑
nie Śmierci. Do przełomowego odkrycia doszło 13 czerwca 2020 roku w trakcie kolej‑
nej tury badań powierzchniowych z wykrywaczami metali.

To właśnie tego dnia dwójka wolontariuszy biorących udział w pracach tereno‑
wych – Karol Woliński i Daniel Nita – natknęła się na spalone kości. Jak stwierdził 
wtedy Karol Woliński: „mamy ludzi” (informacja ustna, 13 czerwca 2020 roku). Odna‑
lezione i zabezpieczone prochy przekazano niezwłocznie do analizy antropologicznej, 
która potwierdziła, że są to szczątki ludzkie. Odkryte w pobliżu artefakty, takie jak 
chociażby wpinka z przedwojennym herbem Torunia oraz medalik z wyobrażeniem 
Matki Boskiej z sanktuarium w Skępem, sugerowały, że ofiary nie są zapewne choj‑
niczanami. Znając kontekst historyczny, już wtedy założono, że odkrycie spalonych 
szczątków ludzkich należy łączyć z mordem z końca stycznia 1945 roku w Dolinie 
Śmierci. Jak wynikało z literatury przedmiotu, wśród ofiar doprowadzonych do Choj‑
nic pod koniec wojny mieli być mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Koro‑
nowa i okolic.
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W związku z obowiązującym prawem o odkryciu niezwłocznie powiadomiono 
Instytut Pamięci Narodowej. Miejsce, w którym zlokalizowano szczątki ludzkie, 
zabezpieczono i nie prowadzono dalszych prac terenowych. Następnie Tomasz Jan‑
kowski, naczelnik Pionu Śledczego IPN w Gdańsku, wszczął oficjalne śledztwo doty‑
czące mordu, do którego doszło pod koniec stycznia 1945 roku w Dolinie Śmierci. 

Badania w 2021 roku w Dolinie Śmierci
31 maja 2021 roku rozpoczęły się prace archeologiczno ‑ekshumacyjne w Dolinie 
Śmierci. Ich celem było podjęcie szczątków ofiar oraz zabezpieczenie dowodów 
zbrodni, do której doszło pod koniec stycznia 1945 roku na północnych obrzeżach 
Chojnic (fot. 1).

W wyniku prac terenowych odnaleziono niemalże tonę spalonych szczątków ludz‑
kich, które zalegały w jamach grobowych – dołach śmierci (fot. 2, 3). Kości, artefakty, 
drewno oraz inne dowody zbrodni w rzeczywistości znajdowały się już na powierzchni 
gruntu. Miejsce to jednak nie zostało wcześniej odnalezione i zniszczone, ponieważ 
był to teren podmokły.

Całość pozyskanego materiału w trakcie badań terenowych była szlamowana (przepłukiwana) 
 na specjalnie w tym celu skonstruowanych sitach
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Doły śmierci

Eksploracja dna jamy grobowej nr 1, w której znajdowały się fragmenty niespalonych 
 szczątków ludzkich w częściowo zachowanym porządku anatomicznym
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Mimo faktu, iż oficjalne śledztwo dotyczące mordu w Dolinie Śmierci oraz sto‑
sowne analizy i ekspertyzy są w trakcie realizacji, to można przedstawić kilka wstęp‑
nych obserwacji dotyczących rekonstrukcji przebiegu mordu i śladów jego tuszowania. 
Z dołów śmierci oraz ich pobliża w ciągu dwóch ostatnich lat zabezpieczono ponad 
400 łusek, pocisków oraz nielicznych całych nabojów. Tylko jeden pocisk pochodził 
od karabinu systemu Mauzer. Egzekucje były dokonywane bronią krótką. Wszystkie 
odnalezione w trakcie badań artefakty były namierzane trójwymiarowo oraz inwen‑
taryzowane w ramach metrów kwadratowych, z których pochodziły. Prawie wszystkie 
łuski, pociski oraz naboje zostały odnalezione w pobliżu dołów śmierci, ale nie w nich 
samych (fot. 4–6). Można na tej podstawie stwierdzić, że ofiary były doprowadzane na 
miejsce rozstrzeliwań, tam mordowane, a ciała następnie dorzucano do znajdującego 
się w pobliżu stosu ciałopalnego.

Liczba, różnorodność 
oraz wartość materialna 
odnalezionych artefak‑
tów sugeruje, że mord był 
realizowany w pośpiechu. 
Oprawcy nie mieli czasu 
na skrupulatne ograbie‑
nie ofiar lub ich zwłok. 
Liczne złote koronki 
zębowe, srebrne zegarki 
kieszonkowe, a także 
inne wartościowe przed‑
mioty są tego potwierdze‑
niem. Z kolei takie rzeczy, 
jak guziki urzędnicze 
z herbem Torunia, łyżka 
cywilna z nazwą produ‑
centa z Grudziądza czy też 
wpinki herbowe sugerują, 
skąd pochodziły ofiary.

Z naukowego punktu 
widzenia najcenniejszą 
kategorią odnalezionych 
artefaktów są obrączki. 
W ciągu dwóch lat badań 
udało się odnaleźć 16 tego 
rodzaju przedmiotów. 
Tylko część z nich miała 
grawery. Niemniej jednak 

Jedna z obrączek odnalezionych w Dolinie Śmierci

Skorodowany medalik z wyobrażeniem Matki Boskiej
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dr Dariusz Burczyk z gdańskiego IPN‑u ustalił, że kobieca obrączka odnaleziona 
w zeszłym roku w Dolinie Śmierci należała do Ireny Szydłowskiej – kurierki Armii 
Krajowej z Grudziądza. Z kolei jeden z artefaktów z tegorocznych badań udało 
się połączyć z Anną Stołowską, także mieszkanką Grudziądza, która  – jak wynika 
z materiałów archiwalnych – została wraz z mężem i trójką dzieci aresztowana przez 
miejscowe Gestapo za dostarczanie pożywienia powstańcom warszawskim przeby‑
wającym w Grudziądzu na robotach przymusowych. Należy dodać, że nikt z rodziny 
nie przeżył wojny. Jest niemalże pewne, że cała rodzina została stracona w Dolinie 
Śmierci, a ciała następnie spalono w celu zatuszowania śladów zbrodni.

W trakcie wykopalisk zabezpieczono liczne fragmenty drewna i węgli drzewnych 
użytych jako budulec oraz paliwo w trakcie palenia ciał ofiar zamordowanych pod 
koniec stycznia 1945 roku w Dolinie Śmierci. Stosowne analizy pozyskanego mate‑
riału są w trakcie realizacji. Można jednak zauważyć, że już w trakcie zeszłorocznych 
prac terenowych odkryto liczne fragmenty drewna. Zostały one poddane analizie 
archeobotanicznej pod kątem identyfikacji gatunkowej. Co ważne, wszystkie możliwe 
do rozpoznania fragmenty drewna i węgli drzewnych pochodziły od sosny zwyczaj‑
nej. Jest to gatunek drzewa, który nie występuje na terenach podmokłych i łąkowych. 
Tak też było w 1945 roku w Dolinie Śmierci. Stąd też kluczowa obserwacja, że Niemcy 
musieli drewno do budowy stosu dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem na 
miejsce przyszłego mordu. Wydaje się, że wybór sosny zwyczajnej jako budulca stosu 

Łuska pistoletowa odnaleziona w Dolinie Śmierci
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także nie był przypadkowy. To drewno o dużej zawartości żywicy, materiał łatwo‑
palny nadający się do rozpalenia ognia w niekorzystnych warunkach atmosferycz‑
nych. Mord z końca stycznia 1945 roku miał miejsce właśnie w trakcie surowej zimy. 

Na niektórych elementach drewna zabezpieczonego w zeszłym roku oraz w wyniku 
prac w 2021 roku zachowały się charakterystyczne wielobarwne plamy. Mogą to być 
pozostałości substancji łatwopalnej, którą Niemcy używali w celu podtrzymania 
wysokiej temperatury stosu w trakcie palenia ciał ofiar. Analizy specjalistyczne mają 
potwierdzić dokładnie, jakie środki zostały użyte w trakcie zacierania śladów maso‑
wej egzekucji.

Podsumowanie
Powojenne relacje mówiące, że Dolina Śmierci stała się teatrem śmierci pod sam 
koniec stycznia 1945 roku w regionie okazały się prawdą. Faktycznie, Niemcy dopro‑
wadzili na obrzeża miasta łącznie kilkaset osób, tam ich rozstrzelano, a ciała spalono 
w celu zatuszowania śladów zbrodni.

Dzięki badaniom archeologicznym udało się odkryć i zabezpieczyć liczne dowody 
zbrodni. Składają się na nie m.in. niemalże tona spalonych szczątków ludzkich, 
ponad 4000 artefaktów oraz tysiące fragmentów drewna i węgli drzewnych użytych 
do budowy stosu, na którym palono ciała ofiar.

Połączenie badań naukowych oraz śledztwa prokuratorskiego pozwoliło na wyse‑
lekcjonowanie z imienia i nazwiska ponad 120 osób, które najprawdopodobniej tra‑
fiły do Doliny Śmierci pod koniec stycznia 1945 roku. Na podstawie dokonanych 
odkryć (obrączki ślubne) można potwierdzić na tę chwilę tożsamość dwóch ofiar. 
Były to z pewnością Irena Szydłowska, kurierka Armii Krajowej, oraz Anna Stołow‑
ska (a także najprawdopodobniej jej mąż i trójka dzieci).

Zbrodnia z Doliny Śmierci stanowi najtragiczniejszy epizod w historii Chojnic 
i regionu. Tym bardziej należy podkreślić fakt, że to głównie chojniczanie byli inicja‑
torami i realizatorami tych badań (fot. 7).

Podziękowania
Badania dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Finansowo prace wspierał 
także Urząd Miasta w Chojnicach.

Osobne podziękowania należą się wolontariuszom z Grh Ziemi Krajeńskiej oraz 
Elbląskiemu Stowarzyszeniu Eksploracyjnemu Ilfing za aktywny udział w pracach 
terenowych i pomoc w opracowaniu pozyskanego materiału zabytkowego. Swoimi 
osobistymi ustaleniami na temat historii Doliny Śmierci podzielił się z zespołem 
badawczym także Andrzej Lorbiecki.

Mieszkańcy Chojnic, lokalne służby, takie jak: Ochotnicza Straż Pożarna w Choj‑
nicach, Straż Miejska w Chojnicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach 
pomagały w trakcie działań terenowych. Na sam koniec składamy podziękowania 
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Annie Kobiałce, Danielowi Frymarkowi, Karolowi Górnowiczowi za pomoc w orga‑
nizacji, dokumentowaniu i promowaniu prac projektowych, Józefowi Kobiałce za 
poświęcenie czasu na stróżowanie w Dolinie Śmierci oraz wszystkim wolontariu‑
szom, studentom, doktorantom oraz członkom zespołów projektowych, bez których 
nie udałoby się zrealizować prac terenowych.

Fot. Daniel Frymark

Pomoc i wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach pozwoliło na ekshumację spalonych 
szczątków ofiar z bagiennego terenu w Dolinie Śmierci



WERONIKA SADOWSKA

Moralność pani Dulskiej
podczas 10. edycji Narodowego Czytania

J uż od 10 lat w pierwszą sobotę września w całej Polsce odbywa się Narodowe Czy‑
tanie zainicjowane przez prezydenta. Każdego roku czytana jest inna pozycja z kla‑

syki literatury polskiej. 4 września chojniczanie mieli okazję wysłuchać Moralności 
pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W Chojnicach akcja zorganizowana została przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie LekTURa. Miłośnicy książek mieli 

10. edycja Narodowego Czytania została zorganizowana przy filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnicach (fot. Arkadiusz Stasiak)
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okazję przypomnieć sobie akt I komedii, który czytali zaproszeni goście i biblioteka‑
rze. Czytanie odbyło się przy filii MBP przy ul. Młodzieżowej 35.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor MBP, która przeczytała list Prezydenta RP adreso‑
wany do wszystkich uczestników Narodowego Czytania, którzy zgłosili swój udział 
w tej akcji: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy 
w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, 
ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i spra‑
wiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną 
refleksję społeczną. Pojęcie »dulszczyzna« weszło na trwałe do języka potocznego i na 
przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”. 
Jak się okazuje, akcja przestała być ogólnopolska, ponieważ Narodowe Czytanie organi‑
zowane jest na całym świecie. W tym roku fragmentów Moralności pani Dulskiej można 
było posłuchać w: stolicy Uzbekistanu Taszkiencie, japońskim Kitakyūshū, brazylijskim 
Rio de Janeiro, kanadyjskim Toronto, francuskim Lyonie i wielu innych państwach.

