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Sklep z duszą
w samym centrum

GALANTERIA SKÓRZANA

WERONIKA SADOWSKA

S pacerując uliczkami Starego Miasta, w bliskim sąsiedztwie Bramy Człuchowskiej, 
natrafimy na sklep Galanteria skórzana. Znajduje się on w tym miejscu od kilku‑

dziesięciu już lat i od początku można w nim kupić m.in. torebki. Obecnie prowa‑
dzi go pani Renata Danielska, rodowita chojniczanka. Pracę w tym sklepie zaczęła 
w 1981 roku, jednak istniał on już dużo wcześniej, od czasów powojennych. Budynek 

Archiwalne zdjęcie budynku, w którym do dzisiaj mieści się sklep  
(fot. ze zbiorów Renaty Danielskiej)
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znajduje się przy ul. Szewskiej 20 i zarządza 
nim Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Jak wspomina pani Renata, zanim przejęła 
lokal, łączył on w sobie dwie branże – zegar‑
mistrzostwo i sprzedaż galanterii skórza‑
nej. Wtedy był podzielony na dwie części. 
Pierwszą był sklepik z torebkami, który 
prowadziła pani Zofia Tuszyńska, drugą 
zaś było zaplecze, gdzie teść pani Renaty 
Bernard Danielski naprawiał zegarki. 

– „Teść prowadził zegarmistrzostwo, a mąż 
to kontynuował. Na zapleczu mieli swój 
warsztat. Natomiast w pomieszczeniu 
głównym sprzedawano torebki”  – mówi 
pani Renata. Gdy w 1981  roku ówczesna 
prowadząca sklep z galanterią skórzaną 
odchodziła na emeryturę, pracę zaczęła 
w nim pani Renata. – „Przez to, że mój mąż 
i teść naprawiali tutaj zegarki, pani Zofia 
namówiła mnie, żebym dalej kontynuo‑
wała sprzedaż torebek. Na początku było 
ciężko z powodu warunków lokalowych, 
ale później wszystko się ułożyło i w sklepie 
pracuję do dzisiaj” – dodaje.

Od zawsze w punkcie była galanteria skórzana: torebki, portfele, paski. Często zda‑
rzało się, że w asortymencie znalazły się inne artykuły, na które było zapotrzebowanie, 
np. sztuczne kwiaty, laurki, drobne upominki. – „Wszystko, co sprowadziliśmy, było 
potrzebne na rynku. Przez jakiś czas miałam w butiku także obuwie. Jednak to się nie 
sprawdziło, bo sklep ma małą powierzchnię i był za mały wybór” – podkreśla rozmów‑
czyni. Pani Renata pamięta, że jednego roku życzenia komunijne były bardzo chwyt‑
liwym towarem. – „Gdy był sezon komunijny, przed sklepem stały kolejki właśnie za 
życzeniami na Pierwszą Komunię Świętą. Był to rzadki widok” – mówi.

Dawniej, by zaopatrzyć sklep w najnowsze modele torebek, właścicielka jeździła 
z mężem po towar co najmniej raz w tygodniu, m.in. do Bydgoszczy, Gdańska, War‑
szawy. – „Często nawet czekaliśmy przy maszynach, żeby dostać najlepszy towar. Dosłow‑
nie te torebki schodziły z linii produkcyjnej i trafiały do naszego sklepu” – wspomina 
pani Renata. Podkreśla także, że torby pochodziły od polskich kaletników. Zawsze cha‑
rakteryzowały się wysoką jakością skór i doskonałym wykończeniem. Obecnie także raz 
w tygodniu można znaleźć w butiku nowy towar. Asortyment sklepu to ponad 400 pozy‑
cji, wśród których są torebki, portfele, saszetki, walizki czy paski wielu polskich i zagra‑
nicznych marek. Wśród torebek bardzo popularne są te firmy Paters z Elbląga, która 

Witryna udekorowana na Telewizyjny 
Turniej Miast Chojnice – Dzierżoniów 

w 1986 roku. Przed sklepem stoi Roman 
Danielski, mąż pani Renaty (fot. ze zbiorów 

Renaty Danielskiej)
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od lat produkuje galante‑
rię skórzaną.  – „W skle‑
pie można też kupić pro‑
dukty marki Bellucci. Jest 
to polska firma z Elbląga 
z włoskim logo, ponieważ 
zaopatruje się w skóry 
z Włoch i ma użyczony 
ich znak” – informuje pani 
Renata. Zauważa też, że 
ostatnio bardzo popularna 
jest marka Laura Biaggi.  – 

„Tę firmę także promujemy. 
Mamy również mnóstwo 
portfeli i walizek Puccini. 
W sklepie znajdują się też bardzo dobrej jakości skórzane paski La Conga”  – mówi. 
U pani Renaty Danielskiej można znaleźć wiele ciekawych produktów. Nie są to arty‑
kuły masowo dostępne w sieciówkach, lecz pojedyncze egzemplarze. Poza wyrobami 
skórzanymi można też kupić torebki z tworzywa.

Przez lata wygląd sklepu zmieniał się nieznacznie. Przede wszystkim został posze‑
rzony o jedno pomieszczenie, co jakiś czas zmienia się też wygląd wnętrza, jest ono 
odświeżane. Pani Renata idzie też z duchem czasu. Profil jej sklepu można znaleźć 
w social mediach – na Facebooku i Instagramie. – „Planujemy też otworzyć sklep inter‑
netowy, by sprostać nowoczesnym trendom zakupowym. Będziemy próbować się cały 
czas rozwijać” – podkreśla. W prowadzeniu butiku pani Renacie pomagają dzieci. Ważną 
rolę pełnią turyści i stali klienci. – „Gdyby nie oni, myślę, że już dawno zamknęłabym 
sklep” – dodaje. Niektórzy 
turyści co roku odwie‑
dzają sklep z galanterią 
skórzaną. Jak zauważa 
właścicielka, są to osoby, 
które kochają nasze mia‑
sto i wracają też do jej 
punktu.  – „Zawsze sta‑
ramy się podążać za tren‑
dami. Dbamy, aby klient 
wychodził zadowolony, co 
często odzwierciedla się 
w miłych słowach kupują‑
cych” – mówi pani Renata. 
Kiedy zaglądają turyści 

Dawne wnętrze butiku, w którym kiedyś pani Renata 
 sprzedawała także obuwie (fot. ze zbiorów Renaty Danielskiej)

Aktualna witryna sklepu, który mieści się w centrum miasta 
przy Bramie Człuchowskiej (fot. Weronika Sadowska)
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Klienci w punkcie znajdą szeroki wybór walizek podróżnych (fot. Weronika Sadowska)

W ofercie butiku są torebki damskie ze skóry i tworzywa, męskie aktówki, a także paski  
(fot. Weronika Sadowska)
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lub dawni mieszkańcy Chojnic, to często słyszy, że jest to jedyny sklep, który ciągle 
jest w tym samym miejscu i w tej samej branży.

Pani Renata ma cały czas nadzieję, że małe sklepy z duszą i w ładnym mieście, 
takie jak jej, przetrwają mimo wypierania ich przez sieciówki czy galerie handlowe. 
Jak mówi, marzy się jej, żeby było tak jak np. we Włoszech, że ludzie spacerując pięk‑
nym starym miastem, robią zakupy w małych butikach, a nie w galeriach handlowych 
czy przez internet. – „Wierzę, że takie małe sklepy mają przyszłość, że jest grupa klien‑
tów, która ceni sobie kontakt z obsługą i umiejętność doradzania” – podsumowuje.

Pani Renata Danielska prezentuje jedną z torebek z zimowej kolekcji (fot. Weronika Sadowska)



Co nieco dla miłośników
zwierząt

SKLEP ZOOLOGICZNY

K otki, pieski, chomiki, króliki albo rybki. Trudno byłoby znaleźć kogoś, kto nigdy 
nie marzył o własnym futrzanym przyjacielu albo akwarium pełnym kolorowych 

rybek. Uwadze szczęśliwych posiadaczy zwierzaka albo osób planujących jego zakup 
z pewnością nie uszedł niewielki sklepik mieszczący się przy ul. Dworcowej, tuż obok 
Szkoły Podstawowej nr 3. 

Sklep znajduje się przy ul. Dworcowej (fot. Maria Czaplewska)

MARIA CZAPLEWSKA
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Rodzinny biznes

Dobrze znają go starsi, a młodzi nawet nie pamiętają czasów, kiedy jeszcze go nie 
było. Mowa o sklepie zoologicznym prowadzonym przez panią Aldonę Pawlak. Na 
handlowej mapie Chojnic istnieje on już ponad 30 lat, bo od 1 września 1988 roku.

Chociaż oficjalną właścicielką jest pani Aldona, to można śmiało powiedzieć, że 
sklep to rodzinny biznes. Na pomysł założenia wpadł jej mąż, w tamtym czasie zawo‑
dowy strażak, jednocześnie hobbystycznie zapalony akwarysta. Dziś sklep zoologiczny 
może założyć praktycznie każdy. Wtedy jednak prawo wymagało od założyciela podsta‑
wowej wiedzy z zakresu fizjologii zwierząt, w dodatku potwierdzonej egzaminem. Pani 
Aldona jest z wykształcenia biologiem. Była w tym czasie nauczycielką w Szkole Pod‑
stawowej w Nowej Cerkwi. Lubiła swoją dotychczasową pracę, ale ponieważ kochała 
zwierzęta, za namową męża zgodziła się wprowadzić w życie jego pomysł na własną 
działalność gospodarczą. On 
sam dołączył do niej na emery‑
turze, początkowo wykonując 
różne prace, z czasem zajmując 
się sprawami księgowymi. Swój 
wkład w rozwój biznesu rodzi‑
ców mają również dzieci, które 
dorastały w sklepie, a z czasem 
dorabiały, pracując tam. Jeden 
z synów – Maciej – do dziś pro‑
wadzi go razem z rodzicami. 

Kiedyś i dziś
Jak wspomina właścicielka, kiedy 
rozpoczynała działalność, pro‑
wadzenie sklepu zoologicznego 
nie było trudne. Wszystko przez 
niewielką różnorodność towa‑
rów. Początkowo punkt był nie‑
duży. Państwo Pawlakowie prze‑
znaczyli na niego malutki pokój 
wyodrębniony z ich mieszkania. 
Powierzchnia kilku metrów 
kwadratowych wystarczała, aby 
pomieścić artykuły dla zwierząt 
dostępne w Polsce w latach 80. 
i akwaria z rybkami. Z czasem, 
gdy rynek wzbogacił się o nowe 

W 1998 roku sklep miał dużo mniejszą powierzchnię 
 niż obecnie (fot. ze zbiorów Aldony Pawlak)
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produkty, także zagraniczne, przestrzeni zaczęło brakować. Właściciele poszerzyli wtedy 
sklepik o kolejny fragment mieszkania, w końcu powiększyli go, rozbudowując nieco 
w stronę ulicy, osiągając jednocześnie powierzchnię około 70 m2. Dziś jego powierzch‑
nia ponownie jest niewystarczająca. Co więcej, państwo Pawlakowie posiadają obecnie 
jeszcze dwa inne punkty, które mieszczą się w „blaszaku” przy ul. Młodzieżowej oraz 
przy ul. Cechowej.

Sklepik przy ul. Dworcowej został założony jako zoologiczno ‑wędkarski. Przez 
pierwsze lata działalności można było się tu zaopatrzyć we wszelkie akcesoria przy‑
datne do łowienia ryb. Po pewnym czasie z powodu braku miejsca właściciele zre‑
zygnowali z artykułów wędkarskich. Z biegiem czasu towaru zaczęło przybywać. 
Dostępne w latach 80. dwa czy trzy rodzaje pokarmu dla ptaków i jedyna polska 
karma dla psów ustąpiły miejsca bardzo zróżnicowanemu wyborowi artykułów prze‑
znaczonych dla zwierząt domowych i pochodzących od różnych producentów, już 
nie tylko krajowych, ale też zagranicznych. Pojawiły się zabawki, przysmaki dla zwie‑
rząt, żywa karma dla rybek i gadów, a także w postaci mrożonej i suszonej. Wybór na 
rynku jest tak ogromny, że nie sposób zaoferować klientom wszystkiego. Pani Aldona 
osobiście wybiera do sprzedaży te rodzaje karmy, które uważa za najlepsze.

Rybki, ptaki, a nawet… egzotyczne gady
W skład żywego asortymentu od zawsze wchodziły rybki akwariowe, ptaki, gryzonie, 
takie jak chomiki, świnki morskie czy króliczki. Przez pewien czas pojawiały się rów‑
nież gady: agamy, kameleony, które przebywały w sklepie, czekając na odbiór przez 
zamawiającego. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko od czasu, kiedy 
posiadanie zwierząt egzotycznych wymaga zarejestrowania w wydziale ochrony śro‑
dowiska starostwa. Niektóre gatunki zwierząt, takie jak ślimaki akwariowe ampularia 
i błotne żółwie czerwonolice zostały z czasem wycofane ze sprzedaży, ponieważ zaka‑
zano handlu nimi. Wszystko ze względu na świadome lub przypadkowe przenoszenie 
ich do środowiska, w którym stawały się gatunkami inwazyjnymi  – zagrażającymi 
miejscowej przyrodzie.

Zwierzęta sprzedawane w sklepie pochodzą z legalnych źródeł. Hodowcy są 
sprawdzeni, a wielu z nich współpracuje z firmą już od dawna. Dzięki temu można 
mieć pewność co do zdrowia zwierząt, a nawet, jak w przypadku króliczków karzeł‑
ków, ich odpowiednich rozmiarów czy źródła, z którego pochodzą, np. egzotyczne 
gady. Jedynie niektóre gryzonie, takie jak chomiki, bywają odkupowane od klientów, 
których zwierzęcy podopieczni dorobili się przychówku.