Autorka lektury Gabriela Zapolska kojarzona jest dziś przede wszystkim z pisa‑
niem, jednak jej żywiołem była scena. O tym i innych faktach z biografii pisarki przy‑
pomniały bibliotekarki Anna Maria Zdrenka i Weronika Sadowska (autorka artykułu). 
Zebrani mogli się także dowiedzieć, że pisarka była miłośniczką sztuki i kolekcjo‑
nerką, a w jej posiadaniu były dzieła Vincenta van Gogha, Paula Gaugina, Georgesa 
Seurata, Camille’a Pisarra i Paula Sérusiera. Ciekawostką jest, że Gabriela Zapolska 
prawdopodobnie nieco podretuszowała swoją datę urodzin, odmładzając się o trzy 
lata. – „Do połowy XX wieku bowiem wszelkie oficjalne źródła podawały rok 1860, 
ewentualnie 1859, jako rok jej urodzin. Dopiero w 1960 roku Jadwiga Czachowska, 

W sobotę 4 września chojniczanie mieli okazję posłuchać fragmentów „Moralności pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej (fot. Arkadiusz Stasiak)
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niestrudzona badaczka jej życia i twórczości, dotarła do sedna, połączyła fakty i usta‑
liła prawdziwą datę: 1857 rok” – mówiła Anna Maria Zdrenka.

Czytanie komedii odbyło się z podziałem na role, a w poszczególne postacie wcie‑
lili się zaproszeni goście i bibliotekarze. W akcie pierwszym pojawiła się rodzina Dul‑
skich: Aniela Dulska, Felicjan Dulski oraz ich dzieci: Zbyszko, Hesia i Mela, a także 
inne postacie: radczyni i krewna Dulskiej Juliasiewiczowa, służąca w domu Dulskich 
Hanka i jedna z Lokatorek kamienicy Dulskich.

Kwestie poszczególnych postaci czytali:
Maria Eichler – Aniela Dulska
Grzegorz Szlanga – Zbyszko
Agnieszka Schreiber – Hesia
Weronika Sadowska – Mela
Alina Pelowska – Lokatorka
Malwina Miszewska – Hanka 
Mirosława Łuszczak – Juliasiewiczowa
Anna Maria Zdrenka – narrator.
Podczas imprezy uczestnicy mogli otrzymać pamiątkową zakładkę. Tego samego 

dnia zapowiedziano również lekturę przyszłorocznej edycji, którą zostały Ballady 
i romanse Adama Mickiewicza. Czytanie odbędzie się w pierwszą sobotę września. Już 
teraz zapraszamy czytelników „Kwartalnika Chojnickiego” na Narodowe Czytanie 2022.

Wspólna fotografia czytających i organizatorów (fot. Mariusz Kępka)



ANNA MARIA ZDRENKA

Spotkanie
z Januszem Trzebiatowskim

WYDARZENIE

J ednym z akcentów Dni Sztuki było spotkanie w Czytelni Miejskiej Biblioteki Pub‑
licznej w Chojnicach z inicjatorem tej cyklicznej imprezy Januszem Trzebiatow‑

skim. Było ono połączone z prezentacją wydawnictw poświęconych życiu i twórczości 
chojnicko ‑krakowskiego malarza, poety i rzeźbiarza.

Janusz Trzebiatowski mówił zebranym, gdzie w najbliższym czasie w kraju i za granicą  planowane są 
wystawy jego malarstwa
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Kaszubskie korzenie
Spotkanie odbyło się  
w piątek 17 września, 
a ponieważ 9 lipca Janusz 
Trzebiatowski obchodził 
85. urodziny, była to także 
okazja do złożenia życzeń 
jubilatowi. Nie zabrakło 
urodzinowego tortu i toa‑
stu. Dyrektor MBP Anna 
Lipińska podkreśliła na 
wstępie, że jest to szcze‑
gólny jubileusz wielkiego 
chojniczanina. Zaprosiła 
wszystkich do wysłucha‑
nia minirecitalu zespołu 
folklorystycznego Bławatki, 
który wykonał znane 
kaszubskie piosenki.

Komisarz wystawy Paweł Boczek przypomniał niektóre szczegóły z życia artysty, 
posiadającego kaszubskie korzenie. Podkreślił, że z powodzeniem uprawia on różne 
dyscypliny  – grafikę, malarstwo, plakat, rzeźbę, medalierstwo, architekturę, sceno‑
grafię i poezję. – „Stworzył bukiet poglądów i własny styl, co pozwala go z łatwością 
rozpoznać we wszystkich uprawianych dyscyplinach artystycznych. Ciągle dąży do 
nieosiągalnego absolutu, bo taka jest jego filozofia życia” – stwierdził Paweł Boczek.

Niezwykle pracowity
Wśród osób składających życzenia Januszowi Trzebiatowskiemu był burmistrz Arse‑
niusz Finster, który podkreślił, że artysta pozostaje cały czas aktywny i jest najbardziej 
pracowitą osobą, jaką zna, gdyż uprawia wiele dziedzin sztuki. – „Mój drogi, trochę 
starszy ode mnie przyjacielu” – zwrócił się do jubilata, życząc mu 100 lat, a po tej setce 
tyle lat, ile wynosi różnica pomiędzy wiekiem artysty a jego.

Ksiądz dziekan Jacek Dawidowski, proboszcz bazyliki, w której artysta był 
chrzczony, sprezentował wydany w ubiegłym roku album Symbole sakralne chojnic kiej 
bazyliki, do którego wszyscy obecni wpisali się na pamiątkę. Proboszcz podkreślił, że 
cieszy się, że dane mu było spotkać artystę na swojej drodze.

Wiersz o jubilacie
Poetka Maria Jolanta Kowalska przeczytała swój wiersz Kim jesteś, zadedykowany 
Trzebiatowskiemu. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Czersku Małgorzata 

Na ekspozycji prezentowane były katalogi wystaw Janusza 
 Trzebiatowskiego, książki z reprodukcjami jego prac, tomiki poezji, 

publikacje o nim i inne druki. Natomiast na filarach Czytelni  
można było obejrzeć kopie fotografii
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Skwarek wyraziła radość, że malarz przyjechał do Chojnic i podkreśliła, że jest bardzo 
aktywny twórczo, a jego dzieła są adresowane do każdego.

Mirosława Pilarska, znajoma artysty od czasów jego młodości, wspominała, jak 
zabiegała o utworzenie w Chojnicach galerii z pracami Janusza Trzebiatowskiego 
i jako architekt uczestniczyła w przygotowaniu projektu muzeum w baszcie. Przeczy‑
tała fragment książki Pasje życia. Wielki jubileusz Janusza Trzebiatowskiego opracowa‑
nej przez Ferdynanda Nawratila.

W połowie drogi
Janusz Trzebiatowski podziękował za tyle miłych słów.  – „Myślę, że wszystko, co 
dobre, jest dopiero przede mną” – skomentował. Dodał, że czuje się w połowie drogi 
i zamierza żyć do… 130 lat. Jak stwierdził, barwy, dźwięki i poezja to tylko różne 
środki wyrazu tego wielkiego słowa sztuka. – „Dla was żyję, dla was chcę tworzyć i wy 
jesteście moim natchnieniem i moją siłą” – mówił.

Po części oficjalnej można było skosztować tortu. Zebrani wznieśli także lamp‑
kami wina toast za zdrowie chojnicko ‑krakowskiego artysty.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Jubilat, zanim ukroił pierwszy kawałek tortu, żartobliwie przestawił liczbę 85 na 58, która,  
jak  zauważył burmistrz Arseniusz Finster, jest rokiem jego urodzin



JACEK KLAJNA

Targowisko
XXI wieku

UROCZYSTOŚĆ

W Chojnickim Centrum Kultury 9 września odbyła się spóźniona gala z okazji 
otwarcia zmodernizowanego targowiska przy ul. Młodzieżowej. Budowa hali 

targowiska zakończyła się w listopadzie 2020 roku i kosztowała miasto ponad 6 mln zł, 
jednak ze względu na obostrzenia związane z COVID‑19 jedyną formą świętowania 
było wówczas przecięcie wstęgi i tort „na wynos”. Po 10 miesiącach Maciej Wero‑
chowski, prezes Stowarzyszenia Targowisko Młodzieżowa, udowodnił, że ma nie tylko 
smykałkę do handlu, ale także do organizacji imprez. Na widowni Chojnickiego Cen‑
trum Kultury zasiedli członkowie stowarzyszenia, stali klienci rynku, a także samo‑
rządowcy, urzędnicy i budowniczowie hali. Galę poprowadzili: Beata Czapiewska, 

„wierna klientka targowiska” i Maciej Werochowski. Zaproszeni goście obejrzeli film 
dokumentalny o histo‑
rii targowiska i wystawę 
zdjęć. Na scenie roz‑
dano też nagrody laure‑
atom konkursu plastycz‑
nego pn. „Targowisko 
XXI  wieku”, do którego 
stowarzyszenie zapro‑
siło Szkoły Podstawowe 
nr 5 i 8. Jury w składzie: 
Jacek Klajna, Karolina 
Szczepańska i Aleksan‑
der Knitter w kategorii 
klas 1–3 przyznało pierw‑
sze miejsce Zofii Muller – 
SP nr 5, drugie Kai Jur‑
kiewicz – SP nr 8, trzecie 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Targowisko Młodzieżowa –  
księgowa  Irena Jarczyńska i prezes Maciej Werochowski



44 Kronika chojnicka

Michałowi Popowiczowi – 
SP nr 5. Natomiast w kate‑
gorii klas  4–8 triumfo‑
wali: Alan Otto – SP nr 8, 
Kornelia Pestka i Julia 
Gierszewska – SP nr 5. 
Po części oficjalnej, już 
przy kawie i kawałku 
tortu, w iście rodzinnej 
atmosferze, można było 
wspominać i rozmawiać 
o ewentualnych następ‑
nych inwestycjach zwią‑
zanych z halą.

Fot. Agata Wiśniewska

Podczas gali podziękowania otrzymały osoby, które czuwały nad 
modernizacją targowiska

Członkowie jury konkursu plastycznego (od prawej): Jacek Klajna (autor artykułu), Karolina 
Szczepańska i Aleksander Knitter
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Wiersz Jana Brzechwy „Na straganie” przeczytali: Antoni Szlanga, Arseniusz Finster,  
Renata Dąbrowska, Marek Szank, Marek Bona i Stanisław Kowalik

Piosenkę „Moje miasteczko Chojnice” wykonał zespół w następującym składzie: 
Małgorzata Werochowska (wokal), Ewa Brzezińska-Cielepa (keyboard), burmistrz 

Arseniusz Finster (gitara), wicestarosta Mariusz Paluch (harmonijka),  Maciej 
Werochowski (akordeon) i gość honorowy gali, były sołtys Rytla Łukasz Ossowski (trąbka)
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Laureaci konkursu plastycznego „Targowisko XXI wieku”, z tyłu członek jury Aleksander 
Knitter

Przy wystawie fotografii pokazujących dawny wygląd targowiska pozuje Grzegorz 
 Łoniewski z Lichnów, który odnalazł na niej swoje zdjęcie



ŻANETA JASIŃSKA

Dobre maniery w Samorządnym
Centrum Młodzieżowym

SZKOLENIE

W piątek 3 września w Samorządnym Centrum Młodzieżowym odbyły się war‑
sztaty savoir‑vivre. Na zaproszenie wolontariuszy Fundacji Rozwoju Ziemi 

Chojnickiej i Człuchowskiej spotkanie poprowadziła dr Joanna Modrzyńska, wykła‑
dająca na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Koper‑
nika w Toruniu, a także założycielka i główny trener firmy Art of Manners.

Prezentacja multimedialna połączona z ożywioną dyskusją pozwoliła na zgłębie‑
nie tajników etykiety i dobrych manier. W czasie warsztatów okazało się, że większość 
zasad, które mogą brzmieć skomplikowanie, tak naprawdę bardzo łatwo zrozumieć. 
Zajęcia rozpoczęło pytanie o zasadę precedencji. Okazało się, że reguły kryjące się 
za tą tajemniczą nazwą większość osób stosuje na co dzień, zarówno w sytuacjach 
towarzyskich, jak i biznesowych. Chodzi bowiem o zasadę pierwszeństwa — to osoba 
młodsza wita się jako pierwsza, pierwszeństwo przed osobami wchodzącymi do 
pomieszczenia mają te, które je opuszczają itp.

Wśród omawianych 
tematów znalazły się także 
sposoby powitania. Osoby 
uczestniczące w warszta‑
tach wiedzą już teraz, dla‑
czego nie należy zaczy‑
nać od zwrotu „Witam”. 
Nawiązała się także dys‑
kusja, czy zwyczaj cało‑
wania w rękę ma szansę 
powrócić do łask, nawet 
w postcovidowym świecie. 
Zaprezentowany został 
także poprawny sposób Slajd pokazujący prawidłowe ustawienie zastawy stołowej
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wręczania i przechowy‑
wania wizytówek, co połą‑
czone zostało z praktycz‑
nymi ćwiczeniami. Kilka 
minut prelegentka poświę‑
ciła poprawnemu sposo‑
bowi wznoszenia toastów.

Najdłuższa część war‑
sztatów dotyczyła tajemnic 
ustawiania zastawy stoło‑
wej oraz mowy sztućców 
i serwetek. W ten sposób 
uczestnicy poznali m.in. 
zasadę BMW, dotyczącą 
zastawy stołowej. Ozna‑
cza ona, że po lewej stro‑
nie nakrycia znajduje się 
talerzyk na chleb (Bread), 
na środku talerz na główny 
posiłek (Meal), a po pra‑
wej kieliszki oraz szklanki 
na napoje, w tym wodę 
(Water). Przedstawione 
zostały także alternatywy 
dla numeracji stolików 
na różnego rodzaju wyda‑
rzeniach, np. weselach. 

By nikt nie poczuł się urażony, że siedzi przy stoliku nr 7, przez co wydaje się mniej 
znaczący niż osoba przy stoliku nr 2, zasugerowano rezygnację z numeracji na rzecz 
np. kolorów, kwiatów lub stolic. W ten sposób goście zajmować będą miejsca przy 
stolikach czerwonym i turkusowym lub różanym i hiacyntowym albo przy Pekinie 
i Londynie.

Warsztaty zorganizowano w ramach działalności Samorządnego Centrum Mło‑
dzieżowego, dofinansowane zostały przez Gminę Miejską Chojnice i Powiat Chojnicki.

Joanna Modrzyńska w trakcie prowadzenia warsztatów

Praktyczne ćwiczenia z wymiany wizytówek. Na zdjęciu Daniel 
Chełmowski i dr Joanna Modrzyńska



ANDRZEJ GÓRNOWICZ

200 maratonów
i koniec

BIEGANIE

K ażdy biegacz, który rozpoczyna swoją przygodę z bieganiem, w dalekosiężnych 
planach pragnie przebiec dystans maratoński – 42,195 km. Nie jest to łatwe, to 

wyjątkowy bieg, który ma swoją historię i na zawsze pozostaje w pamięci zawodnika.
Nazwa biegu nawiązuje do czasów sta‑

rożytnej Grecji do miejscowości Maraton, 
w okolicach której doszło do ogromnej 
bitwy Greków z Persami w 490 roku p.n.e. 
Zwyciężyli Grecy i jeden z żołnierzy 
otrzymał rozkaz przekazania radosnej 
nowiny do Aten. Długi dystans – 37 km – 
pokonał biegiem w stroju wojskowym. 
Gdy wypowiedział słowa: „Cieszcie się! 
Zwyciężyliśmy”, padł martwy z wycień‑
czenia. W 1896 roku podczas pierw‑
szych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich 
przeprowadzono bieg maratoński na 
historycznej trasie z Maratonu do Aten 
liczącej ok. 40 km. Wygrał Grek Spiridon 
Luis z czasem 2 h 55’ 20”. W 1908 roku 
na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 
metę przesunięto do pałacu królewskiego, 
by dzieci królewskie mogły śledzić rywa‑
lizację zawodników morderczego biegu. 
Okazało się, że trasa została wydłużona 
o 2,195 km i tak już pozostało. Więk‑
szość startujących w maratonach to nie są 
zawodowcy, profesjonalni biegacze, tylko 

Pierwszy maraton – 1988 rok (Andrzej 
 Górnowicz z lewej – przyp. red.)
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amatorzy, którzy pragną ruchu. Są to: lekarze, prawnicy, duchowni, policjanci, stra‑
żacy, dziennikarze, politycy, bezrobotni, bogaci, a także i bezdomni – wszyscy. Młodzi 
i starzy.

Po kilku latach biegania we wspólnocie sportowców uprawiających jogging w Sekcji 
Biegowej Florian, dzięki namowie kolegi z klubu Franciszka Kąkola (mieszkającego 
wtedy w Wierzchowie), postanowiłem przygotować się do biegu maratońskiego w War‑
szawie. Był to rok 1988 i byłem wtedy w wieku chrystusowym. Maraton był jubileuszowy, 
dziesiąty, a zdaniem śp. Zbyszka Wiśniewskiego żaden chojniczanin nie dostąpił tego 
zaszczytu. Od wiosny zacząłem treningi – poranne biegi do Lichnów, popołudniowe 
na trasie Lasek Miejski – Funka i starty w różnych zawodach. Tak przez sześć mie‑
sięcy od marca do września. Buty zakupione w sklepie sportowym na Starym Rynku 

nie miały nic wspólnego 
z biegiem długodystan‑
sowym, były ładne, ale 
sztywne, bez amortyzacji 
i jak się okazało za małe. 
Nadszedł moment startu – 
nieistniejący już Stadion 
Dziesięciolecia i bieg uli‑
cami Warszawy. Radość, 
podniecenie, później ból 
palców i paznokci u stóp, 
obtarcia w pachwinach, 
ból żołądka, obtarcie sut‑
ków, mdłości, w końcu nie‑
chęć, ale gdy wbiegłem na 
ceglaną bieżnię stadionu, 
poczułem olbrzymią 
radość i euforię, szalałem 
ze szczęścia. Nikt tego nie 
widział, trybuny były puste 
i zarośnięte chwastami, ale 
mnie rozpierała radość. 
Udało się – czas 4 h 6’ 20”. 
Oczywiście przegrałem 
z Frankiem, dla którego 
był to już 10. maraton. 
Mimo takich cierpień, 
postanowiłem popra‑
wić czas i trenować dalej. 
Wiedziałem, jak pozbyć 

Maraton w Lęborku w 2003 roku

Maraton w Pucku w 2003 roku
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się negatywnych przeżyć. 
Niestety doświadczenia 
nabiera się po kilku mara‑
tonach, i tak w 1999 roku, 
już jako doświadczony 
maratończyk, postanowi‑
łem zdobyć Koronę Pol‑
skich Maratonów, czyli 
zaliczyć wszystkie mara‑
tony organizowane w kraju.

Na koniec XX wieku 
było ich 11. Wtedy było to 
dużo, gdyż wcześniej orga‑
nizowano tylko dwa lub trzy 
maratony w roku. Udało 
się wspaniale, z ciekawymi 
rezultatami. Wspólnie ze 
mną tego wyczynu doko‑
nało pięciu zawodników: 
Kazimierz Musiałowski 
(Toruń), Przemysław Tor‑
łop (Gdańsk), Wojciech 
Gruszczyński (Bełcha‑
tów) i Andrzej Konopka 
(Łomża). Można powie‑
dzieć, że od tamtego roku 
pokochałem biegi mara‑
tońskie. Każdy bieg przy‑
nosił określone doznania 
i przeżycia: ból  – tego nie 
da się wyeliminować, nowe 
przyjaźnie, poznawanie Polski i Europy. Moje niezapomniane biegi: w Lizbonie, Wiedniu 
przy muzyce Straussa, Rzymie po historycznych miejscach wiecznego miasta i placu św. 
Piotra, Helsinkach z metą na stadionie olimpijskim, Berlinie przy ogłuszającym dopingu 
kibiców na całej trasie, w Koszycach – najstarszym maratonie w Europie.

W kraju wspaniałe biegi na malowniczych trasach: w Lęborku razem z 10‑letnim 
synem Aronem, który jechał rowerkiem, w Pucku w wielkie lipcowe upały, w Poznaniu, 
gdzie byłem zapraszany jako zaliczający wszystkie poznańskie biegi, w Zakopanem 
na bardzo trudnej trasie z Nowego Targu, ale z najpiękniejszymi widokami. Utkwił 
mi w pamięci maraton Nocna Ściema w Koszalinie, który odbywał się o godz. 2.00, 
kiedy cofano czas z letniego na zimowy, co znaczyło, że były bite rekordy życiowe 

Maraton komandosa – Lubliniec, 2006 rok

Przed startem do maratonu w Helsinkach w 2006 roku
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i nawet świata – oczywiście była to ściema. Nocne maratony w Gdyni w noc świę‑
tojańską, w Bydgoszczy nad kanałem Brdy z udziałem biegaczy z rodziny Chamier‑

‑Ciemińskich: Leszka, Szymona i Wojciecha oraz dwumaratony na tejże trasie. Mara‑
tony leśne w Wejherowie i Toruniu. Były także biegi pielgrzymkowe, jak z Poznania 
do Lednicy, błogosławionego ks. Jerzego z Torunia do Włocławka, maraton na bieżni 
w Bytowie, podczas którego należało wykonać 105 okrążeń stadionu (tam 13‑letni 
wówczas syn Aron ukończył swój maraton). Najbardziej do gustu przypadły mi 
maratony okolicznościowe: jubileuszowy z okazji 65. urodzin śp. Zbyszka Wiśniew‑
skiego na wspaniałej trasie Chojnice – Charzykowy – Funka – Małe Swornegacie – 
Chociński Młyn i powrót do Lasku Miejskiego, mój setny na tej trasie oraz udział 

w setnych biegach: Woj‑
ciecha Gruszczyńskiego 
w Bełchatowie, Przemy‑
sława Torłopa w Gdańsku, 
Kazimierza Musiałow‑
skiego w Złotorii, Jadwigi 
Wichrowskiej w Toruniu, 
Dariusza Mańkowskiego 
w Jastrowiu, rekord świata 
366 maratonów w jednym 
roku Ryszarda Kałaczyń‑
skiego w Wituni, mój 
150. maraton na działce 
w Brzeźnie, no i wszyst‑
kie inne okolicznościowe 
organizowane w Wituni, 
stolicy polskich marato‑
nów. Biegałem w każdym 
miesiącu, rano, wieczo‑
rem i w nocy, w górach, 
w Zakopanem i po plaży 
z Jastarni do Władysła‑
wowa i z powrotem. Naj‑
więcej w jednym roku 
przebiegłem 19 marato‑
nów, był to 2008 rok.

Wiele mógłbym pisać 
o maratonach. Każdy bieg 
mobilizował organizm 
do dyscypliny, higienicz‑
nego trybu życia, treningu 

Setny maraton

Witunia, 2015 rok
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i dbania o zdrowie. Każdy start odbywał 
się z różańcem w ręku, jeżeli zapomnia‑
łem, to palce służyły za paciorki, zawsze 
ofiarowałem ten wysiłek w jakiejś inten‑
cji. Muszę przyznać, że spotkałem dużo 
osób, które stosowały ten sposób walki 
z dystansem, łącząc wysiłek z przeżyciami 
duchowymi. Do pewnego momentu, to 
jest do 150. biegu, zmagałem się z czasem, 
napędzając się i walcząc o jak najlepsze 
miejsce na mecie. Od jubileuszowego 
150. postanowiłem posłuchać swojego 
organizmu. Pomógł mi w tym kolega, jed‑
nocześnie lekarz, maratończyk Edward 
Pokorny z Ustki, który powiedział: zwol‑
nij. Spuściłem z tempa, biegając tylko 
dla siebie i własnej satysfakcji, tak jak to 
robił Rysiu Kałaczyński – czas już nie był 
istotny, a za to ważne było, aby komuś na 
trasie pomóc, pozdrowić, podpowiedzieć 
i udzielić rady, jak ma zwalczyć np. ból, 
słabość... Ratowałem omdlałych i odcho‑
dzących z tego świata – smutne przypadki.

Co do najbliższej rodziny, to nie zmuszałem do uprawiania tego sportu. Namawia‑
łem do ruchu, ale nie zmuszałem. Żona Krystyna, dobra sportsmenka z czasów szkoły 
średniej, biegała tylko w biegach małżeńskich, a dzieci w biegach noworocznych, piel‑
grzymkowych, strażackich, terenowych i jubileuszowych. Przyznam, że chciałem 
przebiec tylko ten jedyny maraton w Warszawie w 1988 roku, później przebiec setny 
i wpisać się do Klubu 100 Maratonów, ale jak się rozpędziłem, to opamiętałem się na 
150. maratonie organizowanym w Brzeźnie i podjąłem decyzję – w grudniu 2020 roku 
kończę 65 lat i biegnę 200. maraton, co daje w nogach razem ponad 8500 km, i koniec.

Będzie ciągnęło do wysiłku – najwspanialszy jest tydzień po maratonie, ale słowo 
się rzekło i decyzja została podjęta. Dziękuję żonie, która nie akceptowała tylu mor‑
derczych wysiłków, ale wspierała mnie i modliła się o szczęśliwy powrót. Dziękuję 
zawodnikom Floriana, którzy także posmakowali biegu maratońskiego i wszystkim 
tym, którzy wspierali mnie w różny sposób, abym dokonał tego, co zaplanowałem. 
Bóg zapłać!

Wera, Marcin, Tomek i Szymon na mecie –  
2019 rok



WIOLETTA KARPIAK

Biblioteczne podróże
Koziołka Klemensa

AKCJA

15 września do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach zawitał niezwykły 
gość  – podróżnik Koziołek Klemens. Koziołek jest maskotką, która została 

wysłana w podróż do wybranych bibliotek w całej Polsce. Aby móc zaprosić Klemensa 
w swoje progi, trzeba było wcześniej zgłosić chęć ugoszczenia go, zapoznać się z regula‑
minem akcji, uzupełnić dziennik podróży i udostępnić informacje o pobycie maskotki 

Panoramę miasta koziołek podziwiał z jednego z mostków w parku Tysiąclecia  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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na stronie biblioteki, jej 
fanpage’u i bezpiecznie 
wysłać w dalszą podróż. 
Klemens w każdej biblio‑
tece przebywa tylko kilka 
dni, niezwykle więc 
ważne jest, żeby w krót‑
kim czasie zaznajomić go 
z jak największą liczbą 
atrakcji z danego regionu.