Stali bywalcy
Właściciele sklepu nie narzekają na brak klientów. Wielu z nich regularnie kupuje 
tu ulubioną karmę dla zwierząt, akcesoria czy zabawki. Tacy stali klienci i ich czwo‑
ronożni przyjaciele, z którymi często przychodzą bądź o których opowiadają, są już 
dobrze znani pani Aldonie, która pamięta o ich potrzebach. Zdarzają się również 
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osoby powracające po wielu latach, pamiętające ten punkt z czasów dzieciństwa. 
Teraz przychodzą z własnymi dziećmi, aby wybrać ich pierwsze zwierzątko. Bo rze‑
czywiście miło się tutaj wraca, do znajomego już miejsca, zawsze mogąc liczyć na miłą 
rozmowę, a w razie potrzeby – poradę. Nie każda wizyta kończy się zakupami. Często 
klienci przychodzą tu tylko w celu uzyskania potrzebnych im informacji i wskazówek 
odnośnie hodowli upragnionego pupila, a nawet, aby otrzymać pomoc w zamontowa‑
niu i uruchomieniu sprzętu zakupionego przez internet.

Dla ludzi z sercem
Praca w sklepie zoologicznym jest mocno angażująca. Właściciele rzadko pozwa‑
lają sobie na dłuższy wyjazd, zawsze wracają po krótkim czasie, mając na względzie 
zwierzęta, które na nich czekają. Pani Aldona przyznaje, że szczególnie na początku 
zdarzało jej się przywiązywać do stworzeń, które dłużej przebywały w sklepie. Tym 
bardziej, że dbania o nie nie sprowadzała jedynie do karmienia, sprzątania klatek 
i akwariów. Przykładem są małe ssaki, które bierze na ręce czy głaszcze, dzięki czemu 
nie boją się one człowieka, a trafiając do nowych domów, są już oswojone. W tym 
ostatnim chętnie pomagają wnuczki państwa Pawlaków. 

Właścicielka – pani Aldona Pawlak zawsze znajdzie chwilę, by porozmawiać z klientami  
o ich pupilach (fot. Maria Czaplewska)
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Prowadzenie takiego punktu to więcej niż zwykły biznes. Trzeba lubić zwierzęta, 
mieć do nich serce i cierpliwość, posiadać sporą wiedzę na ich temat, a także umieć 
je pielęgnować. Zajęcie to, szczególnie prawdziwemu miłośnikowi zwierząt, daje 
ogromną satysfakcję, zwłaszcza kiedy widzi się zadowolenie klientów doceniających 
zaangażowanie.

Obecnie asortyment jest o wiele bogatszy (fot. Maria Czaplewska)
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MARIA EICHLER

Kwesta dla ratowania
zabytkowych nagrobków

ZBIÓRKA

T uż przed Wszystkimi Świętymi przed obydwoma chojnickimi cmentarzami  – 
parafialnym i komunalnym – trwała zbiórka pieniędzy na renowację cennych, 

a zniszczonych pomników na pierwszym z nich. Zwłaszcza tych, które upamiętniają 
zasłużonych chojniczan. 

Inicjatywa wyszła ze strony radnych z klubu burmistrza Arseniusza Finstera. 
Zaangażowało się w nią 46 osób, oprócz radnych byli to harcerze z drużyn „Wicek” 

Jedną z kwestujących była Ewa Steinke
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i „Zawisza Czarny” oraz mieszkańcy, którzy zgłosili się na ochotnika. 5 listopada 
dziękował im za to w ratuszu wiceburmistrz Adam Kopczyński. Wszyscy (z małymi 
wyjątkami) spotkali się w sali obrad ratusza, by oficjalnie dowiedzieć się, że zbiórka 
przyniosła ok. 12 tys. 500 zł i 100 koron szwedzkich i że kontynuacja jest przesądzona, 
o ile oczywiście będą za rok chętni… Dla harcerzy były podziękowania na piśmie 
i uścisk dłoni wiceburmistrza oraz przewodniczącej Klubu Radnych 2023 Renaty 
Dąbrowskiej. Bonusem były karnety na basen i wejściówki do kina!

O cmentarzu parafialnym, jego historii i wartości zabytkowej mówił historyk 
i radny RM Bogdan Kuffel. Zauważył, że na pewno trudnym problemem będzie wyty‑
powanie nagrobków, które w pierwszej kolejności powinny być remontowane. À pro-
pos tego głos zabrał radny Kazimierz Jaruszewski. Proponował, by niewielkie roboty 
przy pomniku zasłużonego ks. Antoniego Wolszlegiera uwzględnić w pierwszej turze, 
bo w 2022 roku – 5 stycznia – przypada stulecie jego śmierci. 

Grosik do puszki
A jak na tę inicjatywę zareagowali mieszkańcy, którzy porządkowali groby swoich 
bliskich przed Wszystkimi Świętymi? Czy omijali kwestujących szerokim łukiem, 
machając niecierpliwie ręką? Nic z tych rzeczy. Jak podkreślali zaangażowani w zbiórkę, 
reakcje były życzliwe i prawie każdy zatrzymywał się, by wrzucić grosik do puszki. 

Podziękowania dla harcerzy wręczają szefowa klubu radnych burmistrza Arseniusza Finstera Renata 
Dąbrowska i wiceburmistrz Adam Kopczyński
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Część ubolewała, że nie ma przy sobie portfela, a zbierający datki nie byli wyposażeni 
w terminal, by można było dokonać wpłaty przy pomocy karty (w 2022 roku ma się to 
zmienić). Przy okazji można było usłyszeć opinie o samym cmentarzu, że jest piękny, 
że ma klimat, że trzeba o niego zadbać, by cieszył oko… Nikt nie kwestionował sen‑
sowności tej akcji. Niektórzy zauważali, że cmentarz parafialny to przecież takie nasze 
Powązki i wspominali warszawskie kwesty na ich ratowanie.

Warto podkreślić, że wolontariusze byli zaopatrzeni w identyfikatory, by od razu 
sygnalizować, że kwesta jest zgłoszona, odbywa się lege artis i będzie przejrzyście roz‑
liczona.

Księża i profesorzy
Przypomnijmy, że cmentarz parafialny powstał w latach 70. XIX wieku. Najstarszy 
grób pochodzi z 1887 roku i spoczywa w nim ks. August Behrendt, proboszcz chojni‑
cki i dziekan człuchowski. Do wiekowych grobów należą także te ziemianina Stefana 
Sikorskiego i profesora chojnickiego gimnazjum Leona Biskupskiego. Wśród wybit‑
nych pochowanych tu chojniczan są m.in. pierwszy polski burmistrz po odzyskaniu 
niepodległości dr Alojzy Sobierajczyk, prezes Sądu Okręgowego w Chojnicach Leon 
Pytlik, lekarz i działacz społeczny dr Hipolit Ostoja ‑Lniski, przedsiębiorca Antoni 
Kaźmierski, proboszcz i historyk sztuki Bolesław Makowski, inicjator rozwoju żeglar‑
stwa śródlądowego Otton Weiland i wielu, wielu innych. Chodząc alejkami cmentarza, 
obcujemy z historią miasta, czujemy ducha, którego tworzyli ludzie, jakich nie ma już 
wśród nas, ale o których powinniśmy pamiętać. Wyrazem tej pamięci jest też dbałość 
o ich miejsca pochówku, o całą nekropolię. Dobrze więc, że powrócił pomysł kwesty 
na ten cel. Narodził się on nieco wcześniej, gdy powstało stowarzyszenie Zabytkowe 
Chojnice, które jednak nie zdołało wcielić w życie swoich planów, m.in. związanych 
z cmentarzem parafialnym.



ANNA ZAJKOWSKA

Inicjatywa „Zapal Znicz Pamięci”
wróciła na chojnicką ziemię

AKCJA

P o sześciu latach przerwy w chojnickiej Dolinie Śmierci ponownie włączono się 
w akcję „Zapal Znicz Pamięci”, której organizatorem jest bydgoski oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej. Odbywa się ona od 13 lat w różnych zakątkach Polski. Ma na celu 
upamiętnienie osób, które były pierwszymi ofiarami II wojny światowej. W naszym regio‑
nie takim miejscem są m.in. Pola Igielskie, znane jako Dolina Śmierci. 24 października 
delegacje składające się m.in. z pracowników IPN, miejskich radnych i harcerzy zapaliły 

Wartę honorową przy pomniku na Polach Igielskich pełnili harcerze
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„światełka pamięci” przy znajdującym się w Dolinie Śmierci pomniku oraz w pobliżu 
prowadzonych niedawno badań archeologicznych. Odmówiono również krótką modli‑
twę za dusze zamordowanych tam ludzi, a także, by oddać im cześć, odśpiewano hymn 
Polski.  – „Naszym celem 
nadrzędnym jest eduko‑
wanie młodzieży i osób 
starszych o tym trudnym 
okresie roku 1939. Chodzi 
też o upamiętnienie osób 
zamordowanych. Mówimy 
o około 30 tys. ludzi tylko 
z terenu województwa 
pomorskiego” – podkreślał 
podczas uroczystości Miro‑
sław Sprenger, kierownik 
Referatu Edukacji Naro‑
dowej IPN w Bydgoszczy.

Przemawiał inicjator akcji „Zapal Znicz Pamięci” Mirosław Sprenger,  
kierownik Referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy

Chojniczanie zapalili „światełka pamięci”
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W uroczystości patriotycznej nie mogło zabraknąć chojnickich harcerzy

Znicze zapalono również przy symbolicznej mogile w Dolinie Śmierci upamiętniającej żołnie‑
rzy, którzy zginęli w powstaniu warszawskim



P o raz ósmy chojniczanie mogli wziąć udział w Nocy w Bibliotece organizowanej 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie LekTURa. Motywem tego‑

rocznej imprezy, która odbyła się 9 października, była ekobiblioteka. Bibliotekarze 
i członkowie stowarzyszenia poza propagowaniem czytelnictwa postawili tym razem 
na ekologię. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie przekonania, że stan środowi‑
ska zależy od działalności człowieka oraz ukazanie możliwości wpływania na zmiany 
w najbliższym otoczeniu. Organizatorzy popularyzowali świadomość społeczną doty‑
czącą zero waste, czyli stylu życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak 
najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska, a także segrega‑
cji odpadów, odnawialnych źródeł energii, ziołolecznictwa i zdrowego trybu życia. 
Zadanie dofinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.

Arcydzieła z płyt CD
W Mediatece odbyły się warsztaty „Drugie życie starej płyty”. Wszyscy, którzy odwie‑
dzili ten dział, mieli możliwość stworzenia różnorakich przedmiotów ze starych noś‑
ników CD. W szukaniu inspiracji i pomysłów na rękodzieła pomagała przygotowana 
przez bibliotekarki wystawa płyt przerobionych na zwierzaki, pudełka, witraże, lustro, 
a nawet zegar. Zarówno dzieci, jak i dorośli chętnie uczestniczyli w warsztatach. Naj‑
większą popularnością wśród najmłodszych cieszyło się tworzenie tzw. bączków 
wykonanych z ozdobionej płyty i umieszczonej w środku jednogroszówki. Dzieci 
z większym zamiłowaniem do wycinania i klejenia zamieniały nośniki CD w kolo‑
rowe żółwie, koty czy rybki. Dorośli najchętniej tworzyli pomysłowe wzory na pły‑
tach, które wcześniej zostały pomalowane czarną farbą. 

Kolejną atrakcją w tym dziale były gry i zabawy udostępnione na stanowiskach 
komputerowych, które pomagały przybliżyć dzieciom trudne tematy dotyczące 
segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii w domu, mądrych zakupów, niemar‑
nowania pożywienia, sposobów na ograniczenie zużycia plastiku. Zainteresowani 

WERONIKA SADOWSKA

Ekologia
w chojnickiej bibliotece

WYDARZENIE
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odnawialnymi źródłami energii mogli zapoznać się z działaniem wiatraków i elek‑
trowni wodnych dzięki makietom wykonanym z papieru. Odwiedzający mieli rów‑
nież okazję obejrzeć wystawę zbiorów Mediateki, która obejmowała filmy, audiobooki 
i dokumenty audio o tematyce ekologicznej.

Segregacja śmieci
O tym, do jakiego kosza wyrzucić odpadki, uczestnicy Nocy mogli się dowiedzieć 
w kilku miejscach w MBP. Na I piętrze swoje stoisko miał Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Nowym Dworze, którego przedstawiciele odpowiadali na pytania m.in. 
o segregowanie nietypowych śmieci. Jak się okazuje, jeszcze nie wszyscy dobrze sobie 
z tym radzą. Dzieci mogły brać udział w zabawie edukacyjnej pomagającej wyrobić sobie 
dobre nawyki w segregacji odpadów. W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyły się 
zajęcia czytelnicze z książką Segreguję śmieci. Dbam o środowisko Magdaleny Grucy. Po 
wysłuchaniu opowieści i dyskusji o niej młodzi czytelnicy posegregowali śmieci i wrzu‑
cili je do odpowiednich koszów. Rodzice chętnie przyłączali się do zabawy. Dodatkowo 
na korytarzu przy windzie na I piętrze pojawiło się nielegalne wysypisko śmieci, przy 
którym widniały tablice informujące o prawidłowej segregacji odpadków. 

W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci można było też wykonać szydełkiem z natu‑
ralnego sznurka zmywak kuchenny. Zadanie w zamyśle skierowane było do mło‑
dzieży, lecz przyciągnęło również młodszych uczestników. Chętni mogli rozwiązać 

Arcydzieła wykonane ze starych płyt CD można było zobaczyć w Mediatece. Chętni mogli też wziąć 
udział w warsztatach „Drugie życie starej płyty”
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ekologiczny test rodzinny i sprawdzić, w jakim stopniu dbają o środowisko. Każda 
rodzina oddająca wypełniony arkusz otrzymała dużą ekologiczną kolorowankę.

Superfoods i zero waste
W Czytelni uczestnicy Nocy mogli oglądać wystawy dotyczące zagadnień superfoods 
i zero waste. Odbyły się także dwa spotkania nawiązujące do tych ekspozycji. Pierwsze 
z Aliną Pasionek ‑Sikorą, która mówiła o polskich superfoods, czyli produktach boga‑
tych w witaminy, minerały czy fitozwiązki działające korzystnie na organizm czło‑
wieka. Wśród prezentowanych produktów były maliny, jeżyny, aronia, oleje, orzechy, 
czosnek. Prelegentka podkreślała, że warto je spożywać, ponieważ mają one dobry 
wpływ na nasz organizm. Uczestnicy mogli też obejrzeć na wystawie inne superfoods, 
m.in. czarnuszkę i wyprodukowany z niej olej, kurkumę świeżą i w proszku czy siemię 
lniane i olej lniany. Gościem działu była także Anna Zakrzewska, propagatorka eko‑
logicznego stylu życia, która opowiedziała o tym, czym jest zero waste, jakie są jego 
zasady, jakie zagrożenia są spowodowane nadmierną ilością plastiku. Na prezentowa‑
nych slajdach pokazała m.in. pacyficzną wyspę śmieci. 