Chojnickie biblio‑
tekarki prześcigały się 
w pomysłach. Koziołek 
Klemens został zapo‑
znany z biblioteką i jej 
czytelnikami, uczestniczył 
w zajęciach dla maluchów 
i w wypożyczaniu książek, pomagał uzupełniać książki w biblioteczce na świeżym 
powietrzu na Wzgórzu Ewangelickim, zwiedził Stary Rynek, zaprzyjaźnił się z choj‑
nickim turem, poodpoczywał w parku Tysiąclecia, podziwiał Jezioro Charzykowskie, 

Jednym z przystanków Klemensa był chojnicki tur stojący 
w okolicy Bramy Człuchowskiej i murów obronnych  

(fot. z arch. MBP w Chojnicach)

Maskotkę poznały przedszkolaki z „Bajki” (fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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jeździł na rowerze po 
Parku Narodowym „Bory 
Tucholskie”, zbierał nawet 
grzyby w pobliskich lasach. 
Wszystko to zostało opi‑
sane w jego dzienniku 
podróży na wieczną 
pamiątkę. Bibliotekarki 
z różnych regionów Pol‑
ski pomagają mu uzu‑
pełniać kronikę, w której 
pieczołowicie notują, co 
koziołek widział i co robił. 
Dołączają informacje 
o swoich miejscowościach 
i dodają niespodzianki 
od siebie. Dzięki uprzej‑

mości Urzędu Miejskiego w Chojnicach 
wyekwipowaliśmy Klemensa w mapę, 
magnes i otwieracz z Chojnicami, wido‑
kówkę z Borów Tucholskich i niezbędnik 
każdego wielbiciela książek – zakładkę do 
książki z logo Miejskiej Biblioteki Pub‑
licznej w Chojnicach.

Chętnych do poznania całej relacji 
z pobytu koziołka w Chojnicach odsy‑
łamy na stronę Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach. Akcję „Biblio‑
teczne podróże Koziołka Klemensa” 
wymyśliły bibliotekarki z Miejsko‑

‑Gminnej Biblioteki w Wieruszowie. 
Pomysł zrodził się w czasie pandemii 
z tęsknoty za podróżami.

Koziołek Klemens podziwia kronikę 
uzupełnioną przez bibliotekarki MBP  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)

Koziołek Klemens wybrał się nawet na grzyby podczas wycieczki 
po okolicach Chojnic (fot. Arkadiusz Stasiak)



ALINA PASIONEK-SIKORA, DOMINIKA DASZKIEWICZ-DYKIERT

Chojnice
karmią piersią

INICJATYWA

C zym jest Karmisfera? Karmisfera to dwie kobiety – chojniczanki, żony i matki. 
Nazywamy się Alina Pasionek ‑Sikora oraz Dominika Daszkiewicz ‑Dykiert 

i w listopadzie 2020 roku zaczęłyśmy współpracować w Chojnicach, mając na celu 
głównie wsparcie oraz edukację przyszłych i obecnych rodziców w zakresie rodziciel‑
stwa, zaczynając od przygotowania do dobrego porodu oraz karmienia naturalnego. 
Nieustannie szkolimy się, by być na bieżąco w kwestiach karmienia piersią i na nowo 
budować społeczeństwo przyjazne mamom karmiącym, dbające o zdrową przyszłość 
kolejnych pokoleń.

Założyłyśmy grupę wsparcia, by być bliżej rodziców, móc odpowiadać na ich pyta‑
nia, pomagać w trudnościach, odsyłać ich do konkretnych, sprawdzonych specjali‑
stów. Można nas znaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku (fanpage, grupa 
wsparcia) oraz Instagra‑
mie jako Karmisfera, ale 
przyjmujemy także osobi‑
ście jako Dietetyk Pasionek 
i Domini Missio. 

Skoro jesteśmy już 
przy tym, to w kilku sło‑
wach napiszemy coś więcej 
o każdej z nas. Dominika 
Daszkiewicz ‑Dykiert jest 
mamą dwójki dzieci (trze‑
cie w drodze). Prowadzi 
konsultacje laktacyjne, jest 
zwolenniczką pieluchowa‑
nia wielorazowego oraz 
promuje chustonoszenie, 

Uczestniczki warsztatów karmienia naturalnego  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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rozszerzanie diety metodą BLW, wielojęzyczność zamierzoną i pozytywną dyscyplinę. 
Alina Pasionek ‑Sikora to mama córeczki, dietetyczka dla mam. Zajmuje się przygoto‑
waniem do ciąży, odżywianiem w ciąży i podczas laktacji, powrotem do wagi sprzed 
ciąży oraz alergiami pokarmowymi u dzieci karmionych piersią; prowadzi także kon‑
sultacje laktacyjne. Jesteśmy Promotorkami Karmienia Piersią, dyplomowanymi przez 
Centrum Nauki o Laktacji.

W lipcu tego roku postanowiłyśmy zorganizować cykl stacjonarnych warsztatów, 
które odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach. Były to warsztaty 
bezpłatne, skierowane do kobiet spodziewających się dziecka oraz tych świeżo po 
porodzie. Cykl obejmował cztery spotkania, pierwsze 20 lipca, ostatnie 17 sierpnia. 
Było to spełnienie naszych marzeń z zeszłego roku: możliwość spotkania się z kobie‑
tami na żywo, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, najnowszymi doniesieniami 
naukowymi. Nasze wykłady oraz zajęcia praktyczne obejmowały bardzo szeroki 
zakres wiedzy: od anatomii piersi i fizjologii laktacji, poprzez skład mleka kobiecego, 
etapy laktogenezy, istotę pierwszych godzin po porodzie i ich wpływ na jakość kar‑
mienia w przyszłości, pierwsze doby i tygodnie z noworodkiem, technikę karmienia 
piersią, wyprawkę laktacyjną, wskaźniki skutecznego karmienia, pozycje do karmie‑
nia, aż po zapobieganie najczęstszym problemom laktacyjnym oraz radzenie sobie 
z nimi. Był czas na ćwiczenia, próby przystawiania dziecka do piersi w odpowiednich 
pozycjach, oglądanie polecanych przez nas książek, zadawanie pytań, dzielenie się 
swoimi doświadczeniami oraz wątpliwościami. 

Grupowe zdjęcie uczestników sesji w ramach akcji Chojnice Karmią Piersią (fot. Sara Bozhatarnyk)
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21 lipca w parku 
Tysiąclecia zorganizowa‑
łyśmy sesję zdjęciową pt. 

„Chojnice Karmią Piersią”, 
na którą zaprosiłyśmy 
wszystkie chętne mamy 
z Chojnic i okolic ze 
swoimi dziećmi. Zdjęcia 
wykonała, wspierająca nas 
od samego początku, Sara 
Bozhatarnyk (również 
chojniczanka)  – fotograf, 
znana w internecie pod 
nazwą Bo Sarita. Byłyśmy 
szczerze wzruszone fre‑
kwencją kobiet, które przyszły ze swoimi rodzinami, by z przepięknymi uśmiechami 
pozować. Zdjęcia z tej sesji opublikowałyśmy na swoim profilu 1 sierpnia – w dzień 
rozpoczęcia Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Nasze działania były spójne 
z tegorocznym hasłem przewodnim tego święta, tj. „Ochrona karmienia piersią jest 
naszą wspólną odpowiedzialnością” (ang. „Protect Breastfeeding: A Shared Respon‑
sibility”).

Przepięknym zwieńczeniem tej sesji była możliwość obejrzenia fotografii na 
wystawie, którą zawdzięczamy współpracy z Chojnickim Centrum Kultury. Wybrane 
zdjęcia mam karmiących (i nie tylko!) podziwiać można było w gablotach, które stoją 
na Starym Rynku w Chojnicach.

Natomiast na zakończenie Światowego Tygodnia Karmienia Piersią, 7 sierpnia, 
zaprosiłyśmy wszystkich chętnych ponownie do parku Tysiąclecia, by spotkać się na 
Pikniku Rodzinnym z Karmisferą. To był prawdziwy piknik w rodzinnej atmosferze! 
Były koce, kosze i plecaki z przekąskami, owocami, ciastem, były też zabawy, wygłupy 
na placu zabaw i rozmowy między rodzicami. Bardzo dziękujemy wszystkim obec‑
nym  – to przyjemność budować razem z Wami prawdziwą wspólnotę współpracy, 
szacunku i radości z nowo poznanymi ludźmi.

Podczas tych wszystkich wydarzeń, poza wspomnianą już fotograf Sarą Bozha‑
tarnyk, otrzymywałyśmy wielką pomoc (duchową, jak i finansową) od Adriany Góry 
ze sklepu Buduar Chojnice – Brafitting, Weroniki Sadowskiej z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz od Gabrieli Zegarek, Animatora Gier i Zabaw „Animacje Rewelacje”. 
Z całego serca dziękujemy!

Jesteśmy szczęśliwe z poznania wielu nowych, cudownych osób, możliwości bycia 
z Wami i wspierania Was na krętych ścieżkach rodzicielstwa. Planujemy następne 
warsztaty, dotyczące nie tylko karmienia piersią, i nie możemy się doczekać każdego 
kolejnego spotkania.

Piknik rodzinny w parku Tysiąclecia (fot. Alina Pasionek-Sikora)



ANNA MARIA ZDRENKA

Kolejna edycja
Odjazdowego Bibliotekarza

RAJD

M iłośnicy czytania i turystyki rowerowej w Chojnicach, bo – jak się okazuje – 
zainteresowania te się nie wykluczają, wzięli udział w rajdzie rowerowym 

pn. VIII Odjazdowy Bibliotekarz. 42 rowerzystów wraz z bibliotekarkami w sobotę 
3 lipca przejechało 45 km, pokonując trasę Chojnice – Rytel – Chojnice. 

Grupowe zdjęcie uczestników rajdu tuż przed wyjazdem sprzed siedziby biblioteki  
(fot. Danuta Niedzielska)
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Pomarańczowy przejazd 
Rajd organizowany przez 
Miejską Bibliotekę Pub‑
liczną w Chojnicach 
i Stowarzyszenie LekTURa 
odbył się po rocznej prze‑
rwie, gdyż w 2020 został 
odwołany z powodu epide‑
mii koronawirusa. Po tak 
długim czasie na wspólny 
przejazd czekali już stali 
uczestnicy imprezy. Nie 
zabrakło też osób, które po 
raz pierwszy wybrały się na 
biblioteczny rajd. Najmłod‑
sza cyklistka jechała w przy‑
czepce rowerowej ciąg‑
niętej przez tatę, a starsze 
dzieci dzielnie pedałowały, 
dotrzymując tempa doro‑
słym. 

Start nastąpił sprzed sie‑
dziby biblioteki, przed którą 
zapanował pomarańczowy 
kolor, który jest barwą tej 
ogólnopolskiej akcji. Rowe‑
rzyści posiadali pomarań‑
czowe koszulki, spodenki, 
czapki, tak by byli widoczni 
z daleka. Dekorowali także 
swoje rowery odjazdo‑
wymi gadżetami – szpry‑
chówkami, chorągiewkami, 
balonami i naklejkami. Uczestników przywitała dyrektor MBP Anna Lipińska, a zasady 
przejazdu przedstawiła prezes Stowarzyszenia LekTURa Weronika Sadowska. 

Ciekawe widoki
Trasa prowadziła z Chojnic ścieżką rowerową do Klawkowa, następnie bocznymi 
drogami do Krojant, Kruszki i Rytla‑Dworca. Fragmentami wiodła przez drogi leśne 
i polne, jednak dzięki temu, że tuż przed rajdem było więcej opadów, większość udało 

Trasa przejazdu prowadziła m.in. przez Klawkowo  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)

Cykliści jechali nie tylko ścieżkami rowerowymi, ale także 
 polnymi drogami (fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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się rowerzystom przejechać. Tylko miejscami niektórzy prowadzili rowery, które grzęzły 
w piasku. Droga biegła malowniczo wśród pól. Przed Kruszką można było zobaczyć 
stojące pojedyncze drzewa, które przetrwały nawałnicę w 2017 roku. Trasa prowadziła 
także pod wiaduktem kolejowym i wzdłuż torów, a rowerzyści pomachali do pasaże‑
rów podróżujących właśnie z Rytla do Chojnic. Nieplanowaną atrakcją było przecięcie 
kolumny rowerów przez krowy pędzone na łąkę przez gospodarza.

W trakcie jazdy nie brakowało postojów na odpoczynek, a jeden z nich wypadł 
przy siedzibie Nadleśnictwa Rytel. Stamtąd wszyscy udali się w stronę wieży wido‑
kowej przed Rytlem, koło drogi nr 22, z której można obejrzeć krajobraz po nawał‑

nicy. Są tam także plansze 
Nadleśnictwa Rytel infor‑
mujące o zniszczeniach 
w lasach w tym rejonie. 

Piknik w Rytlu
Dalej rowerzyści pojechali 
do centrum Rytla i na 
miejsce odjazdowego pik‑
niku nad Wielkim Kana‑
łem Brdy, udostępnione 
przez Sołectwo Rytel 
i sołtys Romannę Czu‑
łowską. Tam czekali już 
na nich przedstawiciele 
organizatorów, którzy 
zadbali o poczęstunek  – 
była grochówka, kiełbaski 
pieczone nad ogniskiem, 
drożdżówka oraz kawa, 
herbata i woda.