Młodsi czytelnicy mogli także skorzystać z kącika przygotowanego specjalnie 
dla nich. Znalazły się tam kolorowanki, drewniane dekoracje do malowania, gry 

Miłośnicy zdrowego odżywiania uczestniczyli w Czytelni w spotkaniu  
z dietetyczką Aliną Pasionek ‑Sikorą
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wykonane z materiałów ekologicznych. Natomiast starsi mogli obejrzeć książki doty‑
czące ekologii i ekologicznego stylu życia, a także rzeczy wykonane z materiałów 
naturalnych: drewniane łyżki, deski do krojenia, podkładki pod kubki, pudełeczko 
i świece z węzy pszczelej czy drewniany grzebień.

Degustacja miodów
W Wypożyczalni i Czytelni Naukowej tematem przewodnim były zioła i pszczoły. 
W korytarzu prowadzącym do działu znalazła się ekspozycja z suszonych i świeżych 
ziół, których zapach rozchodził się po całym budynku biblioteki. Zobaczyć można 
było m.in.: pokrzywę, lawendę, rozmaryn i miętę. W dziale przygotowano wystawę 
na temat chojnickich pszczelarzy. Odbyło się spotkanie z Robertem Patelą z Towarzy‑
stwa Pszczelniczego w Chojnicach pod tytułem „Pozwólmy pszczołom żyć!”. Prelegent 
opowiadał zgromadzonym o znaczeniu pszczół dla człowieka i w przyrodzie, o tym, że 
należy je chronić, gdyż są bardzo pożytecznymi owadami. Zaprosił również do degusta‑
cji pysznych miodów pochodzących od pszczelarzy z naszego regionu. 

W trakcie prelekcji można się było dowiedzieć, jakie są właściwości miodu oraz 
innych produktów pozyskiwanych z ula, jak długo żyje pszczoła i jaki jest los trut‑
nia. Pszczelarz zaprezentował i omówił narzędzia, które wykorzystuje w swojej pracy 

Ekodekoracje na korytarzach przyciągały uwagę uczestników Nocy w Bibliotece
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Laureaci konkursu „Daj śmieciom drugie życie” w kategorii klas I–IV

Nagrodzeni w konkursie ekologicznym w kategorii klas V–VIII
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oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w kontakcie z pszczołami. Na zakończenie 
zachęcał zgromadzonych do uprawiania w swoich przydomowych ogródkach roślin 
miododajnych, gdyż są one nie tylko pożyteczne, ale i ozdobne.

Dekoracje z recyklingu
W Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych można było oglądać 
wystawę poświęconą katastrofom ekologicznym. Znalazły się na niej m.in. zdjęcia 
przedstawiające największe katastrofy naturalne. Na ekspozycji „Czy wiesz, że…” pre‑
zentowane były także ciekawostki na temat zagrożeń wynikających z lekkomyślnego 
marnowania zasobów naturalnych Ziemi i wyniszczającej działalności człowieka. 
Można było także przysiąść w kąciku „Klimat na czytanie”, przy którym wyekspono‑
wane zostały książki tematycznie związane z katastrofami. Dla młodszych czytelni‑
ków przygotowano układankę literową i tablicę magnetyczną. Zadaniem było ułożenie 
wyrazu o ekologii. 

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów przygotował dla dzieci krzyżówki eko‑
logiczne oraz minikonkurs na rymowankę o ochronie środowiska. Bibliotekarki ude‑
korowały zarówno swój dział, jak i korytarz na I piętrze. Dekoracje te wykonane były 
z materiałów z recyklingu, np. koszyk z cukierkami, węże, kwiatki i doniczki zostały 
zrobione z plastikowych butelek i nakrętek. W holu MBP znalazło się też gospo‑
darstwo ekologiczne z domowymi zwierzętami oraz pasieką, ogródek warzywno‑

‑owocowy, a także ekologiczny miodek z kubusiowej pasieki. Największe wrażenie na 

Wykonywanie myjki ze sznurka przyciągnęło młodszych i starszych uczestników Nocy
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oglądających zrobiło minizoo 
z różnymi gatunkami chronio‑
nych zwierząt, a także statek 
organizacji Greenpeace wal‑
czącej o ochronę środowiska.

Unikatowe prace
Jednym z elementów Nocy 
w Bibliotece był również kon‑
kurs plastyczny „Daj śmieciom 
drugie życie” adresowany do 
uczniów szkół podstawowych. 
Zadaniem uczestników było 
wykonanie pracy dowolną 
techniką plastyczną z wykorzy‑
staniem odpadków, np. papieru, 
plastiku, drewna, żarówki, 
butelki czy kartonu. Liczba 
prac i wykonanie zaskoczyły 
organizatorów. Na konkurs 

Suszone zioła i kwiaty można było oglądać na korytarzu 
przy Wypożyczalni i Czytelni Naukowej

Robert Patela z Towarzystwa Pszczelniczego w Chojnicach pokazywał sprzęt,  
który wykorzystuje podczas zbierania miodu z ula
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Produkty wykonane z materiałów naturalnych to jedna z wystaw, którą można było oglądać 
w  Czytelni. W tle nagrodzone prace w konkursie „Daj śmieciom drugie życie”

Prace zgłoszone na konkurs plastyczny do końca stycznia można było  podziwiać na korytarzu 
przy Czytelni i Wypożyczalni dla dorosłych
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wpłynęły łącznie 72 dzieła. Pomysłowość i wyobraźnia uczestników były ogromne. 
Wśród prac znalazły się m.in. gry, figurki, instrumenty muzyczne, makiety zamków, 
boisk sportowych oraz skarbonki. Ich oceny dokonała komisja konkursowa w składzie: 
Elżbieta Jakubowska, przewodnicząca (Chojnickie Centrum Kultury), Marzena Brunka 
(Stowarzyszenia LekTURa), Wioletta Karpiak (Miejska Biblioteka Publiczna w Chojni‑
cach) i Mirosława Łuszczak (Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach). Przy ocenie 
prac pod uwagę brane były: oryginalność, zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka 
i samodzielność wykonania. Nagrodzono sześć prac w dwóch kategoriach, przyznano 
też sześć wyróżnień. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy 
dyplom i upominek.

Noc w Bibliotece na stałe wpisała się do kalendarza imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie LekTURa i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Akcję udało 
się przeprowadzić pomimo pandemii koronawirusa, z zachowaniem reżimu sanitar‑
nego. Organizatorzy planują kolejną, IX Noc w Bibliotece, na którą już teraz zapra‑
szają czytelników „Kwartalnika Chojnickiego”.

Fot. z arch. MBP w Chojnicach

Przedstawiciele Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w Nowym Dworze przygotowali  
dla młodszych uczestników zabawę 
w segregację śmieci

W Wypożyczalni dla dorosłych za ułożenie 
słowa o ekologii uczestnicy mogli wybrać sobie 
książkę w nagrodę



IRMINA SZYCA

Bernarda Gołuńska –
wieloletnia pracownica sekretariatu burmistrza

16 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Chojnicach miało miejsce uroczyste 
pożegnanie pani Bernardy Gołuńskiej, która po ponad 40 latach pracy w urzę‑

dzie, a dokładnie 41 latach i 5 miesiącach, przeszła na zasłużoną emeryturę.
Pani Bernarda rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w biurze geodety miej‑

skiego 1 sierpnia 1980  roku. Następnie prowadziła obsługę sekretariatu włoda‑
rzy miasta Chojnice, najpierw naczelników Jerzego Badziąga i Antoniego Szlangi, 
a później burmistrzów: Leszka Chamier Cieminskiego, Andrzeja Gąsiorowskiego 

UROCZYSTOŚĆ

Niespodzianka pożegnalna przy stanowisku pracy Bernardy Gołuńskiej w sekretariacie
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i Arseniusza Finstera. Praca w chojni‑
ckim ratuszu była jej pierwszą i jedyną. 
Jak sama mówi, urząd i sekretariat to jej 
drugi dom.

Na pożegnalne spotkanie przybyli 
pracownicy urzędu, radni oraz przyja‑
ciele. Pan burmistrz Arseniusz Finster, 
podsumowując karierę pani Bernadki, 
bo tak ją od lat nazywano w urzędzie, 
wielokrotnie zaznaczał, jak bardzo 
sumiennym była pracownikiem. Każ‑
dego dnia wykonywała swoje obowiązki 
z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, 
mając na względzie właściwe standardy 
pracy z ludźmi i dbałość o dobro urzędu. 
Była profesjonalna i troskliwa. Każdego 
starała się zrozumieć i mu pomóc. Pan 
burmistrz zaznaczył również, że pani 
Bernarda była dla niego jak siostra 
i matka. Współpracowali przez 23 lata 
i zna go ona jak mało kto. Zarówno bur‑
mistrz, jak i dyrektor generalny urzędu 
pan Robert Wajlonis zapewnili, że będzie jej w urzędzie bardzo brakowało. Zastępca 
burmistrza pan Adam Kopczyński zażartował też, że przy następnej wizycie pani Ber‑
nardy w ratuszu, to on zaparzy dla niej kawę.

Pani Bernadko!
Życzymy, aby ten nowy etap życia, jakim jest emerytura, był wypełniony radością i optymizmem. 
Aby stał się czasem odpoczynku, a także umożliwił realizację własnych, osobistych pasji i zainte
resowań. Wszystkiego dobrego!

Koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Pani Bernarda z szefem –  
burmistrzem Arseniuszem Finsterem



JACEK KLAJNA

Nowości
wydawnicze

KSIĄŻKI

Anatol Noskowicz Wypadek kolejowy pod Otłoczynem

21 października w sali obrad ratusza w Chojnicach odbyła się promocja książki Ana‑
tola Noskowicza o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem w 1980 roku, wydana przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w co osobiście zaangażował się przewod‑
niczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 

Można spytać, dlaczego książka 
o katastrofie sprzed 40 lat, warszaw‑
skiego autora, doczekała się wydania 
i promocji w Chojnicach. Ma to zwią‑
zek z obsługą jednego z pociągów bio‑
rących udział w zdarzeniu. O spowo‑
dowanie katastrofy, w której zginęło 
67 osób, oskarżono wówczas chojni‑
ckiego maszynistę Mieczysława Roschka, 
który był jedną z ofiar. Czy toruńska 
prokuratura, która prowadziła i umo‑
rzyła śledztwo, ostatecznie przypisu‑
jąc winę nieżyjącemu chojniczaninowi, 
należycie zbadała wszystkie okoliczno‑
ści, czy zgromadziła wszelkie dowody 
i czy zweryfikowała wszystkie hipotezy? 
Autor publikacji ma poważne wątpliwo‑
ści, czy ustalenia prokuratury można 
uznać za pewne i czy rzeczywiście winny 
był chojnicki maszynista. Czy faktycznie 
jest możliwe, by Mieczysław Roschek 
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był tak zmęczony, jak sugerowano w śledztwie, że bez stosownego upoważnienia 
samowolnie wyjechał pociągiem towarowym na tor, którym nadjeżdżał z przeciwka 
pociąg osobowy? Wypadek był bardzo poważny, zginęło 67 osób, a 64 zostały ranne. 
Składy pociągów – osobowego i towarowego zostały prawie doszczętnie zniszczone. 
Wszystko to wydarzyło się w pamiętnym lecie 1980  roku, kiedy przez Polskę prze‑
walała się fala robotniczych protestów i wielotysięcznych strajków. W kuluarowych 
rozmowach pojawiały się nawet sugestie, że katastrofa wydarzyła się specjalnie, by 
odwrócić uwagę od strajków.

A kim jest autor, który prowadzi to prywatne śledztwo? Anatol Noskowicz ukoń‑
czył Politechnikę Warszawską na wydziale elektrycz nym w 1973 roku, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera trakcji elek trycznej w specjalności tabor i ruch kolejowy. Pracował 
w lokomotywowni Warszawa Olszynka Grochowska na stanowisku zastępcy naczel‑
nika, a także w Dyrekcji Rejonowej KP w Warszawie na stanowisku zastępcy naczel‑
nika działu trakcji ds. eks ploatacji i w Centralnej Dyrekcji Okręgowej KP (CDOKP) 
w Warszawie na stanowisku starszego kontrolera trakcji (MKS2). Poza normalną 
pracą kontrolerską służby trakcji, brał udział w wielu komi sjach kolejowych badają‑
cych przyczyny poważnych wypadków i katastrof kolejowych. 

Książka Wypadek kolejowy pod Otłoczynem wydana jest w formacie A5. Ma 89 stron 
podzielonych na 15 rozdziałów. Zawiera archiwalne zdjęcia z akcji ratowniczej, sche‑
maty układów torowych, opisy i zdjęcia składów biorących udział w katastrofie oraz 

Ocalałe dwa wagony pociągu osobowego, który zderzył się z towarowym pod Otłoczynem
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reprodukcje oryginalnych dokumentów. Pierwszy nakład, wydrukowany na potrzeby 
promocji, był niewielki (ok. 100 egzemplarzy) i rozszedł się błyskawicznie. Na szczęś‑
cie jest planowany dodruk.

Maria Judejko Przerwane dzieciństwo
W pierwszym tygodniu grudnia ujrzała światło dzienne najnowsza książka Marii 
Judejko Przerwane dzieciństwo. Publikacja opowiada o trud nym dzieciństwie dwóch 
kobiet, które w czasie ostatniej wojny jako kilkuletnie dziewczynki musiały zmierzyć 
się z oku pacyjną rzeczywistością. Chociaż urodziły się w różnych rejonach II Rze‑
czypospolitej – jedna niedaleko Wiela, a dru ga na terenach dzisiejszej Białorusi – to 
obydwie przeżyły tragizm wojny i zmieniających się okupantów. Byli Rosja nie, przy‑
szli Niemcy i znowu wrócili Rosjanie, a w końcu deportacje i przesiedlenia z kresów 
na ziemie odzyskane. 

Maria Judejko ukończyła studia rolnicze w Szczecinie. Po zakończeniu pracy zawo‑
dowej i przejściu na emeryturę nie spisała życia na straty i rozpoczęła przygodę z pisa‑
niem. Jest autorką książek: Tajemnica starej leśniczówki i Dopóty życia, dopóki nadziei. 
W syberyjskiej tajdze. W 2011 roku została laureatką nagrody głównej w ogólnopolskim 
konkursie „Magia książki w moim życiu”, organizowanym przez śląski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Katowicach w ramach Targów Książki. Pisze, działa społecznie, od 

Wózki z pierwszego wagonu osobowego
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2008 roku spełnia się, działając w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, najpierw w tarno‑
brzeskim, a obecnie chojnickim. Szczególnie interesują ją wspomnienia osób, które 
przeżyły zesłania, wojnę i okupację. Ma świadomość tego, że to ostatni moment na ich 
spisanie, a tym samym uratowanie prawdziwych historii naocznych świadków, którzy 
odchodzą i wkrótce nie będzie ich wcale.

Książka w formacie A5 ma 290 stron i podzielona jest na dwa odrębne wspomnie‑
nia – każde składające się z kilku rozdziałów. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane 
archiwalnymi zdjęciami oraz reprodukcjami oryginalnych dokumentów pocho‑
dzących z domowych archiwów. Wiele z nich: listy ewakuacyjne, listy przewozowe, 
zezwolenia na przewóz ruchomości czy zaświadczenia o stanie zdrowia przesiedleń‑
ców ukazują nam, jak skomplikowane były tamte czasy. Najciekawsze są jednak wspo‑
mnienia  – obraz zmieniających się okupantów i wojennej rzeczywistości widziany 
oczami kilkuletnich na początku wojny i nastoletnich przy jej końcu dziewczynek. 
Nastoletnich, ale jakże doświadczonych, w przyspieszonym tempie wprowadzonych 
w brutalną rzeczywistość wojny. Nastoletnich, ale doskonale rozumiejących, jakie 
zamiary wobec nich i ich matek mieli ci „wyzwoliciele z piekła rodem”. 

Wciągająca lektura, napisana lekkim piórem, którą czyta się doskonale. Auten‑
tyzm materiału źródłowego i osadzenie akcji, w dużej mierze, na terenie powiatów 
chojnickiego oraz tucholskiego znacząco podnoszą wartość pozycji dla mieszkańców 
regionu. Okładkę zaprojektował autor artykułu, a przepiękny, ale jakże smutny rysu‑
nek Leny Turowskiej, w pewnym sensie wprowadza w zawartość książki. Wydawcą jest 
Agencja Interaktywna Inpero.pl, wydawca miesięcznika „Chojniczanin.pl”, która tą 
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pozycją debiutuje na choj‑
nickim rynku wydawni‑
czym. Promocja książki 
odbyła się 13 stycznia 
2022  roku w Czytelni 
MBP w Chojnicach.

Kopie fotografii 
i dokumentów źródłowych 

pochodzą z prezentowanych 
w artykule książek

Dowód osobisty Anny Wajdner, matki Marii Fortuńskiej 
 pierwszej bohaterki książki „Przerwane dzieciństwo” 

Dziadek Aleksander Wajdner 
w  kolejarskim mundurze

Zezwolenie na przewóz z Lubrzy do Cekcyna 
 przedmiotów będących własnością Anny Wajdner
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Pamiątkowe zdjęcia drugiej bohaterki książki – Władysławy Mondrej z 1978 roku

Pani Władysława Mondra  
mieszka w Chojnicach



ANNA ZAJKOWSKA

Tablica upamiętniająca
Franciszka Pabicha

INICJATYWA

N a elewacji Sądu Rejonowego w Chojnicach zawieszono tablicę upamiętniającą 
Franciszka Pabicha  – artystę, historyka papiernictwa, regionalistę, architekta, 

sekretarza sądowego. To jedna z ważniejszych osób, które żyły w naszym mieście 
w XX wieku.

Franciszek Pabich (1909–1989) to postać wybitna, aczkolwiek młodemu pokoleniu 
mało znana. Chojniczanin od 1921 roku, pełnił w lokalnym sądzie rejonowym funk‑
cję sekretarza. Po pracy oddawał się wielu pasjom. Malował obrazy, uczył rysunku, 

Rodzina Franciszka Pabicha: wnuczka Jarosława Pabich ‑Szmyt i córka Maria Szmyt.  
W tle tablica upamiętniająca umieszczona na gmachu sądu
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zgłębiał i spisywał historię regionu. Był także kolekcjonerem i historykiem papierni‑
ctwa. Pabich to jeden z najwybitniejszych w swojej epoce Europejczyków, znawców 
i badaczy filigranów – znaków wodnych umieszczanych na papierze czerpanym.

Umieszczenie na elewacji Sądu Rejonowego w Chojnicach tablicy przypomina‑
jącej, a może nawet informującej, o życiu i bogatej działalności Franciszka Pabicha 
odbyło się 6 listopada. W wydarzeniu wzięła udział m.in. córka wybitnego chojni‑
czanina.  – „Tata był bardzo pracowitym człowiekiem. Wykorzystywał każdą swoją 
wolną chwilę. Z wykształcenia był artystą malarzem. Namalował ponad 500 obrazów. 
Szkicował zaułki ze starą zabudową, utrwalał piękno ziemi chojnickiej. Uczył dzieci 
i młodzież rysunku. Miał też uczniów z zakładu poprawczego, których uczył nie tylko 
malarstwa, ale również obycia towarzyskiego” – wspominała Maria Szmyt, z domu 
Pabich. Nie zabrakło wnuczki artysty Jarosławy Pabich ‑Szmyt, również utalentowanej 
artystki malarki. – „Myślę, że dziadek byłby zadowolony, patrząc dzisiaj na nas z góry, 
że po tylu latach się jeszcze o nim pamięta, o jego zasługach. Byłoby mu miło, że ktoś 
chce go uhonorować” – mówiła po kameralnym spotkaniu przy ulicy Młyńskiej 30.

Tablicę upamiętniającą chojniczanina wywieszono dzięki staraniom Chojnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Za wybitnego chojniczanina modlitwę odmówił ks. dziekan Jacek Dawidowski. Po lewej Jordan 
Rolbiecki, przewodniczący osiedla nr 1
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Maria Szmyt z uśmiechem na twarzy opowiadała anegdoty z życia ojca.  
Obok na zdjęciu jej mąż Benon Szmyt

W uroczystości odsłonięcia tablicy wziął udział m.in. Robert Wajlonis,  
sekretarz w Urzędzie Miejskim w Chojnicach



MARIA CZAPLEWSKA

Stowarzyszenie na skalę 
światową – PCK w Chojnicach

ORGANIZACJA

P olski Czerwony Krzyż jest organizacją humanitarną zrzeszoną w Ruchu Czerwo‑
nego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, będącym największym i jednym z naj‑

starszych tego typu stowarzyszeń na świecie. Najważniejszą jego misją jest zapobie‑
ganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków, ochrona godności ludzkiej bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji. W realizacji tego celu Polski Czerwony Krzyż kieruje 
się siedmioma stałymi zasadami: huma‑
nitaryzmem, bezstronnością, neutral‑
nością, niezależnością, dobrowolnoś‑
cią, jednością i powszechnością. PCK 
funkcjonuje na czterech szczeblach: 
krajowym, okręgowym, rejonowym 
oraz w postaci jednostek podstawowych 
mieszczących się na przykład w szko‑
łach czy zakładach pracy.

Pierwsze lata PCK w Chojnicach
Początki Rejonowego Oddziału Pol‑
skiego Czerwonego Krzyża w Chojni‑
cach sięgają pierwszych lat założenia 
organizacji w kraju. Powstał on oficjal‑
nie 2 lipca 1919 roku. Głównymi ini‑
cjatorami w powiecie byli dr Jan Paweł 
Łukowicz oraz Anna Sikorska, pocho‑
dząca z Wielkich Chełmów. W momen‑
cie założenia oddział liczył 38 członków, 
a w skład jego zarządu, poza pomysło‑
dawcami, wchodziły tak znamienite 

Biuro PCK w Chojnicach mieści się  przy  
ul. Piłsudskiego 13 (fot. Maria Czaplewska)
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osoby, jak: Aniela Lniska, Maria Łukowiczowa, Bronisława Stammowa, ks. Aleksan‑
der Pronobis i dr Hipolit Lniski. W przeciągu zaledwie roku liczba członków zwięk‑
szyła się do 800. Poza miastem oddział chojnicki obejmował również inne miejsco‑
wości ówczesnego powiatu chojnickiego: Czersk, Brusy, Wiele, Rytel, Łąg, Konarzyny, 
Borowy Młyn, Borzyszkowy, Brzeźno, obszar Kosznajderii oraz dawnego powiatu 
człuchowskiego. 

Pierwszymi działaniami, jakie podjął nowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, 
były zorganizowanie kursów pielęgniarskich odbywających się jednocześnie w Choj‑
nicach, Czersku i Brusach oraz założenie gospody żołnierskiej gotowej na podjęcie 
polskich żołnierzy. W okresie międzywojennym kontynuowano szkolenie pielęgnia‑
rek, ponadto odbywały się liczne kursy ratownictwa medycznego zarówno dla mło‑
dzieży, jak i dorosłych, w następstwie których utworzono wyszkolone i wyposażone 
w sprzęt medyczny drużyny ratownicze. W tym czasie powstała również świetlica 
PCK mieszcząca się w gmachu Starostwa Powiatowego. Od 1919 roku nieustannie 
trwały akcje popularyzacyjne, skutkujące powstawaniem kolejnych kół PCK. 

Trudne czasy i nowa rzeczywistość
Dużym wyzwaniem dla organizacji był okres bezpośrednio po II wojnie światowej, 
kiedy w obliczu wielkich potrzeb funkcjonowały aż trzy duże punkty obsługiwane 
przez PCK. Były to: dom noclegowy, ambulatorium oraz szpital ogólny i zakaźny przy 
ul. Warszawskiej 13; punkt sanitarny wraz z punktem wydawania posiłków umiejsco‑
wione w baraku przy dworcu kolejowym; a także noclegownia i punkt odżywczy, które 
mieściły się w folwarku Grunowo. Kiedy działalność tę zaczęły przejmować odpo‑

wiednie instytucje, sto‑
warzyszenie skupiło 
się na otoczeniu opieką 
przesiedleńców, jeńców 
wojennych, osób powra‑
cających z obozów pracy, 
sierot, a także rodzin 
pozostałych bez środków 
do życia. 

W nowej powojennej 
rzeczywistości stowarzy‑
szenie cieszyło się dużą 
popularnością. Koła będące 
podstawowymi jednost‑
kami w strukturze zaczęły 
zawiązywać się w wielu 
instytucjach, zakładach 
pracy, szkołach, z czasem 

W minionym roku wręczenie odznak odbyło się w biurze. 
Odznakę Dawca Krwi – Zasłużony dla Dobra Narodu  

prezes Rafał Borzyszkowski (z lewej) wręcza Ryszardowi 
 Szinglerowi (fot. Danuta Niedzielska, „Czas Chojnic”)
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również w przedszkolach. 
Najmłodsi byli edukowani 
w kwestii dbania o zęby, 
starsi w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy i gru‑
powani w ratownicze dru‑
żyny medyczno ‑sanitarne. 
W tamtym czasie w orga‑
nizacji nastąpiły zmiany 
i zostały wdrożone zasady, 
które istnieją do dzisiaj. 

W latach 50. duży 
nacisk położono na krwio‑
dawstwo, tworząc pojęcie 
Honorowego Dawcy Krwi 
i zrzeszając krwiodawców 
w kołach, podobnie jak 
wcześniej tworzonych przy 
zakładach pracy, szkołach średnich czy jednostkach wojskowych. Poza zapewnieniem 
krwi potrzebnej szpitalom, jednym z podstawowych kierunków działalności stało się 
promowanie zdrowego i higienicznego stylu życia. W okresie PRL zorganizowano 
pierwsze zawody ratownicze i olimpiady promocji zdrowia, które stały się pielęgno‑
waną do dziś tradycją.

Zasłużony działacz PCK
Opisując historię chojnickiego PCK, trzeba wspomnieć o szczególnej osobie – Hen‑
ryku Gostomczyku, znanym starszemu pokoleniu mieszkańców, rodowitym chojni‑
czaninie. Był on związany z Polskim Czerwonym Krzyżem ponad 50 lat i chociaż jako 
wybitny organizator i działacz podejmował się wielu innych przedsięwzięć, szczegól‑
nie w zakresie sportu, zawsze znajdował czas na działalność PCK. Już jako nastolatek 
angażował się w szkolnym klubie PCK działającym przy Liceum Ogólnokształcącym, 
którego przewodniczącym był przez dwa lata. Gdy skończył szkołę, został wybrany 
do Zarządu Powiatowego organizacji. 10 lat później założył Zarząd Gminny i został 
jego prezesem, by po kolejnych trzech latach, w 1975 roku, zostać prezesem Zarządu 
Rejonowego w Chojnicach, którym pozostał do 2009 roku – aż do końca życia. Jako 
bardzo zaangażowany społecznik brał też udział w działalności wyższego szczebla 
PCK, będąc członkiem jego władz wojewódzkich, najpierw w Bydgoszczy, później 
w Gdańsku. Był założycielem licznych Kół Honorowych Dawców Krwi przy szko‑
łach i zakładach pracy. Za zasługi został wielokrotnie nagrodzony, był wyróżniony 
wszystkimi honorowymi odznaczeniami PCK, a także Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi.

W sporządzanie paczek najbardziej zaangażowani są  
członkowie zarządu, tu pani Włodzimiera Radomska –  
sekretarz chojnickiego PCK (fot. Danuta Niedzielska,  

„Czas Chojnic”)
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Polski Czerwony Krzyż obecnie

Stowarzyszenie działa w naszym mieście niezmiennie do dzisiaj. Prezesem, który 
objął urząd po Henryku Gostomczyku, jest Rafał Borzyszkowski, wieloletni Zasłu‑
żony Honorowy Dawca Krwi, wcześniej prezes Koła Honorowych Dawców Krwi przy 
zakładzie pracy Polipol Meble Polska. Pozostałymi członkami Zarządu Oddziału 
Rejonowego PCK w Chojnicach są: wiceprezes Ludwik Czerniejewski, sekretarz Wło‑
dzimiera Radomska oraz skarbnik Beata Wałaszewska. 