W trakcie pikniku 
chętni mogli wziąć udział 
w konkurencjach, w tym 
w tej głównej, jaką jest 
wybór najbardziej poma‑
rańczowego uczestnika 
rajdu. W tym roku odbyła 
się ona w dwóch kate‑
goriach: dzieci i dorośli. 
Wystartowało sześcioro 
dzieci, a zwyciężczynią 

Pamiątkowa fotografia przy wiadukcie na trasie kolejowej 
 Chojnice – Rytel (fot. Arkadiusz Stasiak)

Odjazdowy piknik przy Wielkim Kanale Brdy w Rytlu  
(fot. z arch. MBP w Chojnicach)
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okazała się najmłodsza uczestniczka, Aleksandra, która miała 14 pomarańczowych 
elementów, w tym maskotki. W kategorii dorosłych w szranki stanęło osiem osób. 
Tutaj bezkonkurencyjna okazała się Alina Pelowska, która miała na sobie aż 39 rzeczy 
w kolorze pomarańczowym – koszulki, skarpetki, ozdoby, spinki, gumki do włosów, 
a nawet pelerynę z własnoręcznie naklejonymi pomarańczowymi groszkami. Odbył 
się także turniej plażowej piłki siatkowej, w którym rywalizacja była bardzo wyrów‑
nana. Młodsi uczestnicy rajdu korzystali z placu zabaw. 

Za rok kolejny rajd
Po zakończeniu pikniku rowerzyści ruszyli do Chojnic. Z Rytla jechali drogą nie‑
utwardzoną przez Konigort do Mylofu, dalej asfaltem i następnie już ścieżką rowe‑
rową biegnącą wzdłuż drogi Brusy – Chojnice. Pogoda się zmieniła i za Mylofem 
zaczął padać deszcz. Jednak nie wpłynęło to na dobre humory cyklistów, którzy, przy‑
gotowani także na taką ewentualność, w kurtkach i płaszczach przeciwdeszczowych 
wracali do domów.

Impreza się udała i organizatorzy już planują IX edycję rajdu. Zadanie to z roku na 
rok staje się coraz trudniejsze, gdyż prowadzący starają się nie powielać tras i szukają 
tych mniej uczęszczanych, żeby pokazywać rowerzystom piękno naszego regionu. 

Najmłodsi rowerzyści startujący w konkurencji na najbardziej pomarańczowego uczestnika rajdu 
wraz z przedstawicielami organizatorów (fot. z arch. MBP w Chojnicach)



ANNA ZAJKOWSKA

Chojnickie Towarzystwo Tenisowe
z długą tradycją

STOWARZYSZENIE

H istoria tenisa w Chojnicach jest dość bogata. Sport ten popularny był już 
w 1924 roku. Wówczas na zapleczu hotelu Dworcowego oraz w ogrodzie Staro‑

stwa Powiatowego korty, własnym sumptem, pobudowali członkowie Klubu Teniso‑
wego (nazwę przyjęto w 1929 roku). Rozkwit tej dyscypliny nastąpił w 1980 roku, był 
to czas kortowych tryumfów polskiej legendy Wojciecha Fibaka.

Na początku, kiedy zebrała się w Chojnicach grupa miłośników tenisa ziemnego, 
jeżdżono na betonowe korty do Funki. Szybko jednak podjęto decyzję o stworzeniu 
własnych (te przedwojenne już nie istniały).  – „Była taka grupa inicjatorów, około 
10 osób, należał do nich m.in. pan Bogdan Pokorski, mój tata Jan Odya, pan Marek 
Ciechanów, Piotr Muzolf, Benek Szliep, która podjęła decyzję, że będziemy budo‑
wać korty. W ciągu czterech lat udało nam się uruchomić ich pięć przy ul. Żwirki 
i Wigury”  – wspomina Zbigniew Odya, który jako młody inżynier budownictwa 
pomagał zaprojektować i zbudować korty. Poza miejscem do gry, w tym samym czasie, 
powstały również trybuny, budynek socjalny z szatniami i prysznicami dla adeptów 
tenisa. Obiekt posiadał też gospodarza, tj. osobę, która dbała o dobry stan techniczny 
mączki ceglanej, nienaganne wymalowanie linii i ogólnie o ład i porządek.

Zajęte od rana do wieczora
Jak wspomina nasz rozmówca, miejsce to tętniło życiem przez ponad dwie dekady. 
Codziennie spotykały się towarzysko na treningach i rozgrywkach różne grupy wie‑
kowe, od dzieci po seniorów. – „Obłożenie było takie, że trzeba było rezerwować korty. 
Od rana do wieczora były one zajęte. Przychodziło na nie bardzo dużo dzieci” – opo‑
wiada Odya. Przy ul. Żwirki i Wigury zorganizowano także przynajmniej 20 edycji 
mistrzostw Chojnic w tenisie ziemnym.  – „Praktykowano też spotkania zaliczane 
do cyklu turniejowego, odpowiednio punktowane, nagradzane drobnymi upomin‑
kami, które udało się pozyskać od sponsorów. Oprócz takich turniejów były również 
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pojedynki. Przyjeżdżali koledzy z różnych miast: z Bydgoszczy, Nakła, Szczecinka. 
My też zresztą jeździliśmy na potyczki między miastami”  – mówi nasz rozmówca. 
Nadmieńmy także, że chojnickie korty przez długi czas miały renomę jednych z naj‑
lepszych w Polsce. Szkolili się na nich m.in. młodzi adepci szkółek tenisowych z War‑
szawy i Łodzi.

Winne finanse
Na początku lat dwutysięcznych sport ten zaczął stopniowo umierać, głównie 
z powodu niedofinansowania obiektu. Przez wszystkie lata korty i ich działalność 
utrzymywane były przez społeczników, sponsorów oraz urząd miasta. Posiadane 
środki względem wydatków był niewystarczające.

Korty dla wszystkich
Drugie życie korty otrzymały w lipcu 2011 roku. Wówczas powstało, działające do dziś, 
Chojnickie Towarzystwo Tenisowe. Reaktywację zainicjowali Jakub Odya, Zbigniew 

Członkowie Chojnickiego Towarzystwa Tenisowego trenują na 30-letnich kortach  
przy ul. Żwirki i Wigury. Swoją pasję i zamiłowanie do sportu rozwijają tutaj,  

także z sukcesami na zawodach, głównie młodzi adepci tenisa ziemnego
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Szyszka oraz Daniel Pawlak. Obecnie szeregi towarzystwa zasilają również Marlena 
Pawlak (prezes) oraz Maciej Pawlak. – „Zadaniem naszego stowarzyszenia jest szkole‑
nie sportowców w zakresie tenisa ziemnego dzieci i młodzieży. Co roku organizujemy 
bezpłatne kursy, szkółki letnie. Wakacyjne treningi są bezpłatne. Wspieramy w ten 
sposób około 20 dzieci” – informuje Marlena Pawlak. Dzieci swoją przygodę z rakietą 
mogą rozpocząć już w wieku pięciu lat. Zajęcia dostosowane są do predyspozycji 
fizycznych najmłodszych. Uczą się m.in. koordynacji, zapoznają z kortem. Obecna 
pani prezes przyznaje, że zadaniem szkółki jest nie tylko szkolenie mistrzów rakiety, 
ale także pokazanie dzieciom sportowej alternatywy. Wszak nie samą piłką nożną 
człowiek żyje.  – „Nie każdego interesuje piłka. Niektórzy szukają dla siebie czegoś 
innego. Tyczy się to nie tylko dzieci, ale także dorosłych, na których również jesteśmy 
otwarci” – mówi. – „Zależy nam, żeby się rozwijać. Zależy nam, by zmodernizować 
te korty z lat 80. Marzy się nam też, byśmy po okresie letnim, kiedy pogoda już nie 
sprzyja, nie musieli wynajmować krytych kortów na treningi. Gdybyśmy mieli halę, 
moglibyśmy realizować się całorocznie u siebie. Niestety nie stać nas na to. Może 
w przyszłości uda się pozyskać na to fundusze. Zobaczymy, bo byłoby dla kogo zain‑
westować. Chętnych do gry od dzieci po seniorów jest sporo” – podkreśla prezes Mar‑
lena Pawlak. Jak dodaje, zajęcia w ChTT prowadzą wykwalifikowani trenerzy Daniel 
Pawlak oraz Krzysztof Gibki (ze szkółki w Monachium).

Fot. z arch. Chojnickiego Towarzystwa Tenisowego



Trzy pytania do…
Starosty Marka Szczepańskiego

WYWIAD

1. Jak się pracuje na stanowisku starosty i co udało się zrobić od początku kadencji?

Jak na razie większość mojej kadencji 
przebiega w cieniu koronawirusa, który 
w pewien sposób także weryfikuje plany. 
Naturalne, że w takiej sytuacji sporo 
podejmowanych działań ma na celu 
walkę z pandemią. Niemniej jednak nie 
zwalniamy tempa inwestycji. Już kilka 
miesięcy po objęciu stanowiska starosty 
otwierałem obiekt wielofunkcyjny przy 
ul.  Świętopełka, który realizowaliśmy 
wspólnie ze starostą Stanisławem Skają. 
Obiekt służy przede wszystkim uczniom 
dwóch szkół. Jest tam sala gimnastyczna 
i nowoczesne laboratoria Medycznej 
Szkoły Policealnej. Właśnie tam uloko‑
waliśmy także Punkt Szczepień Powszech‑
nych, z którego korzystają mieszkańcy 
powiatu. Warto też podkreślić, że w pierw‑
szym roku mojej kadencji otrzymaliśmy 
największą, bo 15‑milionową dotację na 
jedno zadanie, którym była modernizacja 
drogi Chojnice – Ogorzeliny. Ostatecznie 
po przetargu wartość inwestycji wyniosła 
13 mln zł. Oprócz tego wyremontowaliśmy drogę z Lubni do granic powiatu chojnic kiego 
za 7 mln zł, drogi do Łukowa, Klawkowa oraz wiele innych traktów. Te inwestycje są 

Starosta Marek Szczepaski
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w dużej mierze realizowane przy udziale poszczególnych samorządów, na terenie których 
znajdują się drogi powiatowe. Inwestujemy jednak nie tylko w budynki i drogi. Zdaję 
sobie sprawę, jak ważne jest inwestowanie w ludzi, a zwłaszcza w młode pokolenie i mam 
tu na myśli uczniów naszych szkół powiatowych. Dlatego angażujemy się w projekty 
edukacyjne. Wspieramy szkolnictwo zawodowe, doposażając laboratoria. Uczniowie 
Medycznej Szkoły Policealnej mają do dyspozycji między innymi nowoczesne skanery 
3D wykorzystywane w protetyce, a pracownie Centrum Nauk Technicznych przy ul. 
Kościerskiej należą do najnowocześniejszych w regionie. Niebawem zakończymy też 
realizowaną tam inwestycję budowlaną. Szkoła powiększy się o kilka sal lekcyjnych oraz 
nowoczesne audytorium, a w sumie o 860 m2. Będzie też dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wartość zadania to 7 mln 777 tys. zł. 

Nie zapominamy także o seniorach. Powołałem Powiatową Radę Seniora skupia‑
jącą aktywnych członków z całego powiatu. To właśnie z myślą o seniorach podjęli‑
śmy decyzję o modernizacji Klubu pod Budą w Liceum Ogólnokształcącym im. Filo‑
matów Chojnickich. Chcemy stworzyć im tam miejsce spotkań. 

Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak się pracuje na stanowi‑
sku starosty, bo to bardzo złożony proces. Z samorządem jestem związany od 15 lat. 
Byłem członkiem Zarządu Powiatu Chojnickiego i jako wicestarosta odpowiadałem 
za Fundusze Unijne i Rozwojowe. Od początku kadencji do budżetu powiatu wpły‑
nęło prawie 41 mln zł. Pracując na stanowisku starosty, oprócz samego urzędu, spra‑
wuję nadzór nad takimi jednostkami, jak Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjali‑
styczny, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Edukacyjno ‑Wdrożeniowe, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz współpracuję ze służbami, czyli Komendą Powia‑
tową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji czy nadzorem 
budowlanym. W gestii starosty jest także oświata, czyli 13 szkół ponadpodstawowych. 
Praca starosty to nie tylko samorząd terytorialny, ale wiele innych funkcji społecz‑
nych, do pełnienia których zostałem zaproszony. Należę do licznych rad społecznych 
i stowarzyszeń, dzięki czemu czerpię wiedzę, którą wykorzystuję w codziennej pracy. 
Od 15 lat zasiadam w Radzie Społecznej Szpitala, Pomorskiej Radzie NFZ oraz dzia‑
łam w Pomorskiej Radzie Oświatowej. Jestem także prezesem Związku Samorządów 
na rzecz Modernizacji Drogi E22 i udzielam się w Radzie Gospodarczej Pomor‑
skiej Strefy Ekonomicznej czy też Radzie Koordynacyjnej Rezerwatu Biosfery Bory 
Tucholskie, której jestem wiceprzewodniczącym. Zaangażowanie w działalność spo‑
łeczną daje mi dużo satysfakcji i pozwala szerzej spojrzeć na pewne tematy.