Biuro Oddziału Rejonowego PCK mieści się w lokalu przy ul. Piłsudskiego 13, 
który udostępnia Urząd Miejski w Chojnicach. W biurze tym można zastać człon‑
ków zarządu w każdy czwartek, w godz. od 14.30 do 17.00. Niestety PCK nie jest 
już tak popularną organizacją jak 40 lat temu. Do biura zaglądają przede wszystkim 
Honorowi Dawcy Krwi w celu odbioru legitymacji, uiszczenia składek członkowskich, 
złożenia podania o zostanie Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi bądź o odznakę 
Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Stowarzyszenie utrzymuje 
się dzięki składkom członkowskim i organizowanym, głównie w zakładach pracy, 
kursom pierwszej pomocy, których uczestnicy mogą otrzymać ważne przez dwa lata 
świadectwo licencyjne Unii Europejskiej.

Głównym obszarem działalności pozostaje krwiodawstwo. Na terenie powiatu 
chojnickiego wciąż istnieje 11 Klubów Honorowych Dawców Krwi, w tym jeden mło‑
dzieżowy. W ramach honorowego krwiodawstwa zrzeszają się pracownicy firm: Polipol 
Meble, Mostostal, ZBM ZREMB, Zakłady Mięsne Skiba, a także chojniccy policjanci, 
funkcjonariusze Aresztu Śledczego, członkowie koła „Wojak” przy Jednostce Woj‑
skowej w Nieżychowicach, krwiodawcy z Czerska oraz Brus. Uczniowski klub HDK 
działa przy Technikum nr 1 w Chojnicach. Trudno jest zliczyć wszystkich faktycz‑

nych członków PCK, gdyż 
z powodu charytatywnego 
charakteru stowarzyszenia 
są nimi także osoby nie‑
płacące składek. O skali 
działalności świadczy to, 
że w 2021 roku na tere‑
nie miasta krew oddało 
około 1200 krwiodawców. 
Mniej popularne są nato‑
miast koła PCK, wcześ‑
niej często działające przy 
szkołach i przedszko‑
lach. Wciąż jednak działa 
Szkolne Koło PCK przy 
Szkole Podstawowej im. 

Akcja pomocy seniorom objęła 100 potrzebujących osób  
(fot. Danuta Niedzielska, „Czas Chojnic”)
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Wandy Chotomskiej w Pawłowie oraz Klub Wiewiórka przy Przedszkolu Niepublicz‑
nym „Jarzębinka” w Chojnicach. 

Trudny czas pandemii
Plany członkom chojnic‑
kiego PCK pomieszała 
epidemia. Z jej powodu 
od dwóch lat zawieszona 
jest Olimpiada Promo‑
cji Zdrowego Stylu Życia. 
XXVIII edycja odbyła 
się w 2019 roku w Gim‑
nazjum nr 1 w Chojni‑
cach. Podobny los spotkał 
Ogólnopolskie Mistrzo‑
stwa Pierwszej Pomocy 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża i Obrony Cywil‑
nej, wcześniej odbywające 
się każdego roku, a ostat‑
nio w 2019 w parku Tysiąclecia. Do 2019 roku tradycją było też organizowanie co 
roku uroczystej akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, przypadających 
24–26 listopada. Krwiodawcy odbierali na niej odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi oraz przyznawaną przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek krwiodawcy odznakę 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, która niedawno została przywrócona. 

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to jednak nie tylko krwiodawstwo 
i działania edukacyjne, ważnym aspektem jest niesienie pomocy. Jest to możliwe 
dzięki sponsorom i akcjom Oddziału Okręgowego PCK w Gdańsku. Możliwe było 
m.in. wsparcie seniorów przez ufundowanie im świątecznych paczek oraz podaro‑
wanie pampersów punktom przedszkolnym i rodzinom zmagającym się z niepełno‑
sprawnością dziecka. PCK doceniło również medyków, którzy otrzymali upominki 
w dowód uznania za szczególne poświęcenie w czasie epidemii. 

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce trwa już od ponad stu lat. Jego 
Oddział Rejonowy w Chojnicach należy do najstarszych jednostek PCK, które zostały 
stworzone już rok po rozpoczęciu działania ogólnopolskiej organizacji. Jednocześnie 
pozostaje jednym z najprężniej działających w zakresie honorowego krwiodawstwa. 
W Chojnicach to jedno z niewielu stowarzyszeń mogących poszczycić się tak długim 
istnieniem.

Doceniając pracę ratowników medycznych, PCK przekazał im 
zestawy kosmetyków (fot. Danuta Niedzielska, „Czas Chojnic”)



Trzy pytania do…
Marleny Pawlak

WYWIAD

1. Jest Pani artystką, jednak z wykształcenia i z zawodu konserwatorem zabytków. Dla‑
czego akurat tę dziedzinę, łączącą historię i sztukę, Pani wybrała jako drogę życiową?

Od dziecka malowałam i rysowałam, 
sztuka zawsze była moją pasją. W liceum 
zainteresowałam się historią sztuki 
i zaczęłam zgłębiać wszystkie książki 
o tej tematyce, które wpadły mi w rękę. 
Moja nauczycielka plastyki pani Elżbieta 
Połom zaczęła przygotowywać mnie do 
olimpiady z historii sztuki, gdzie główną 
nagrodą był indeks na uczelnię arty‑
styczną i mój wybór padł na konserwa‑
cję zabytków. Chociaż nie udało mi się 
wygrać olimpiady, to wiedziałam już, co 
chcę ostatecznie studiować. Po studiach 
wyjechałam do Niemiec, gdzie przez rok 
w praktyce zajmowałam się konserwacją 
zabytków w Urzędzie Ochrony Zabyt‑
ków w Schwerinie. Konserwacja zabyt‑
ków to kierunek, który łączy w sobie 
takie dziedziny sztuki, jak architektura, 
rzeźba i malarstwo, czyli to, co mnie 
najbardziej pasjonuje. Jednak w chwili 
obecnej najbardziej pochłonęła mnie 
rzeźba i pewnie to byłby kierunek, który 
bym studiowała.
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2. Jaki jest Pani ulubiony styl w architekturze i dlaczego?

Trudno podać jeden styl w architekturze, który jest moim ulubionym. Ale lubię klimat 
katedr gotyckich, strzelistość tych budowli, wspaniałe okna, rzeźby, portale czy prze‑
piękne witraże, szczególnie bogate we francuskich katedrach. Zachwyca mnie rów‑
nież secesja, a przede wszystkim Gaudi z rzeźbiarskim podejściem do architektury, 
mieszanką secesyjnej ornamentyki i neogotyckiej strzelistości. Każda z epok ma swój 
klimat i styl, który zachwyca mnie na swój sposób.

3. Jakie są Pani ulubione zabytki architektoniczne w Chojnicach? Jest coś, co Panią urzeka 
w lokalnych, niekoniecznie chojnickich, zabytkach?

Moimi ulubionymi zabytkami w Chojnicach są baszty i mury obronne, pisałam o ich 
problematyce architektonicznej i konserwatorskiej pracę magisterską. Ale obiektem, 
do którego mam szczególny sentyment, jest barokowy pojezuicki kościół ZNMP, 
z zachowanym przepięknym barokowym wystrojem i freskami. Jestem z nim szcze‑
gólnie związana, bo byłam w nim chrzczona, bierzmowana i brałam w nim ślub. 
Chojnice posiadają niesamowity klimat, właśnie dzięki zabytkowej architekturze, 
XIX‑wiecznym kamieniczkom, kościołom, basztom czy kompleksowi dworca kolejo‑
wego, który już niedługo będzie odrestaurowaną perełką miasta. Niektóre z zabytko‑
wych obiektów, choć na pierwszy rzut oka nie posiadają większej wartości artystycz‑
nej, trzeba zachować, bo składają się na całość wizerunku architektonicznego miasta, 
jego tożsamość i ludzi, którzy go tworzyli.

A jeżeli chodzi o okolice, są to zabytki architektury drewnianej. W naszym powie‑
cie możemy podziwiać piękny kościół drewniany w Leśnie z wyróżniającą się drew‑
nianą wieżą zwężającą się ku górze oraz kościół drewniany z 1742 roku ze Swornegaci, 
obecnie znajdujący się w Muzeum Etnograficznym we Wdzydzach. Stanowią one 
świadectwo kunsztu architektury drewnianej powiatu chojnickiego. Urzekają mnie 
również wspaniałe dwory z założeniami parkowymi, m.in. w Czartołomiu, Jarce‑
wie czy Pawłowie. Niektóre z nich wymagają pilnych prac konserwatorskich, tak jak 
dwory w Konarzynach, Igłach czy w Szlachetnej Nowej Cerkwi. Mieszkamy w pięk‑
nych terenach, z bogatą architekturą zabytkową, o którą powinniśmy dbać i ją pro‑
mować.

Pytania zadawała: Anna Zajkowska  
Fot. Anna Zajkowska
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PAŹDZIERNIK
 1 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego przeniósł się 

do budynku starego szpitala przy placu Niepodległości 7.
 6 Zakończyła się przebudowa amfiteatru w Fosie Miejskiej. Do użytku mieszkańców 

udostępniony został pod koniec miesiąca.
 8 Wystawa prac Michała Leszczyńskiego „Ołówkiem i akrylem” czynna była w podzie

miach kościoła gimnazjalnego.
 9 VIII Noc w Bibliotece odbyła się w MBP pod hasłem „Ekobiblioteka”.
 10 Centrum Edukacyjno ‑Wdrożeniowe obchodziło 10‑lecie powstania. 
  Chojnice włączyły się w protest „Zostajemy w UE”, przeciw orzeczeniu Trybunału Kon

stytucyjnego o wyższości prawa krajowego nad unijnym.
 16–2.11 W programie Dni Kultury Kaszubsko ‑Pomorskiej były warsztaty teatralne, konkursy 

„Eko ‑Art” i „Barwy jesieni” oraz spotkanie o biskupie Konstantynie Dominiku.
 18 Z okazji Miejskiego Dnia Tańca Ludowego na Starym Rynku w południe można było 

zatańczyć poloneza i kaszubskiego dzeka.
  Chojniczanka ukrywająca się pod pseudonimem Sandra Cicha wydała powieść oby

czajową Zakręt.
 21 W Ratuszu odbyła się promocja książki Anatola Noskowicza Wypadek kolejowy pod 

Otłoczynem. W katastrofie tej w 1980 roku zginął maszynista z Chojnic.
 22 Przy ul. Dworcowej oficjalnie otwarta została świetlica MOPS dla dzieci i seniorów, 

w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”.
 24 Gala z okazji 35‑lecia Chojnickiego Towarzystwa Polsko ‑Francuskiego odbyła się 

w ChCK.
  Przy ul. Igielskiej odsłonięta została tablica upamiętniająca żołnierzy napoleońskich 

zmarłych w Chojnicach w 1812 i 1813 roku.
 26 Spawmet został laureatem konkursu o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy 

2021 w kategorii lider inwestycji w mikro‑ i małych przedsiębiorstwach.
 27 Samorządowcy i członkowie „Cyklisty” uczestniczyli w Człuchowie w podsumowaniu pro

jektu znakowania szlaków rowerowych w powiatach człuchowskim, chojnickim i bytowskim.
 28 Konferencja „Człowiek i rodzina – rola, miejsce, znaczenie w nauczaniu ks. Józefa Tis

chnera i kardynała Stefana Wyszyńskiego” odbyła się w ramach Dni Tischnerowskich.
  SP nr 7 była pierwszą w tym roku szkolnym, w której cała klasa przeszła na kwaran

tannę po tym, jak u ucznia wykryto zakażenie koronawirusem.
 28–1.11 Na cmentarzu parafialnym trwała kwesta na renowację nagrobków zasłużonych choj

niczan. Zebrano 12 439,77 zł i 100 koron szwedzkich.
 29 Rada Gminy Chojnice na wniosek wójta zdecydowała o przekazaniu gminie Biało

wieża 50 tys. zł na pomoc dla uchodźców koczujących przy granicy polsko ‑białoruskiej.



52 Kronika chojnickaKronika wydarzeń 52

LISTOPAD
 3 W ChCK otwarta została wystawa „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński w Choj

nicach. 60 lat później”. 
  Na budynku przy ul. Swarożyca 7 powstał drugi mural w mieście, nawiązujący do 

działalności ChCK.
 4 Zmienił się redaktor naczelny „Czasu Chojnic”. Stanisław Kamiński zastąpił Ramonę 

Wieczorek ‑Frymark.
 4–5 Konferencja naukowa na 30‑lecie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 35‑lecie 

Tucholskiego Parku Krajobrazowego i 10‑lecie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie 
odbyła się w Fojutowie.

 5 Wszyscy uczniowie Technikum nr 2 przeszli na zdalne nauczanie po wykryciu zakażeń 
koronawirusem.

  W ChCK odbyło się XXI Spotkanie z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną „Cześć Polskiej 
Ziemi”.

 8 Utwór Miasto gra chojnickiego zespołu RoomX wygrał konkurs na piosenkę promującą 
powiat ogłoszony przez starostwo.

 10 Na planszach na Starym Rynku prezentowana była wystawa przygotowana przez 
Jacka Klajnę „Chojnice na fotografii lotniczej 1991–2021”.

 11 W Święto Niepodległości delegacje złożyły kwiaty i wysłuchały apelu poległych. 
Odbył się koncert laureatów VII Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej, 
a w parku Tysiąclecia Memoriał Pamięci im. Zbigniewa Wiśniewskiego.

  Samorządne Centrum Młodzieżowe zaprosiło na gry planszowe o tematyce historycznej.
 13 W szpitalu uruchomiony został oddział covidowy. W kolejnych dniach powstały następne.
 14 Na Dzień Seniora ChCK zorganizowało koncert „Romantic”, występ Klubu Seniora 

„Astry”, pokaz zumby i prezentacje międzypokoleniowe.
 15 Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei przygotowało w CEW konferencję „Histo

ria, teraźniejszość i przyszłość kolei w regionie chojnickim”.
 17 Ekspozycja „Józef Piłsudski twórca niepodległej” prezentująca medale ze zbiorów 

Bogdana Kuffla otwarta została w ChCK.
 20 Wystawę tradycyjnych strojów japońskich ze zbiorów Romana Widawskiego można 

było obejrzeć w centrum kultury.
 24 Przy wejściu do Sądu Rejonowego odsłonięta została tablica upamiętniająca regiona

listę i artystę malarza Franciszka Pabicha.
 25 Dziennikarz i leśnik Marcin Kostrzyński poprowadził zajęcia dla dzieci w CEW na 

zaproszenie Stowarzyszenia „Charzy…”.
 26 Chojnicka rodzinna firma Urbaniak Inwestycje, realizująca m.in. osiedle budynków 

wielorodzinnych, świętowała 30‑lecie istnienia.
 28 W ChCK odbył się koncert charytatywny na rzecz chorego na SMA kilkumiesięcznego 

Aleksa z Chojnic.



GRUDZIEŃ
 1 Kilkanaście osób wzięło udział w proteście Strajku Kobiet. Zbierane były podpisy pod 

projektem obywatelskiej ustawy Legalna aborcja.
 4–5 VI Mikołajkową Wystawę Psów Rasowych zorganizował w hali Centrum Parku chojni

cki oddział Związku Kynologicznego. 
 6 Burmistrz Chojnic uroczyście włączył świąteczne iluminacje na choince ustawionej na 

płycie rynku.
 8 W tym dniu służby sanitarne odnotowały najwyższą dzienną liczbę zgłoszonych zaka

żeń koronawirusem w tym kwartale w powiecie – 82 przypadki.
  W gablotach przy ChCK czynna była wystawa fotograficzna „Chojnicka kolej w obiek

tywie” przygotowana przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.
  W kalendarzu na 2022 rok wydanym przez Promocję Regionu Chojnickiego zamiesz

czone zostały zdjęcia wykonane dronem przez Michała Szyszkę.
 9–12 Tancerze Akademii Tańca Piętro Wyżej zdobyli tytuły mistrzów i wicemistrzów na 

Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Federation w Libercu w Czechach.
 10–12 Po rocznej przerwie odbył się na Starym Rynku Jarmark Bożonarodzeniowy. W jego 

trakcie prowadzona była sprzedaż choinek i zbiórka na rzecz Aleksa chorego na SMA.
 11–12 Do 20 potrzebujących rodzin z miast oraz gmin Chojnice, Czersk i Konarzyny dotarło 

w ten „Weekend cudów” wsparcie w ramach Szlachetnej Paczki.
 13 W Ratuszu odbyła się ostatnia debata na temat Strategii Rozwoju Chojnic do 2030 roku.
 14 Burmistrz Arseniusz Finster otrzymał medal „Bene Meritus” z okazji 40‑lecia Polskiego 

Związku Działkowców.
 15 Cały kraj objęty został restrykcjami sanitarnymi – mniej osób mogło przebywać w skle

pach, kinach i instytucjach. Limity nie dotyczyły zaszczepionych, którzy okazali pasz
port covidowy i ozdrowieńców.

 16 Największe polskie i zagraniczne przeboje świąteczne wykonali w ChCK miejscowi muzycy.
 17 W ChCK otwarta została wystawa malarstwa i poezji Jana Sabiniarza „Słuchając ciszy”.
 19 Chojniczanie włączyli się w ogólnopolski protest przeciw ustawie Lex TVN i apel do 

prezydenta o jej zawetowanie.
 20 Zgodnie z decyzją rządu wszyscy uczniowie przeszli na naukę zdalną do 9.01.
  W Ratuszu odbyła się promocja 37. numeru „Zeszytów Chojnickich”.
 27 Rada Miejska na sesji online zdecydowała, że 2022 będzie rokiem astronoma Johanna 

Daniela Titiusa. Nadała też tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice Janowi Kle
pinowi, długoletniemu dyrektorowi ZSCKR.

 31 W czwartym kwartale koronawirusem zaraziło się 2 tys. 202 mieszkańców powiatu. 
Z powodu COVID‑19 zmarły 33 osoby.

  Przez pandemię już drugi rok nie było na Starym Rynku żadnych atrakcji sylwestro
wych.

Oprac. Anna Maria Zdrenka
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JACEK KLAJNA

Widok na XIX-wieczne
Chojnice

POCZTÓWKA

O statnio na internetowej aukcji wpadła mi w ręce bardzo ciekawa pocztówka 
wydana przez jednego z najbardziej płodnych chojnickich wydawców kartek 

Maxa Heyna. Max Heyn miał swój zakład przy placu Wilhelma 2, a w późniejszym 
czasie firma ta znana była pod nazwą J. Heyn & Söhne. 

Prezentowana pocztówka pochodzi z serii zwanej przeze mnie szaro ‑białą z prze‑
łomu XIX i XX wieku. Ile było wzorów pocztówek w tej serii, trudno ustalić i myślę, 
że nigdy się o tym nie dowiemy, gdyż część wzorów uległa całkowitemu zniszczeniu, 
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a część znajduje się w zbiorach prywatnych na całym świecie i nie mamy do nich 
dostępu. Od wielu lat zajmuję się chojnickimi fotografiami oraz pocztówkami i widzia‑
łem wiele kolekcji chojnickich kolekcjonerów, jednakże tę pocztówkę zobaczyłem na 
aukcji po raz pierwszy i wiem, że dotychczas nie była publikowana.

Pocztówka ukazuje widok na tak zwaną dzisiaj Dzielnicę Dworcową, a wcześniej 
Przedmieście Gdańskie, z wieży kościoła Świętej Trójcy na Starym Rynku. Zdjęcie 
z całą pewnością wykonano w XIX wieku. Pocztówkę wysłano 22 sierpnia 1900 roku 
z Chojnic do Wilmersdorf, gdzie przybyła 23 sierpnia 1900 roku. Wilmersdorf, 
Berlin ‑Wilmersdorf to dzielnica Berlina w okręgu administracyjnym Charlottenburg‑

‑Wilmersdorf. Dawniej było to samodzielne miasto, którego nazwa brzmiała Deutsch‑
‑Wilmersdorf i tak też zaadresowano pocztówkę. 

Na pierwszym planie zdjęcia widać pierwotną zabudowę ul. Gdańskiej – dzisiaj 
Tadeusza Kościuszki. Budynki, które na niej ujęto, uległy znacznej przebudowie już 
w okresie pruskim (do 1920 roku), a później także w okresie międzywojennym. Te 
nowo wybudowane uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej i dzisiaj to miejsce 
wygląda zupełnie inaczej (budynki od numeru 8 do 18). Na dalszym planie pojawia 
się też pierwotna zabudowa w miejscu dzisiejszego kompleksu tzw. starego szpitala. 
Widać Dom św. Józefa, ale trudno mi powiedzieć, czy został on potem przebudo‑
wany, czy wyburzony i wybudowany od nowa. Obok, w miejscu dzisiejszego Domu 
św. Franciszka, stoi stara kamienica, którą z pewnością zburzono, a Dom św. Fran‑
ciszka wybudowano od nowa. Poniżej widzimy mały budyneczek, który stoi w miej‑
scu dzisiejszego Domu Mariańskiego, a ponad nimi – dachy pięciu kamienic, stoją‑
cych przy nieistniejącej dzisiaj ul. Klasztornej. Nieopodal daje się dostrzec budynek 
karczmy Złoty Lew, a za karczmą ogromną stodołę sięgającą aż do kaplicy cmentarnej, 
której górna część prezentuje się na tle drzew porastających Wzgórze Ewangelickie. 
Nie istnieje dzisiaj też cała zabudowa na prawo od Hotelu Krebs. W miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się ul. Sukienników, widać komin i fabrykę mebli Augusta Kirstei na. 
Została ona zburzona w roku 1940  – w czasie, gdy Niemcy budowali przelotową 
ulicę. Powyżej uchwycono komin chojnickich młynów przy ul. Piłsudskiego 30 oraz 
ogromną kamienicę przy ul. Dworcowej 40 (dzisiaj Piłsudskiego 40). Na samym 
horyzoncie pojawiają się budynek dworca PKP, kolejowa wieża ciśnień oraz zabudo‑
wania parowozowni. 

Pocztówka arcyciekawa, ukazująca nam fragment miasta dotychczas nigdzie nie‑
publikowany. Dobrze, że czasami właśnie takie rzadkie kartki pojawiają się na inter‑
netowych aukcjach, bo znacząco wzbogacają one naszą wiedzę na temat wyglądu mia‑
sta w XIX i początkach XX wieku.

Fot. ze zbiorów Jacka Klajny



Na ten mecz czekały całe Chojnice,
czyli 40 lat minęło od przyjazdu wielkiego Widzewa

SPORT

O d Redakcji: Żyjemy w czasach, kiedy nasza Chojniczanka występuje w rozgryw‑
kach centralnych, była nawet bliska awansu do Ekstraklasy. Starsi kibice pamię‑

tają jednak, że do Chojnic najlepsze polskie drużyny przybywały rzadko – w ramach 
pucharowych konfrontacji. Takie mecze wspomina się potem latami. Jedno z takich 
niezapomnianych sportowych wydarzeń miało miejsce 40 lat temu  – w deszczową 
sobotę 31 października 1981 roku. Poniżej zamieszczamy fragmenty pomeczowego 
sprawozdania redaktora „Gazety Pomorskiej”. To z jednej strony dobry przykład rze‑
telnej pracy dziennikarskiej, a z drugiej  – sentymentalny powrót do czasów, kiedy 
bramki w Chojnicach strzelali zawodnicy takiego formatu jak Zbigniew Boniek…

Chojniczanka – Widzew 1:2 (1:1) 
1—0 Jan SYNORADZKI (37. min), 1—1 BONIEK (42. min), 1—2 FILIPCZAK 
(65. min). 
Sędziował Nogalski (Szczecin). Widzów około 15 tys.

CHOJNICZANKA. Baran — Laskow ski, Wardyn, R. Synoradzki, (82. min. Urbań‑
ski). Briegman — Adamczyk, Fabich, J. Synoradzki, Skiba — Słomiń ski, Kuczkowski.

WIDZEW. Klepczyński — Plich, Je żewski, Żmuda, Możejko — Lonka, Pięta, Sur‑
lit, Boniek — Sajewicz (od 81. min. Filipczak), Smolarek.

CHOJNICE (OBSŁUGA WŁAS. „GAZETY”). Na długo przed rozpoczęciem spot‑
kania niewielkie trybuny chojnickiego stadionu zapełniły się do ostatniego miejsca. 
Tym, którym nie udało się zdobyć kart wstępu, zajęli miejsca na dachach i w oknach 
budynków oka lających kameralny stadion, na drze wach i wszędzie tam, skąd była 
widocz ność na boisko. W czasie spotkania uli ce Chojnic świeciły pustkami. Było to 
nie lada wydarzenie dla kibiców, którzy przecież nieczęsto mają okazję ogląda nia 
w akcji zespołu mistrza Polski. Trybuny niezwykle serdecznie powitały oba zespoły, 
ale szczególnie gorąco trzech współautorów ostatnich pięknych suk cesów polskiej 
reprezentacji BOŃKA, ŻMUDĘ i SMOLARKA.
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Gospodarze bardzo 
starannie przygo towali 
płytę boiska do tego meczu. 
Nie stety padający deszcz, 
który momenta mi zmie‑
niał się w ulewę, zniwe‑
czył cały trud chojnickich 
działaczy, którzy mi mo tak 
trudnych warunków nadali 
spotkaniu o Puchar Polski 
między CHOJNICZANKĄ 
a WIDZEWEM ŁÓDŹ 
piękną oprawę. Dziew‑
częta w kaszub skich stro‑
jach wręczyły wszystkim 
za wodnikom kwiaty, pre‑
zes Chojniczanki przekazał 
kapitanowi Widzewa W. Żmudzie pamiątkowy puchar i proporczyk, a w przerwie meczu 
zaprezentowano wi downi aktorów meczu, którzy równo 10 lat temu wyeliminowali 
z pucharowych rozgrywek sosnowieckie Zagłębie.

Zawodnicy Chojniczanki i Widzewa wchodzący  
na murawę stadionu miejskiego

Zdjęcie wykonane podczas meczu w 1981 roku
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Mecz, mimo że toczył 
się na śliskiej płycie, był 
ciekawym widowiskiem, 
peł nym spięć podbram‑
kowych szybkich skład‑
nych akcji z obu stron. 
Gospodarze zaskoczyli 
renomowanego przeciw‑
nika mądrą, inteligen‑
tną grą, agresywnością, 
bojowością i ogromną 
ambicją. Wi dzew odniósł 
minimalne zwycięstwo 
tyl ko dzięki większej doj‑
rzałości i wyrafi nowaniu 

w grze. Z trzech reprezentan tów najwyższa nota należy się Żmu dzie; Boniek miał 
krótki moment, kiedy zginął z pola widzenia, ale w sumie był zawodnikiem niesły‑
chanie pracowitym, chętnym do walki. Najbardziej niewidocz ny był Smolarek, który 
po nieudanej akcji na początku meczu jakby stracił ochotę do gry.

Spotkanie rozpoczęło się od falowych akcji łodzian, ale obrona Chojniczanki nie 
dała się zaskoczyć. Pierwszy kontratak przeprowadzili gospodarze w 13. min. Poda‑
nie przejął Fabich, lecz jego strzał głową był minimalnie chybiony. W 14. min dosko‑
nałego podania Bońka nie wykorzystał Smolarek. Między 14. a 25. min obserwujemy 
kilka udanych akcji gospodarzy. Po długich krzyżowych to znów prostopadłych 
podaniach, do piłek dochodzili Jan Synoradzki – naj aktywniejszy piłkarz gospodarzy, 
Fabich, Kuczkowski i Siemiński, lecz ich strzały były minimalnie chybione. Wi dzew 
nie oddał jednak inicjatywy i w 26. i 35. min przeprowadził dwie szybkie kontry, lecz 
wyraźnie niedysponowany Sajewicz ich nie wykorzystał.