2. W jakim stanie jest budżet powiatu i jakie są plany inwestycyjne na drugą część kadencji? 

Jedną z pierwszych inwestycji będzie utworzenie Klubu Seniora w zabytkowych 
pomieszczeniach budynku auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnic‑
kich w Chojnicach. W ramach planów trochę dalszych, jednak możliwych do realizacji 
w nadchodzącym roku, złożyliśmy pięć wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na modernizacje traktów zarówno w gminie wiejskiej Chojnice, gminach Czersk, 
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Brusy, jak i w mieście Chojnice, gdzie planujemy wyremontować ul. Żwirki i Wigury. 
Na ocenę czekają także wnioski złożone w ramach tzw. Polskiego Ładu, wśród nich 
największa z inwestycji, której wartość sięga 50 mln zł – spalarnia odpadów medycznych 
przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach oraz modernizacje dróg powiatowych 
na południu gminy Chojnice. Należy pamiętać, że ze względu na okres przejściowy 
pomiędzy poszczególnymi perspektywami finansowymi Unii Europejskiej spora część 
środków nie jest w tej chwili dostępna. Jestem przewodniczącym subregionu chojnic‑
kiego, w skład którego wchodzą powiaty człuchowski i kościerski, i w jego ramach 
uzgadniamy program Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021–2027. W ramach 
FEP będziemy aplikować o fundusze bezpośrednio, m.in. kontynuując działania wzmac‑
niające edukację, służbę zdrowia i sferę społeczną, w tym seniorów. Z kolei w ramach 
działań społecznych do zagospodarowania mamy dwa obiekty: budynek dawnego 
PKO oraz część budynku przy ul. Igielskiej. Zamierzamy w nich realizować działania 
prospołeczne, tworząc nową siedzibę dla Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz powołu‑
jąc Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. Zaangażowaliśmy się również w prace nad 
tzw. zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, gdzie wspólnie z innymi samorzą‑
dami będziemy aplikować o finansowanie projektów związanych m.in. z termomo‑
dernizacją budynków publicznych i odnawialnymi źródłami energii. W ramach tego 
mechanizmu być może uda się dokończyć sieć ścieżek rowerowych, jako infrastruktury 
służącej ekologicznemu transportowi mieszkańców. Wszystkie te działania wymagają 
intensywnych przygotowań, w tym opracowywania dokumentacji technicznej i doku‑
mentów strategicznych. Te działania przygotowawcze to także ważne wyzwania drugiej 
połowy kadencji. Warto też podkreślić, że bardzo duży nacisk kładziemy na dalszy 
rozwój ścieżek rowerowych i tras Kaszubskiej Marszruty. 

3. Jakie są marzenia starosty? Zawodowe i prywatne? 

Marzy mi się kraj, w którym żyją szczęśliwi ludzi, szanujący się wzajemnie bez 
względu na przekonania polityczne, wygląd, kolor skóry czy orientację seksualną. 
Marzy mi się, aby nasza Ojczyzna, ta mała i ta duża, była ekologicznym krajem, aby 
przyroda była naszym wspólnym dobrem, które jako schedę zostawimy przyszłym 
pokoleniom i powinniśmy zostawić ją w lepszym stanie, niż zastaliśmy. Marzy mi się 
Polska, w której demokracja jest jak powietrze, którego nigdy nie zabraknie i o które 
nie trzeba zabiegać. Marzy mi się Polska bezpieczna w silnej partnerskiej Unii Euro‑
pejskiej, która jest przyjacielem, nie wrogiem. Marzy mi się, aby nasz kraj był ekspor‑
terem innowacji, a edukacja była traktowana z najwyższą troską przez każdy rząd. 
Prywatnie natomiast chciałbym, aby mój syn Nikodem wyrósł na mądrego, dobrego 
człowieka. Resztę zostawiam dla siebie, aczkolwiek uważam, iż najważniejsze jest 
zdrowie, czego mojej rodzinie i wszystkim Czytelnikom życzę.

Pytania zadawał: Jacek Klajna
Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Chojnicach
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LIPIEC
 1 Na kamienicy przy ul. Sukienników i Okrężnej powstał pierwszy chojnicki mural przed-

stawiający dziewczynkę w stroju kaszubskim wręczającą kwiatki turowi.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnicach świętowała na Starym Rynku 155. urodziny.
 3 Trasa rajdu Odjazdowy Bibliotekarz prowadziła tym razem do Rytla.
 4 W kościele gimnazjalnym rozpoczęły się VIII Letnie Koncerty Organowe. Jako pierwsi 

wystąpili Hanna Dys (organy) i Łukasz Załęski (tenor).
 5 Dobiegła końca modernizacja tzw. starej berlinki od wiaduktów kolejowych na obrze-

żach miasta do węzła Pawłowo. Wstęgę przecinali m.in. wojewoda Dariusz Drelich 
i wójt Zbigniew Szczepański.

  Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło do Ogródków Letnich w parku Tysiąclecia na 
spotkanie z debiutującą pisarką Barbarą Woźniak.

 6 Wicestarosta Mariusz Paluch został liderem Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni 
w powiecie chojnickim.

 10 W Chojnickim Centrum Kultury odbył się wieczór monodramów.
 11 Chojnice znalazły się na trasie ogólnopolskiego Tour de Konstytucja PL. Wśród akty-

wistów obywatelskich byli sędziowie Igor Tuleja i Paweł Juszczyszyn.
 14 Po mieście i Charzykowach można już jeździć hulajnogami elektrycznymi wypożycza-

nymi przy użyciu aplikacji Quick App.
 15 Jacek Wendler, uczestnik tegorocznego konkursu chopinowskiego, zagrał koncert for-

tepianowy w ChCK.
 17 Muzeum Historyczno -Etnograficzne wraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku 

zorganizowało warsztaty wyplatania ze słomy.
 20 Nowym prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej został Bogdan Marcinowski. 

Zastąpił on odchodzącego na emeryturę Zbigniewa Odyę, który 20 lat kierował spółką.
 22 W ChCK odbyło się spotkanie z podróżniczką Dominiką „Dodo” Knitter, laureatką 

nagrody na najlepszy podróżniczy blog roku magazynu „National Geographic”.
 28 Na emeryturę odszedł prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji Mieczysław Saba-

towski, który przez 23 lata kierował spółką. Obowiązki prezesa zaczął pełnić Dariusz 
Sawicki.

 30 W ramach Międzynarodowego Festiwalu „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata” 
koncerty folklorystyczne odbyły się także w ChCK.

 31–1.08 Podczas 43. Kaszubskiej Wystawy Psów Rasowych „National Dog Show” w parku 
Tysiąclecia hodowcy zaprezentowali ok. 600 psów.



Kronika wydarzeń 71

SIERPIEŃ
 1 W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego władze miasta i przedstawiciele insty-

tucji oddali hołd zamordowanym przy symbolicznym grobie w Dolinie Śmierci.
  W ramach Światowego Tygodnia Karmienia Piersią na Starym Rynku stanęła wystawa 

plenerowa „Karmisfera – Chojnice karmią piersią”.
  W drugiej odsłonie VIII Letnich Koncertów Organowych w kościele gimnazjalnym 

wystąpili: Ewa Polska (organy) oraz duet Krzysztof Biernacki (klarnet) i Maciej Dra-
piński (akordeon), a w trzeciej 29.08 prof. Elżbieta Karolak (organy) i Dumitru Harea 
(fletnia pana).

 2 Wystawa malarstwa i rysunków Macieja Jarczyńskiego „Obrazki pana od muzyki” 
czynna była w ChCK.

 3 Jak co roku do Krakowa wyruszyła grupa uczestników Marszu Szlakiem Pierwszej 
Kompanii Kadrowej.

 8 Byli i obecni zawodnicy oraz działacze ChKS Kolejarz świętowali 95-lecie powstania 
klubu.

 10 Dziennikarze radia Weekend FM przyłączyli się do ogólnopolskiej manifestacji w obro-
nie TVN i wolnych mediów.

 12 Służby sanitarne odnotowały w tym dniu dwa zakażenia koronawirusem w powiecie, 
do końca sierpnia nie było już żadnych zachorowań.

 14 Zespół Trzy Gitary ze Złotowa wystąpił w ChCK z koncertem „Letnio, łatwo i przyjemnie”.
 15 Działacze regionalni Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni prezentowali na Starym 

Rynku założenia programowe.
 16 W wieku 63 lat zmarła Barbara Leszczyńska, była dyrektor SP nr 1. Pogrzeb odbył się 

19.08 na cmentarzu komunalnym.
 20 Wystawę przybliżającą działalność Fundacji Orla Straż, pomagającej ofiarom terrory-

zmu na Bliskim Wschodzie, można było obejrzeć na Starym Rynku.
 21 Chojniczanie wybrali się specjalnym pociągiem Transcassubia do Pucka na XXII Świa-

towy Zjazd Kaszubów.
 23 Na Starym Rynku można było obejrzeć wystawę grafik „Disney 2.0” Natalii Naklickiej, 

wolontariuszki Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej.
 27 Lech Stoltman zdobył brązowy medal w pchnięciu kulą na igrzyskach paraolimpijskich 

w Tokio.
 28 XV Turniej Rycerski organizowany przez Bractwo Rycerskie Herbu Tur odbył się nie 

w Fosie Miejskiej, z powodu jej remontu, ale w sali widowiskowo -sportowej i na boisku 
przy Centrum Parku.
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WRZESIEŃ
 1 Uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej rozpoczęły się już 

o godz. 4.45 przy Pomniku Pomordowanych Kolejarzy. 
  W ChCK czynna była wystawa medali z kolekcji Bogdana Kuffla „Jeszcze Polska nie 

zginęła”.
  W nowym roku szkolnym uczniowie rozpoczęli zajęcia stacjonarnie w swoich szkołach.
 2–7 Delegacja władz starostwa pojechała z wizytą do Niemiec na obchody 10-lecia part-

nerskiego powiatu Ludwigslust -Parchim.
 4 Narodowe Czytanie Moralności pani Dulskiej odbyło się przy filii Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Młodzieżowej.
 5 AuroFest Festiwal zorganizował Klub Motocyklowy Aurochs na placu przy Parku Wod-

nym. Jedną z atrakcji był Zlot Pojazdów Zabytkowych.
 9 W ChCK odbyła się gala upamiętniająca historię i niedawny remont Targowiska Miej-

skiego Młodzieżowa.
 11 Z okazji 150-lecia kolei w Chojnicach można było się przejechać specjalnym pocią-

giem „Eszelon” na trasie Chojnice – Człuchów – Czarne – Szczecinek.
 12 W dzień beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego rondo przy al. Brzozowej i uli-

cach Sępoleńskiej i Wyszyńskiego zostało nazwane jego imieniem.
  Drugi Chojnicki Piknik Militarny odbył się w Klubie Strzeleckim LOK w Nieżychowicach.
 13 Toruński astronom Jerzy Rafalski przybliżył uczniom sylwetkę żyjącego w XVIII wieku 

i pochodzącego z Chojnic astronoma Johanna Daniela Titiusa.
 15 Po raz pierwszy Chojnicki Tydzień Demokracji zorganizował Klub „Tygodnika 

Powszechnego”.
 16 Nowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich został Seba-

stian Matthes. W szkole odsłonięty został portret zasłużonego nauczyciela chojnic-
kiego gimnazjum Tadeusza Czapli.

 17 Służby sanitarne poinformowały o dwóch zakażeniach koronawirusem w powiecie. 
W następnych dniach odnotowywały kolejne zachorowania, do końca miesiąca było 
ich 18.

 17–19 Coroczne Dni Sztuki połączone zostały z obchodami 85. urodzin artysty plastyka Janu-
sza Trzebiatowskiego.

 27 Rada Miejska Chojnic po półtorarocznej przerwie spowodowanej koronawirusem obra-
dowała w Ratuszu, a nie zdalnie.

 28 Adam Węsierski, historyk ze Śliwic, promował w MBP swoją najnowszą książkę Sen-
sacje i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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Leon Stanisław (Stanley)
Kawecki

BIOGRAFIA

2 lipca 1921 roku w Chojnicach urodził się Leon Stanisław Kawecki – syn Adama 
Kaweckiego i Elżbiety (z domu Link), właścicieli sklepu rybno ‑warzywnego, który 

prowadzili na terenie miasta. Dzieciństwo i wczesna młodość Leona Kaweckiego 
mijały w rodzinnej miejscowości. Tutaj skończył szkołę powszechną, później chojnic‑
kie gimnazjum. 

Leon Stanley Kawecki w swojej pracowni, 1986 rok
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Pierwsze kroki artysty
Również w Chojnicach zaczęła się jego przygoda ze sztuką, która rzutowała na całe jego 
życie. Gdy był uczniem szkoły powszechnej, w domu jego rodziców mieszczącym się 
w centrum miasta, przy placu św. Jerzego, działała Prywatna Szkoła Sztuki. Prowadziła ją 
Elsa von Kittsteiner, która stała się pierwszą nauczycielką rysunku i malarstwa jedenasto‑
letniego wówczas chłopca. Trzyletnia nauka szybko zaczęła procentować. W 1934 roku, 
po dwóch latach od rozpoczęcia lekcji z zakresu sztuki, otrzymał swoją pierwszą poważną 
nagrodę – brązowy medal za akwarelę. W dorosłym życiu podkreślał jej wagę ze względu 
na zasiadanie w komisji konkursowej znakomitego polskiego malarza Wojciecha Kos‑
saka, znanego ze swoich obrazów o tematyce historyczno ‑batalistycznej. 