Wreszcie nadeszła 37. minuta. Trybu ny wybuchły salwą braw. Gospodarze uzy‑
skują prowadzenie. Akcję rozpo czął Skiba. Jego podanie przedłużył Słomiński. 
Możejko nie sięga piłki głową. Przejmuje ją Jan SYNORA DZKI, asekurowany przez 
Kuczkow skiego. W klasyczny sposób mija wy biegającego z bramki Klepczyńskiego 
i umieszcza piłkę w siatce. Radość nie trwała jednak długo. Pięć minut póź niej try‑
buny zamilkną. Sajewicz po słał piłkę na środek pola karnego. Próbujący interwe‑
niować Laskowski poślizgnął się jednak i upadł na mu rawę. Piłkę opanował Boniek, 
bę dąc 10 metrów przed celem, takich sy tuacji nie marnuje reprezentacyjny pomocnik.

Jeszcze przez kwadrans po przerwie trwa równorzędna walka. Widać jed nak, że 
gospodarze zaczynają odczuwać trudy spotkania i wysokie tempo me czu. Inicjatywę 
przejmują powoli go ście, którzy pod względem przygotowa nia kondycyjnego pre‑
zentują się nieco lepiej. Efektem tego jest druga, zwy cięska bramka, jaką uzyskuje 

Po golu Jana Synoradzkiego na 1:0
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Widzew w 65. min. Pięta 
podprowadza piłkę do 
linii kończącej boisko, 
o ułamek sekundy szyb‑
ciej adresuje ją obok 
wybiegającego Barana na 
pole karne. Ta trafia do 
niepilnowanego FILIP‑
CZAKA, który podwyż‑
sza na 2:1. Gospodarze 
bronią się dziel nie ostat‑
kiem sił. W końcówce 
zrywają się jednak raz 
jeszcze do kontrataku, 
chcąc doprowadzić do 
dogrywki. Ostatnich jednak sytuacji nie wykorzystują Siemiń ski, a przede wszystkim 
Jan Synoradzki. Ten ostatni był bliski zdobycia drugiej bramki i tak by się stało, gdyby 
posiadał większy zapas sił. Strzelił mi nimalnie niecelnie obok interweniujące go Klep‑
czyńskiego. I tak kończy się to ciekawe, stojące momentami na dob rym poziomie, 
spotkanie, za które obu zespołom należą się duże brawa.

Trener Chojniczanki — M. KRAJECKI: „Uważam, że nie zawiedliśmy publiczno‑
ści opuszczającej stadion kompletnie zmoczonej. Widzew był zespołem bardziej doj‑
rzałym, mającym dwóch zawodników – Żmudę i Bońka, głównych reżyserów akcji. 
Szkoda, że przed przerwą padło wyrównanie, bo kto wie, jak potoczyłyby się losy 
spotkania… Bardzo nam pomógł w walce doping...”.

Trener Widzewa  
W. ŻMUDA: „Było to 
naprawdę dobre widowisko 
pro wadzone w tak skrajnie 
trudnych wa runkach. Nigdy 
bym się nie zdecydo wał na 
grę bez »Argentyńczyków«. 
Spodziewałem się bojowej 
postawy go spodarzy, bo tak 
grają zespoły niż szej klasy 
z utytułowanym przeciw‑
nikiem. Chojniczanka 
zaskoczyła mnie jednak nie 
tylko bojowością i walecz‑
nością, ale także kilkoma 

Zawodnicy schodzący na przerwę

Ławka rezerwowych
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mądrymi w tych warun‑
kach przeprowadzonymi 
akcjami, a 2–3 zawodników 
wyszkole niem indywidu‑
alnym i mądrością w grze 
miałoby zapewne miej‑
sce w niejednym zespole 
nawet I ligi. Gratuluję raz 
jeszcze gospodarzom dziel‑
nej postawy, ja oczywiście 
cieszę się z zasłużonego 
awansu...”.

Fot. ze zbiorów Marka 
Szanka

Przedruk archiwalnych fragmentów materiału prasowego autorstwa (s) – „Gazeta Pomorska” 1981, 
nr 215, s. 8 (ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach).

Kibice dopingujący mimo deszczu

Zgrupowanie piłkarzy Chojniczanki przed meczem z Widzewem – ośrodek „Motor” w Bachorzu



Historia budowy i rozbudowy
węzła kolejowego w Chojnicach

KOLEJNICTWO

15 listopada 2021 roku chojnicka kolej świętowała jubileusz 150‑lecia swego ist‑
nienia. Starania o doprowadzenie linii kolejowej do Chojnic rozpoczęły się 

znacznie wcześniej, bo już w 1842 roku. Powstały wówczas trzy koncepcje trasowania 
linii kolejowej z Berlina do Królewca, a jedna z nich zakładała budowę linii kolejowej 
przez Chojnice. Ostatecznie, po sprzeciwie władz Bydgoszczy, zdecydowano się na 
prowadzenie kolei okrężną trasą Piła–Bydgoszcz–Tczew.

Do tematu budowy linii kolejowej w pierwotnie zakładanej trasie powrócono 
17 lutego 1868 roku, kiedy to sejm pruski podjął uchwałę o budowie linii kolejowej 
Piła–Chojnice–Tczew. Zgodnie z założeniami nowa trasa kolejowa miała być o 35 km 
krótsza od tej istniejącej przez Bydgoszcz i zapewnić czas przejazdu pomiędzy Berli‑
nem a Królewcem krótszy o ponad pół godziny. 12 marca 1868 roku do Chojnic przy‑
jechały delegacje regencji kwidzyńskiej oraz Dyrekcji Kolei Wschodniej w Bydgoszczy, 
aby na spotkaniu z miejscową ludnością poruszyć kwestie przebiegu projektowanej 
linii oraz usytuowania dworca kolejowego w Chojnicach. Plany rządowe zakładały 
lokalizację dworca po południowo ‑wschodniej stronie miasta na folwarku Ackerhof 
(dzisiejsze Chojnaty), odległym aż o 3/8 mili (2,8 km) od centrum. Taka lokalizacja 
stworzyłaby konieczność budowy drogi dojazdowej do dworca, co stanowiłoby zbyt 
duże obciążenie dla miejskiego budżetu. Poza tym mieszkańcy chcieli, aby dworzec 
ulokowano w pobliżu centrum, po północno ‑zachodniej stronie miasta. Na to z kolei 
nie zgodziły się władze pruskie, dla których priorytetem było umożliwienie prze‑
jazdu pociągów z Berlina do Królewca w jak najkrótszym czasie. Jednakże wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zawarto kompromis i przesunięto stację tak, 
by znalazła się w odległości ¼ mili (2 km) od centrum, czyli w miejscu, w którym 
znajduje się do dzisiaj. 

Wiosną 1870 roku, równolegle na obu końcach nowej linii, rozpoczęto prace budow‑
lane. Pierwsze odcinki nowej linii łączące Piłę i Złotów oraz Starogard Gdański i Tczew 
oddano do użytku 16 stycznia 1871 roku. Torowisko pomiędzy Chojnicami a Złotowem 

DAMIAN OTTA
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otwarto w środę 15 listo‑
pada 1871  roku. Punktu‑
alnie o godzinie 10.07 na 
stację w Chojnicach wje‑
chał parowóz z wysokim 
kominem i lampką, ciąg‑
nąc wagony ze stacji Piła. 
Pociąg ten przywitały 
tłumy zebranych na pero‑
nie mieszkańców Chojnic, 
ponieważ był to wycze‑
kiwany od lat pierwszy 
pociąg pasażerski, który 
wjechał do miasta. Pierw‑
szy rozkład jazdy zakładał 
odjazdy pociągów z Choj‑
nic do Piły o godzinie 

8.01 oraz 18.06. Natomiast pociągi z Piły do Chojnic odjeżdżały o godzinie 7.01 oraz 
17.16. Czas przejazdu z Piły do Chojnic wynosił 3 godziny i 6 minut. Odcinek Starogard 
Gdański–Zblewo otwarto 15 kwietnia 1873 roku, natomiast trasę pomiędzy Chojnicami 
a Zblewem 15 sierpnia 1873 roku. W tym samym roku do użytku przekazano budynek 
chojnickiego dworca. Pierwotnie linia została zbudowana jako jednotorowa, jednak 
wszystkie nasypy i obiekty inżynieryjne przygotowano pod przyszłą zabudowę drugiego 
toru, a już w latach 1875–1876 oddano go do użytku. 

5 lipca 1870  roku prywatne konsorcjum Centralnej Kolei Pomorskiej uzyskało 
koncesję na budowę linii kolejowej łączącej Runowo Pomorskie z Chojnicami. Trasa 

„zachodniopomorska” miała zaczynać się w Runowie Pomorskim, gdzie łączyłaby się 
z istniejącą już linią ze Stargardu i Szczecina, natomiast dalej miała prowadzić przez 
Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, Szczecinek, Czarne i Człuchów do Chojnic. 
Tu łączyłaby się z Koleją Wschodnią. Prace przy budowie linii rozpoczęły się z opóźnie‑
niem, wywołanym brakiem koniecznego zezwolenia policyjnego. Ostatecznie budowa 
ruszyła wiosną 1873 roku, jednak nadzieje związane z szybkim ukończeniem inwestycji 
prysły po zaledwie kilku miesiącach od rozpoczęcia prac w związku z bankructwem 
konsorcjum. Z uwagi na duże znaczenie inwestycji budowę linii na mocy ustawy pod‑
jętej 9 lipca 1875 roku dokończyło państwo pruskie. 1 listopada 1877 roku oddano do 
użytku odcinki łączące Runowo i Drawsko oraz Chojnice i Człuchów. Dalsze prace 
przebiegły sprawnie i już 15 maja 1878 roku linia została uruchomiona w całości. Po 
jej ukończeniu zapadła decyzja o przedłużeniu torowiska w kierunku Prus Wschod‑
nich. Nowa linia miała zaczynać się w Chojnicach i prowadzić przez Tucholę, Lasko‑
wice Pomorskie, Grudziądz, Jabłonowo Pomorskie, Brodnicę i Lidzbark Welski do 
Działdowa. Prace przy budowie linii rozpoczęły się na odcinku Grudziądz–Jabłonowo 

Warianty lokalizacji dworca kolejowego w Chojnicach. 1 – pier‑
wotna lokalizacja wskazana przez władze pruskie, 2 – lokaliza‑
cja oczekiwana przez mieszkańców, 3 – ostateczna lokalizacja 

będąca wynikiem konsensusu pomiędzy stronami
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Pomorskie, który został przekazany do użytkowania 15 listopada 1878 roku. Dokładnie 
rok później, 15 listopada 1879 roku, oddano do użytku fragment Laskowice Pomor‑
skie–Grudziądz. Otwarcie trasy łączącej Chojnice i Laskowice Pomorskie miało miejsce 
15 sierpnia 1883 roku, a trzy lata później, 1 listopada 1886 roku, ukończono budowę 
odcinka Jabłonowo Pomorskie–Brodnica. Ostatnią część, pomiędzy Brodnicą a Dział‑
dowem, oddawano w dwóch etapach. 1 września 1887 roku ukończono szlak Brodnica–
Lidzbark, a miesiąc później, 1 października, Lidzbark–Działdowo.

8 kwietnia 1889 roku władze pruskie podjęły decyzję o budowie 75‑kilometrowego 
odcinka torowiska z Nakła nad Notecią przez Mroczę, Więcbork, Sępólno Krajeńskie 
i Kamień Krajeński do Chojnic. W związku z mnogością inwestycji wykonywanych przez 
ówczesną Dyrekcję Kolejową w Bydgoszczy, przy budowie linii powstały opóźnienia 
i oddano ją do użytku dopiero 1 października 1894 roku. Gdy zakończono realizację naj‑
ważniejszych ze względów strategicznych, politycznych i gospodarczych szlaków kolejo‑
wych, zaczęto zagęszczać sieć torowisk, doprowadzając kolej do mniejszych miejscowości. 
W projekt budowy linii tego typu doskonale wpisywało się połączenie Chojnic z Brusami, 
Kościerzyną i Bytowem. Nowa linia kolejowa została wytyczona z Chojnic przez Męci‑
kał, Brusy i Dziemiany do Lipusza, gdzie miała się rozgałęziać. Jedna nitka torów wiodła 
z Lipusza do Kościerzyny, gdzie łączyła się z istniejącymi już liniami do Kartuz i Skar‑
szew, zaś druga biegła z Lipusza do Bytowa, gdzie ponownie się rozdzielała i umożliwiała 
dojazd do Lęborka przez Cewice oraz do Słupska przez Korzybie. Budowa kolei kościersko‑

‑chojnicko ‑bytowskiej rozpoczęła się w 1898 roku, a pierwszy, blisko 17‑kilometrowy odci‑
nek torowiska łączącego Kościerzynę i Lipusz, oddano do użytku 1 grudnia 1900 roku. Pół 
roku później, 1 czerwca 1901 roku, zakończyła się budowa 24‑kilometrowego odcinka 
Lipusz–Bytów. Najdłużej powstawał liczący 53 km fragment Chojnice–Lipusz, po którym 
pierwszy pociąg przejechał 15 lipca 1902 roku. 

Po otwarciu linii kolejowej do Lipusza Chojnice stały się węzłem kolejowym obsłu‑
gującym ruch pociągów w sześciu kierunkach, w stronę Piły (Schneidemühl), Tczewa 
(Dirschau), Szczecinka (Neustettin), Laskowic Pomorskich (Laskowitz), Więcborka 
(Vandsburg) i Lipusza (Lippusch). 

Równolegle z budową kolej‑
nych linii kolejowych postępo‑
wała rozbudowa stacji kolejowej 
w Chojnicach. Jej najstarszą częś‑
cią jest północna strona ozna‑
czana na niemieckich planach 
jako Nordseite, obejmująca 
kamienny wiadukt nad ul. Dwor‑
cową, perony 1 i 2 oraz plac dwor‑
cowy z usytuowanym centralnie 
budynkiem dworca. Część ta 
powstała jako pierwsza, podczas 

Schemat węzła kolejowego w Chojnicach po ukończeniu 
linii kolejowej do Kościerzyny
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budowy linii Królewskiej 
Kolei Wschodniej. Wraz 
z rozbudową sieci kole‑
jowej powstały torowiska 
i perony po południowej 
stronie dworca (Südseite). 
Plan stacji z 1892  roku 
dostarcza nam informacji 
o wyglądzie stacji w począt‑
kowych latach jej istnienia. 

Na podstawie zachowa‑
nego planu stacji wiadomo, 
że w 1892  roku perony 
1–5 były niskie i nieutwar‑
dzone, lecz posiadały 
kamienną krawędź pero‑
nową, co doskonale widać 
na jednej z najstarszych 
widokówek przedstawia‑
jących chojnicki dworzec. 