O wybitnych zdolnościach plastycznych Leona Stanisława Kaweckiego świadczy 
też szybko rozpoczęta nauka na wyższej uczelni. Słuchaczem Państwowego Instytutu 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, prawdopodobnie najmłodszym wtedy, został już 
w 1935 roku. Od tego czasu przez trzy lata uczył się grafiki i medalierstwa pod kie‑
runkiem profesorów Karola Mondrala i Jana Wysockiego.

W chaosie wojny
Wojenne losy Polaków są często zawiłe, podobnie było w przypadku Kaweckiego. Kiedy 
wybuchła II wojna światowa przebywał w Warszawie, stamtąd uciekł w 1940 roku, uda‑
jąc się do Austrii, gdzie przez około rok studiował grafikę i medalierstwo artystyczne 
w Wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Z racji polskiego pochodzenia został jednak 
przez gestapo oskarżony o szpiegostwo i w 1941 roku osadzony w więzieniu. Aby rato‑
wać swoje życie, zgodził się wstąpić do niemieckiej armii, z którą walczył na froncie 
wschodnim. W trakcie walk popadł w niewolę i wywieziony został w głąb Rosji, by 

Koperta z naniesionym karnetem upamiętniającym wystawę Polpex '79, której motywem 
przewodnim był generał Kazimierz Pułaski w 200. rocznicę heroicznej śmierci w bitwie pod 
Savannah (karnet i pieczątki odbite na kopercie są autorstwa Leona Stanisława Kaweckiego)
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pracować przy wyrębie drzew. Szczęśli‑
wie pomógł mu talent plastyczny. Kiedy 
Rosjanie zauważyli w nim artystę, zwol‑
nili go z ciężkiej pracy, a jego nowym 
zajęciem stało się wykonywanie kopii 
obrazów mistrzów rosyjskich, które 
zamawiali u niego rosyjscy oficerowie.

Kiedy usłyszał wieści o formujących się 
tam oddziałach Wojska Polskiego, natych‑
miast wstąpił w jego szeregi. Z polską 
armią walczył w Afryce Północnej, Grecji, 
we Włoszech. Został zdemobilizowany 
w 1945 roku, wtedy też na pewien czas 
powrócił do Polski. W kraju nie pozo‑
stał jednak zbyt długo, szybko rozpoczął 
podróże po Europie.

Powojenna tułaczka i amerykański sen
Pierwszym miejscem, do którego się udał, była Austria, gdzie w Wiedniu zamierzał 
kontynuować rozpoczętą na początku wojny edukację. Również tam nie zatrzymał 
się jednak na długo, szybko wyjechał do Aten. W kolejnych dwóch latach poza Grecją 
przebywał też w Hiszpanii i Portugalii. W 1949 roku na dwa lata osiadł w Düsseldor‑
fie, gdzie podjął się pracy tłumacza w międzynarodowej organizacji UNRRA, zajmu‑
jącej się naprawianiem zniszczeń wojennych.

Do Stanów Zjednoczonych Ameryki wyjechał w 1951 roku. Zatrzymał się 
u rodziny w Cleveland, w stanie Ohio, i podjął pracę w miejscowej fabryce stali. Prag‑
nąc zdobyć jak najlepsze wykształcenie, jednocześnie rozpoczął studia wieczorowe na 
Wydziale Grafiki Użytkowej w Carenge Institute, będącym częścią Huntington Poli‑
technics. Po roku pobytu w Cleveland dostał propozycję lepszej pracy i przeniósł się 
do Pittsburga, gdzie, pracując na stanowisku grafika i artysty w firmie wydawniczej 
Fuller Label Boxco, kontynuował naukę w Instytucie Artystycznym. 

W Pittsburgu przebywał przez pięć lat, zakładając rodzinę z ukochaną Juge Moeller. 
W 1957 roku przenieśli się do miejscowości Buena Park w Kalifornii, gdzie zamieszkali 
na stałe. Przez rok po przeprowadzce Leon Kawecki pracował w miejscowym oddziale 
firmy Mead Packaging Corporation, zajmującej się produkcją wyrobów papierniczych. 
Po roku awansował, obejmując stanowisko dyrektora artystycznego firmy na obszarze 
Zachodniego Wybrzeża, na którym pozostał aż do przejścia na emeryturę.

Amerykanin – Polak
Kawecki podejmował w tym czasie także pracę jako dekorator w studiu filmowym 
w Hollywood, wykładał grafikę na University of Southern California. Wyjątkowo ważne 

Medal w brązie, awers: Fryderyk Chopin, 
175. rocznica urodzin
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jest zaangażowanie artysty w wielu stowarzyszeniach i kołach polonijnych, szczególnie 
związanych ze sztuką, w których był dobrze rozpoznawalny. Były to Polish ‑American 
Arts League w Pittsburgu, której był wiceprezesem czy Polsko ‑Amerykańskie Stowa‑
rzyszenie Filatelistów i Numizmatyków w Los Angeles, organizujące coroczne targi 
filatelistyczne Polpex, nawiązujące swoją tematyką do Polski i spraw bliskich Polonii 
amerykańskiej. W ramach działalności polonijnej uczył też historii Polski i Europy 
Wschodniej w szkołach podstawowych i średnich okręgu Los Angeles. 

Dzięki swojej pracowitości i zaangażowaniu w stowarzyszeniach, był ceniony 
w kręgach elity rządowej USA, ale również w Polsce, Meksyku, a nawet Japonii. Waż‑
nym wyróżnieniem wynikającym z tego oraz z jego znajomości wielu języków obcych 
było wytypowanie go jako delegata USA na Pierwszą Międzynarodową Konferencję 
projektantów i architektów w Mexico City, która odbyła się w 1972 roku.

Artysta
Głównymi dziedzinami artystycznymi, którymi się zajmował, było medalierstwo 
i filatelistyka. Jednak nie zamykał się tylko na nie. Był stałym projektantem znaczków 

i stempli pocztowych dla poczty USA, 
np. kolekcji znaczków przedstawiają‑
cych postacie znanych Amerykanów 
polskiego pochodzenia, wydarzeń histo‑
rycznych czy kolekcji ptaszków symbo‑
licznie przedstawiających różne stany 
USA. Zdarzało mu się tworzyć dyplomy 
dla znamienitych osób  – np. Artura 
Rubinsteina czy polskiego Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Tworzył również obrazy olejne, 
akwaforty czy miedzioryty. Tematyka 
prac artysty zazwyczaj nawiązuje do 
historii Polski, Polonii amerykańskiej, 
postaci wybitnych Polaków. Lubił on 
jednak też stylizacje nawiązujące do 
sztuki starożytnej Grecji i Rzymu. Za 
ważną cechę swoich prac uważał tzw. 
cybernetyczność, czyli podporządkowa‑
nie matematycznej harmonii dwóch ele‑
mentów: linii i kolorów. Jest to bardzo 
zauważalne, szczególnie na jego więk‑
szych pracach – obrazach i plakatach.

Prace Leona Stanleya Kaweckiego 
były prezentowane na wielu wystawach 

Plakat Mikołaj Kopernik – ojciec polskiej 
 astronomii, 1973 rok
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w USA i Polsce, a także 
w Meksyku czy Japo‑
nii. Posiadaniem ich 
w swoich zbiorach mogą 
poszczycić się muzea 
w USA, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Tokio, 
Muzeum Watykańskie, 
polskie muzea: w Warsza‑
wie, Toruniu, Wrocławiu, 
Poznaniu i w Chojnicach. 
Ponadto jego prace znaj‑
dują się również w kolek‑
cjach prywatnych. Medale 
swojego projektu i funda‑
cji autor podarował na przykład amerykańskim prezydentom: R. Nixonowi, G. For‑
dowi i J. Carterowi.

Organizator
Sam również był organizatorem wystaw, na przykład serii ekspozycji „kopernikow‑
skich” z okazji 500‑lecia urodzin Mikołaja Kopernika, które współtworzył jako członek 
komitetu kopernikowskiego przy Wydziale K.P.A. Kalifornia ‑Arizona. Na ekspozycje 
te zostały nawet wypożyczone eksponaty z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Kawecki zajął się opracowaniem graficznym i przygotowaniem materiałów promocyj‑
nych: plakatów, zakładek do książek oraz nalepek listowych czy materiałów pamiąt‑
kowych, które do biletów lotniczych dodawały linie lotnicze Pan America Airlines. 
Ponadto zajmował się projektowaniem materiałów pamiątkowych z okazji ważnych 
wydarzeń historycznych, np. 200‑lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych czy 
corocznego Dnia Pułaskiego, obchodzonego w USA jako Dzień Polaka.

Ciekawą inicjatywą była akcja pocztowa towarzysząca obchodom 200‑lecia nie‑
podległości USA. W dniu wolnym od pracy większość oddziałów pocztowych w miej‑
scowościach będących skupiskami ludności pochodzenia polskiego pozostała otwarta, 
upamiętniając w ten sposób wyjątkowe święto. Ponadto Kawecki postanowił rozesłać 
ze wszystkich tych placówek listy, podbite stemplami pocztowymi z nazwami miast 
polonijnych (w dużej mierze jego autorstwa). Pełen komplet kopert takich listów – aż 
41 sztuk z miast takich jak Posen, Santa Maria, Polacco, Pulaski czy Poland Spring, 
przekazał w darze chojnickiemu muzeum.

„Idź złoto do złota…”
„Szanowna Pani Wandziu…” – widnieje na nagłówkach jego pięknie kaligrafowanych 
listów, które wymieniał z ówczesną dyrektor Muzeum Historyczno ‑Etnograficznego 

Projekt stempla pocztowego poczty ONZ Polpex '83
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(wtedy jeszcze Muzeum 
Regionalnego) w Choj‑
nicach Wandą Tyborską. 
Kontakt z artystą został 
nawiązany pod koniec 
lat  70. Początkowo listy 
były opisami darów, które 
przesyłał, z czasem nabrały 
jednak również innego 
wydźwięku  – nadawca 
chwalił się w nich osiąg‑
nięciami, opisywał w nich 
swoją sytuację rodzinną, 
zdrowotną, dzielił się 
wspomnieniami.

W jednym z listów 
z sentymentem tak pisał, 

przesyłając swoje prace w darze muzeum: „Serce i sumienie moje czerpie z wrażeń lat 
młodzieńczych, lat, które formowały mój intelekt… w zaciszu rodzinnym, w mieście 
starym, wiekopomnym, w mieście wzmagań kulturalnych, napełniających ducha pol‑
skością… ach tak daleko, tak dawno temu – tam w Chojnicach ja zakochanym. Zatem 
te małe pamiątki Muzeum podarowane – Idź złoto do złota!”. W myśl tych słów przez 
około 20 lat do chojnickiego muzeum napływały kolejne dary: bite w srebrze i brązie 
medale, projekty znaczków, pamiątkowe koperty wydane z okazji rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej, przedstawiające Jana III Sobieskiego i husarię, Papieża Polaka czy Puła‑
skiego, w końcu archiwalne już materiały z wydarzeń kopernikowskich. Muzeum 
odwdzięczało się artyście, jak tylko było to możliwe. Został nagrodzony specjalnym 
medalem z okazji 50‑lecia muzeum w 1983 roku, 15 lat później, w 1998 roku, miała 
miejsce wystawa jego prac, na którą został zaproszony i przyjechał wraz z synem 
i przyjaciółmi.

W setne urodziny 
W tym roku Leon Stanley Kawecki obchodziłby swoje setne urodziny. Niestety odszedł 
w 2000 roku, w wieku 79 lat. Chcąc uczcić okrągłą rocznicę jego urodzin, Muzeum 
Historyczno ‑Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach postanowiło 
przypomnieć mieszkańcom miasta i turystom o znakomitym chojniczaninie. Zorga‑
nizowana została wystawa pod tytułem „Listy z Ameryki”, na której można zapoznać 
się z sylwetką twórcy oraz jego pracami, zarówno nadesłanymi w czasach jego życia, 
jak i pozyskanymi przez muzeum w późniejszym czasie.

Fot. z arch. Muzeum Historyczno -Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

 Wanda Tyborska i Leon Stanisław Kawecki, wernisaż wystawy 
„Idź złoto do złota”, 1998 rok
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KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

Enklawa
nad łąkami

REGION

S ołecka wieś Czarniż w gminie Brusy (powiat chojnicki) położona jest na połu‑
dniowym skraju Polany Bruskiej nad rzeką Niechwaszcz (dopływ Wdy).

Na mapach Friedricha Schröttera
Kaszubska wieś obejmuje cztery przestrzennie wyodrębnione przysiółki: Giełdon, 
Koszary, Margowo oraz Szczawiny (por. H. Kwiatkowski, B. Nowak, Słownik miej-
scowości województwa bydgoskiego, t. I, Bydgoszcz 1993, s. 82). Pierwsza wzmianka 
o osadzie notowanej jako Czarnisz pochodzi z 1390 roku (zob. Urkunden der Kom-
turei Tuchel). Toponim (nazwa miejscowa) Czarnisz wielokrotnie rejestrowany był 
w dokumentach wytworzonych w późniejszych wiekach, m.in. w 1796 roku (mapy 
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Schröttera). Fundamentalne źródło do badań historiograficznych – Słownik geo-
graficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. I, 1880 rok) przynosi 
kilka cennych informacji dotyczących zaborskiej miejscowości: w ówczesnej wsi 
włościańskiej w 31 domach mieszkały 204 osoby – 200 katolików i czterech ewange‑
lików. Z tej pożytecznej publikacji możemy dowiedzieć się ponadto, iż „obszerne łąki 
w pobliżu leżące” (s. 784) były sztucznie nawadniane ze strugi Niechwarz (obecnie: 
Niechwaszcz).
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W bruskiej parafii
W innym opracowaniu, znanym miłośnikom pomorskiej przeszłości, zawarte zostały 
natomiast wartościowe informacje dotyczące administracji kościelnej oraz szkolni‑
ctwa: w Czarniżu w 1928 roku funkcjonowała katolicka szkoła powszechna (dwóch 
nauczycieli uczących w dwóch klasach 75 dzieci). W tym czasie Czarniż (434 dusze) 
był jedną z 16 miejscowości współtworzących parafię bruską (zob. Diecezja chełmińska. 
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Zarys historyczno-statystyczny, Pelplin 1928, s. 188–189). Niemiecką nazwę wsi zapi‑
sywano jako Czarniss.

Rozporządzeniem ministra
Nazwa wsi w postaci graficznej Czarniż pojawia się w dokumentach polskich po 
1920 roku, obok form wariantywnych Czarnisz i – co ciekawe – Czamica. Po dru‑
giej wojnie światowej najpierw obowiązywała nazwa urzędowa Czarniż, a następnie 
Czarnyż. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 stycz‑
nia 1998 roku przywrócono nazwę Czarniż (przymiotnik: czarniski).

Pisownię Czarnyż okresowo stosowano pod wpływem wymowy gwarowej 
(por. Nazwy miejscowe Polski, pod red. K. Rymuta, t. II, Kraków 1997, s. 197). Nazwę 
wsi wywodzić możemy od staropolskiej nazwy osobowej Czarnysz. Od tego antro‑
ponimu pochodzi również nazwa wsi Czarnysz na ziemi sieradzkiej (gmina Wodzie‑
rady).
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Michał Szyszka – chojniczanin, z wykształcenia 
fizjoterapeuta. Ukończył Wyższą Szkołę Nauk 
o Zdrowiu w Bydgoszczy. Z zamiłowania foto-
graf. Prowadzi fanpage Michał Szyszka Foto-
grafia, gdzie można obejrzeć wszystkie jego 
zdjęcia. W najbliższym czasie planuje także 
uruchomić stronę internetową poświęconą swo-
jej pasji. Od niedawna poza fotografowaniem 
przyrody, krajobrazów i architektury wykonuje 
również zdjęcia portretowe oraz zlecenia indy-
widualne. Zawsze miał wiele zainteresowań, 
m.in. praca w teatrze ulicznym prowadzonym 
przez Eugeniusza Mikołajczaka, występy plene-
rowe na szczudłach czy stara motoryzacja. Od 
zawsze fascynowało go lotnictwo. W ubiegłym 
roku spełnił jedno ze swoich marzeń, zostając 
pilotem paralotniowym. Interesuje się też mode-
larstwem zdalnie sterowanym, które zapocząt-
kowało pracę nad zdjęciami. W październiku 
spełni swoje kolejne marzenie, otwierając stu-
dio fotograficzne w Chojnicach.

PASJA

Michał Szyszka:
Na razie fotografia to moje hobby

Od kiedy interesujesz się fotografią?

Nie jest to długi okres. Fotografia zrodziła się z innej pasji. Wcześniej zajmowałem 
się modelarstwem zdalnie sterowanym. Składałem samoloty, „latałem” nimi, a cza‑
sami montowałem też do nich kamerę. Potem, jakieś trzy lata temu, kupiłem drona, 
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którym zacząłem robić 
swoje pierwsze zdjęcia. 
Dwa lata temu założyłem 
stronę na Facebooku  – 
Michał Szyszka Fotogra‑
fia. I tak zaczęła się przy‑
goda z fotografią.

Czy skończyłeś jakąś szkołę 
fotograficzną lub kurs?

Jeszcze nie, na razie jestem 
samoukiem. Dużo czasu 
poświęcam na samokształ‑
cenie. Są to głównie grupy 
fotograficzne na Facebo‑

oku. Bardzo często korzystam też z YouTube, jest tam sporo poradników na ten temat. 
Trzeba tylko mieć czas i chęci, żeby się z tym zapoznać. Jak kupowałem swój pierwszy 
aparat, to właśnie stamtąd dowiedziałem się np. co to jest przesłona, czas naświetlania, 
ISO oraz jak to wszystko odpowiednio ustawić, by osiągnąć zamierzony efekt.

Co jest tematem twoich zdjęć? Przyroda, ludzie czy miejsca?

Na początku były to przede wszystkim 
krajobrazy, przyroda, architektura, a to 
dlatego, że robiłem zdjęcia z drona. Tak 
się wkręciłem w fotografię. Zacząłem 
tych zdjęć robić coraz więcej, starałem 
się, żeby każde było coraz lepsze. W tym 
roku kupiłem swój pierwszy aparat 
i zacząłem fotografować ludzi.

Fotografowie często mówią o swoim zdję-
ciu życia. Czy w tym momencie masz już 
takie, które uznałbyś za ujęcie życia?

Zdjęcie życia można zrobić każdego dnia. 
Według mnie pojawia się ono w momen‑
cie, gdy moja wizja w głowie idealnie 
odzwierciedla się na zdjęciu, które sobie 
zaplanowałem. Jestem samokrytyczny, 
dlatego rzadko mówię o takich fotogra‑
fiach. Dłuższy czas planowałem zrobić 
zdjęcia burzy. Można powiedzieć, że 
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przypadkiem znalazłem 
się w idealnym momencie 
i czasie, kiedy takie ujęcie 
udało mi się zarejestrować. 
Na chojnickim dworcu 
spędziłem kilka godzin, 
by uchwycić ten idealny 
moment. Udało się. Aktu‑
alnie tę fotografię uważam 
za swoje zdjęcie życia. 

Jak długo zdarza Ci się cze-
kać na dobre ujęcie?

Od kilku miesięcy inte‑
resuję się astrofotogra‑
fią, fotografuję Drogę 
Mleczną, konstelacje 
gwiazd. Na wykonaniu 
jednego zdjęcia schodzi 
nawet cała noc. Bardzo 
ważne w tym przypadku 
jest dobre miejsce, które 
jest ciemne, dlatego 
trzeba odjechać od Choj‑
nic 40–60 kilometrów. 
Istotna też jest pogoda, żeby niebo było bezchmurne. Gdy już te warunki są spełnione, 
ustawia się aparat w kierunku Drogi Mlecznej i wykonuje się serię zdjęć, np. 300–400, 
żeby uzyskać odpowiedni efekt. Podczas obróbki wykorzystuję metodę stackowania, 
czyli nakładania na siebie nawet kilkuset zdjęć, by pokazać jak najwięcej szczegółów 
niedostrzegalnych ludzkim okiem. Ostatnio kupiłem specjalne urządzenie do pro‑
wadzenia gwiazd. Aparat umieszcza się na statywie, urządzenie trzeba ustawić w kie‑
runku Gwiazdy Polarnej i wtedy porusza ono aparatem względem pozornego ruchu 
gwiazd. Dzięki temu moja praca się polepszyła, ponieważ mogę naświetlać gwiazdy 
nawet powyżej czterech minut, a one pozostają ostre. Wcześniej było to jedynie 
20 sekund, bo po tym czasie na niebie tworzyły się kreski zamiast punktów.

Co jest ważne, żeby zrobić dobre zdjęcie? Sprzęt, ustawienia aparatu czy miejsce, które 
fotografujesz?

Wszystko jest ważne, zależy, jaki chcemy uzyskać efekt, jakie chcemy zrobić zdjęcie. 
Trzeba mieć na nie pomysł. Powinno być przemyślane, żeby wyróżniało się wśród 
innych fotografii.
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Poza aparatem robisz też zdjęcia dronem. Który z tych sprzętów bardziej Cię fascynuje? 
Jakie są ich możliwości i różnice?

Możliwości więcej jest w aparacie. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, 
co mnie bardziej interesuje. Dron na pewno jest ograniczony pod względem czasu 
pracy – to tylko 15 minut na jednej baterii, a z aparatem można spędzić nawet całą 
noc. Dron daje inne możliwości, inną perspektywę, inne spojrzenie. W aparacie jest 
więcej funkcji, dzięki którym można się pobawić czasem naświetlania, przesłoną. 
Idealnie sprawdza się on także w fotografii portretowej i fotografii wnętrz. Staram 
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się wykorzystywać jedno i drugie, w zależności od tego, jaki efekt chcę uzyskać na 
konkretnym zdjęciu. Drona nie mogę wykorzystać wszędzie. Trzeba zrobić szkolenie 
z podstawowej wiedzy o tym, w których miejscach można nim latać, a w których nie. 
Trzeba śledzić strefy, zachować odpowiednią wysokość i odległość, a w niektórych 
miejscach jest całkowity zakaz wykonywania operacji lotniczych, np. w Parku Naro‑
dowym „Bory Tucholskie”.

Czy korzystasz z jakichś programów do obróbki zdjęć lub aplikacji, które ułatwiają wyko-
nywanie fotografii?

Tak, ponieważ wszystkie 
zdjęcia wykonuję w for‑
macie RAW, którego więk‑
szość urządzeń mobilnych 
nie obsługuje. W dobie 
fotografii cyfrowej mamy 
większy wpływ na uzyska‑
nie zamierzonego efektu. 
Często bawię się kolory‑
styką zdjęcia, kontrastem 
i staram się uzyskać jak 
największą głębię obrazu. 
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Do wywoływania zdjęć, 
w formacie JPEG, moim 
podstawowym progra‑
mem jest Lightroom, a do 
bardziej skomplikowanej 
obróbki, szczególnie do 
astrofotografii, używam 
Photoshopa, by nałożyć 
kilka, kilkanaście, a nawet 
kilkaset ujęć, które skła‑
dają się na jedno finalne 
zdjęcie. Korzystam też 
z kilku aplikacji do plano‑
wania sesji. Sprawdzam, 
jak będzie przebiegać 
Droga Mleczna o kon‑
kretnej godzinie, w kon‑
kretnym miejscu, żeby jej 
ustawienie w godzinach 
nocnych było najlepsze. 
Ciekawa jest też aplikacja 
pokazująca, które miejsca 
w regionie są najciemniej‑
sze. Jej również używam.

Mówisz, że lubisz się bawić 
fotografią. Co przez to 
rozumiesz?

To jest temat rzeka. Moja zabawa głównie polega na zabawie światłem i perspektywą. 
Czekam na odpowiednią godzinę, żeby było idealne światło. Ja lubię robić zdjęcia 
godzinę przed zachodem słońca. Wtedy jest ono najlepsze. Na zdjęciu są wówczas 
świetne kolory. Można uzyskać też fajne, długie cienie. Zabawa perspektywą polega 
na złożeniu panoramy, dzięki czemu również można uzyskać nietypowy obraz.

Których fotografów światowych lub polskich cenisz sobie najbardziej?

Ważne, by nie kopiować cudzych prac. Obserwuję pracę innych na grupach facebo‑
okowych. Mam kilku swoich ulubionych fotografów, którzy robią, moim zdaniem, 
rewelacyjne zdjęcia, czy to Drogi Mlecznej, krajobrazów, czy portretów. 

Czy brałeś udział w jakichś konkursach fotograficznych? Twoje zdjęcia można było oglą-
dać na wystawach?
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Kiedyś brałem udział w jakimś konkursie, jednak nie mam do tego głowy. Na razie 
fotografia to moje hobby i skupiam się na tym, żeby udało mi się zrobić jak najlep‑
sze zdjęcie. Miałem dwie wystawy zorganizowane przez Chojnickie Centrum Kultury. 
Jedną można było oglądać przed budynkiem ChCK. Natomiast druga czynna była 
podczas gali #mójdomkultury. Moje zdjęcia można było także zobaczyć w kalenda‑
rzach. Dotychczas ukazały się dwa, które sam wydawałem. Natomiast przyszłoroczny 
kalendarz zrealizuję z Pro‑
mocją Regionu Chojnic‑
kiego. Podczas pandemii 
zorganizowałem również 
akcję „Zostań w domu 
z puzzlami”. Wykorzy‑
stałem do tego celu zdję‑
cie chojnickiego ratusza, 
tworząc z niego puzzle na 
1000 elementów. 

Rozmawiała: Weronika 
Sadowska
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