Na przedstawionym 
planie widać, że za budyn‑
kiem dworca (1) zlokali‑
zowano ustępy (2) oraz 
remizę strażacką (3). Za 
nią rozpościerał się ogród 
dworcowy, w którego cen‑

tralnej części stała wieża wodna wzniesiona w formie grzybka (4). Kolejnym budynkiem 
była pierwsza noclegownia drużyn pociągowych (5). Pierwsza chojnicka parowozownia 
miała formę prostokątnej dwusegmentowej hali z siedmioma stanowiskami rewizyjnymi 
dla parowozów (7). Ruch w rejonie parowozowni obsługiwała nastawnia umieszczona 
po przeciwległej stronie torów (8). Bezpośrednio do hali napraw przylegała wznie‑
siona na planie kwadratu wieża wodna z pompownią (6). Po obu stronach podjazdu do 
dworca zlokalizowano posterunki zwrotniczowskie (9) oraz nastawnie mechaniczne (8). 
W kolejnych latach postępowała dalsza rozbudowa stacji; na planie stacji z 1917 roku 
widać już znacznie więcej obiektów.

W 1902 roku na peronie w miejscu ogrodu dworcowego (4) wybudowano nową 
noclegownię, którą już w 1910 roku rozbudowano (5). Za budynkiem dworca powstał 
też nowy parterowy budynek administracyjny (3), który w 1905 roku nadbudowano 
o kolejną kondygnację. W okolicy wieży wodnej (6) wybudowano nową remizę 

Plan stacji z 1892 roku ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Bydgoszczy

Pocztówka przedstawiająca chojnicki dworzec kolejowy 
w 1905 roku
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strażacką (7), magazyn materiałowy (8), warsztat (11) i kuźnię (12). Rozbudowie ule‑
gła też stara noclegownia, w której urządzono biura parowozowni (9). W 1903 roku 
wybudowano nową nastawnię mechaniczną wraz ze składzikami na koks do ich 
opalania po obu stronach podjazdu dworcowego (16, 17), a w 1904 roku do jednej 
z nich dobudowano parterowy budynek mieszczący ekspedycję przesyłek (18). Duża 
przebudowa obiektów stacyjnych miała miejsce w 1908 roku, kiedy to wybudowano 
nową wieżę wodną po północnej stronie torowiska (15) oraz zdemontowano pompy 
parowe w pompowni przylegającej do starej wieży wodnej (10). W tym samym roku 
dokonano rozbudowy hali parowozowni (13) o kolejne trzy segmenty, wykonano 
przejścia podziemne i utwardzono perony, przesuwając je nieco na wschód. Rozbu‑
dowano też dworcową kuchnię (19). 

Przebudowa nie omi‑
nęła również budynku 
dworca, który pomiędzy 
1910 a 1915 rokiem posta‑
nowiono rozbudować. 
Powstała wówczas jedno‑
kondygnacyjna przybu‑
dówka od strony podjazdu, 
której główną funkcją było 
powiększenie przestrzeni 
holu kasowego. W zbiorach 
Archiwum Państwowego 
w Bydgoszczy zachował się 
oryginalny projekt rozbu‑
dowy chojnickiego dworca. 

Plan stacji z 1917 roku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku

Pocztówka przedstawiająca dworzec kolejowy w Chojnicach. 
Na pierwszym planie nastawnia mechaniczna z przyległym 
budynkiem  ekspedycji przesyłek
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Ciekawym elementem roz‑
budowanego holu kasowego 
był prostokątny świetlik 
umieszczony w centralnej 
części dachu przybudówki, 
który niestety nie zachował 
się do dzisiaj.

Dyspozycja pomieszczeń 
na parterze dworca przez 
lata ulegała zmianie, choć 
do dzisiaj zachował się czy‑
telny układ funkcjonalno‑

‑komunikacyjny. Cen‑
tralne miejsce frontowej 
części budynku zajmuje hol 
poprzedzony wiatrołapem 
z głównym wejściem do 
budynku. Po stronie północ‑
nej holu zlokalizowano kasy 
biletowe i pomieszczenia 
związane z odprawą bagażu. 
Pomieszczenia po południo‑
wej stronie holu zajmowała 
poczta. W środkowej części 
budynku szeroki hol prze‑
chodzi w długi korytarz, 
który w połowie długości 
krzyżuje się z korytarzem 
prowadzącym do wyjść 
na perony. W miejscach 
po południowej stronie 
korytarza dawniej znaj‑
dowały się pomieszcze‑
nia dla dyżurnego ruchu 
peronowego, kierowników 
pociągu, klatka schodowa 
prowadząca na piętro, 
a także oszklony dziedziniec, 
pokój kredensowy z żeliwną 
klatką schodową prowa‑
dzącą na piętro oraz małe 

Hala napraw po rozbudowie z przyległą wieżą wodną  
i budynkiem kuźni

Projekt rozbudowy dworca kolejowego w Chojnicach z 1908 roku 
(fot. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy)
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pomieszczenie gospodarcze. W północnej stronie korytarza znajdowała się odprawa 
przesyłek ekspresowych, kasy dopłat konduktorskich, umywalnia i poczekalnia III klasy. 
W tylnej części budynku zlokalizowano duże pomieszczenie poczekalni IV klasy, a za 
nim niższe zamknięte trójbocznie pomieszczenie poczekalni klas I i II, do którego po 
bokach przylegały pokój dla dam i pokój dla rezerwacji.

Kolejna przebudowa stacji kolejowej w Chojnicach miała miejsce podczas II wojny 
światowej. Naprzeciw budynku dworca kolejowego (1) tuż przy wiaduktach wybudo‑
wano nową nastawnię dysponującą (3) wyposażoną w nowoczesne urządzenia sterowa‑
nia ruchem kolejowym – elektryczną, czterorzędową nastawnicę suwakową typu VES. 
Po uruchomieniu nowej nastawni rozebrano nastawnię mechaniczną zlokalizowaną 
na północnej skarpie podjazdu do dworca, dzięki czemu poszerzono drogę dojazdową. 
Rozebrano też piętro nastawni po stronie południowej placu dworcowego (2). Posze‑
rzono wiadukt kolejowy nad ul. Lichnowską i zaczęto układać torowiska na górce roz‑
rządowej. W miejscu pierwszej remizy strażackiej do budynku administracyjnego (5) 
dobudowano nowy piętrowy budynek Kolejowej Automatycznej Telefonicznej Stacji 
(KATS) (4). Rozebrano parterową kuźnię zlokalizowaną na końcu 2 peronu, a w jej 
miejsce powstał nowy piętrowy budynek socjalno ‑administracyjny parowozowni (10), 
który połączono z istniejącym obiektem biurowym (9). Po północnej stronie stacji 
tuż obok nastawni mechanicznej (17), która obsługiwała ruch przy parowozowni (12), 
wybudowano nową remizę straży pożarnej (16). Na końcu peronu 4 powstał budynek 
rewidentów taboru (13). Nieopodal kolejowego boiska wybudowano również stołówkę 
kolejową z dwutorową kręgielnią (14) oraz czterostanowiskową strzelnicę (15). Ponadto 
na stacji znajdowały się: noclegownia (6), zasobownia (7), stara wieża wodna (11) i stara 
remiza strażacka (8).

Dyspozycja pomieszczeń na chojnickim dworcu po rozbudowie
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  Wiele inwestycji na stacji poczyniono w czasach PRL. Najważniejsze z nich to: 
 1. Budowa nowej nastawni wykonawczej Ch1 w 1959 roku.
 2. Budowa nastawni rozrządowej Ch2 w 1963 roku.
 3. Budowa nowego budynku olejarni w miejscu toru przed parowozownią prowadzącego do siód

mego stanowiska hali w 1963 roku.
 4. Budowa schroniska manewrowych przy nastawni Ch2 w 1971 roku.
 5. Budowa budynku odcinka elektroenergetycznego w miejscu dawnej remizy strażackiej 

w 1971 roku.
 6. Budowa nowego obiektu socjalno ‑magazynowego przy rampie czołowo ‑bocznej w 1973 roku.
 7. Budowa budynku socjalno ‑warsztatowego w miejscu starej zasobowi na końcu peronu 3 w 1974 roku.
 8. Budowa pralni ubrań ochronnych w miejscu starych zasieków węglowych w 1975 roku.
 9. Budowa stacji naboru paliw płynnych dla spalinowych pojazdów trakcyjnych na terenie starych 

zasieków węglowych w 1976 roku.
 10. Rozbudowa remizy Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP w 1980 roku.
 11. Budowa nowej stołówki PKP w ogrodzie nieopodal wieży ciśnień w latach 1981–1983.
 12. Budowa budynku socjalno ‑bytowego i warsztatowego na terenie byłych składowisk przy wiaduk

cie nad ul. Tucholską w 1981 roku.
 13. Budowa nowego zaplecza warsztatowego i hali napraw wagonów dla Oddziału Napraw i Utrzyma

nia Wagonów na terenie „trójkąta” w 1983 roku.
 14. Budowa nowej hali napraw taboru wraz z zapleczem technicznym, oddanej do użytku w 1991 roku.
 15. Przebudowa starej hali napraw i skrócenie jej z pięciu do dwóch segmentów w 1997 roku. 

Powojenny plan stacji Chojnice (fot. ze zbiorów Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei)
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Przez lata układ funkcjonalny chojnickiej stacji kolejowej mocno się zmieniał. Wraz 
z rozwojem kolejnictwa wznoszono nowe i rozbudowywano istniejące budynki na stacji. 
Rozwój ten trwał do 1991 roku, kiedy to oddano do użytku ostatni nowy obiekt. Kolejne 
lata przyniosły głęboki kryzys PKP i doprowadziły do upadku węzła, a w rezultacie 
likwidacji większości obiektów. Obecnie z wszystkich wymienionych powyżej obiektów 
funkcjonują jedynie: nastawnia dysponująca Ch, nastawnia wykonawcza Ch1, nowa 
hala napraw taboru wraz zapleczem i budynkiem administracyjnym przy ul. Tuchol‑
skiej oraz stara hala napraw taboru, na której przeprowadzane są naprawy wagonów 
osobowych. W budynku dworca kolejowego w 2021 roku, przed rozpoczęciem remontu, 
znajdowały się jedynie: toalety dla podróżnych, biuro podróży oraz Sala Tradycji Kole‑
jowej prowadzona przez Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

Współczesny plan stacji Chojnice (fot. ze zbiorów Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei)



Na studia nawet bez matury, czyli
przed dwustu laty w diecezji chełmińskiej

DUCHOWIEŃSTWO

KAZIMIERZ JARUSZEWSKI

W latach 20. XIX wieku dotkliwe były braki kadrowe wśród duchowieństwa na 
terenie zreorganizowanej w 1821 roku diecezji chełmińskiej. Znaczący wpływ 

na ten niekorzystny stan miała niewielka liczba gimnazjów, szczególnie katolickich, 
w których przyszli kandydaci do stanu kapłańskiego mogliby uzyskać świadectwo 
dojrzałości. Dokument ten stanowił od 1818 roku w państwie pruskim konieczny 
warunek do podjęcia studiów wyższych. Do Seminarium Duchownego w Pelplinie 
(a wcześniej w Chełmnie) przybywało w tym okresie wielu absolwentów śląskich gim‑
nazjów, w tym w Kłodzku, Nysie czy w Opolu.

Śląski zaciąg
Kler chełmiński zasilany był duchownymi pochodzącymi ze Śląska (szczególnie 
Opolskiego) i Moraw aż do połowy XIX stulecia. Zachęta do przenosin szła ze strony 
ordynariusza diecezji – biskupa Anastazego Sedlaga. Ten hierarcha Kościoła był Ślą‑
zakiem, a zwierzchnikiem diecezji został w 1834 roku. Biskup Sedlag przyczynił się 
do rozwoju oświaty w Prusach Zachodnich; zabiegał o utworzenie w Chełmnie gim‑
nazjum katolickiego i założył szkołę przykatedralną dla chłopców w Pelplinie (póź‑
niejsze progimnazjum Collegium Marianum).

„Importowanie” słuchaczy seminarium pelplińskiego oraz sił kapłańskich 
wykształconych i konsekrowanych we Wrocławiu nie zaspokajało potrzeb personal‑
nych kleru rozległej terytorialnie diecezji chełmińskiej. Do Pelplina przybywali też 
duchowni z zachodnich Niemiec. Bardzo istotne było jednak przygotowanie księży 
wywodzących się z terenu własnej wspólnoty diecezjalnej. Realizację tego zadania 
usprawnić miało rekrutowanie kandydatów z dwóch ostatnich klas gimnazjalnych 
(sekundy i prymy). W latach 1824–1838 święcenia kapłańskie otrzymało 3 sekun‑
danerów i 15 prymanerów  – byłych uczniów pruskiego gimnazjum w Chojnicach. 
Ks. Georg Jerschke wyświęcony był jeszcze w Chełmży (1824), ks. Andreas Schönke 



74 Z dziejów miasta

we Wrocławiu, natomiast pozostali duchowni w Pelplinie (jedenastu) i we Fromborku 
(pięciu). 

Z sekundy do seminarium
W gronie 18 księży katolickich, kształcących się wcześniej w Chojnicach i studiują‑
cych w seminarium bez matury, był Stanisław Dembicki. Przyszły duchowny uro‑
dził się 11 kwietnia 1802 roku w niewielkiej wsi kociewskiej Rynkówka koło Nowego 
nad Wisłą. Pochodził z rodziny chłopskiej. Później mieszkał w Sierakowicach. W tej 
kaszubskiej miejscowości proboszczem został jego bliski krewny – ks. Michał Dem‑
bicki, starszy od Stanisława o 14 lat. Atmosfera na plebanii sprzyjała nauce. Stanisław 
został uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach, do którego 
trafiało również sporo wychowanków z Kaszub. Po kilku latach kształcenia opuścił 
jednak chojnicki zakład oświatowy i został przyjęty do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. Był wówczas uczniem sekundy, czyli klasy trwającej planowo dwa lata. 
Trzy ostatnie klasy gimnazjum pruskiego: tercja, sekunda i pryma były dwuletnie. 
Cały okres nauki gimnazjalnej przewidywał 9 lat kształcenia. Wielu uczniów powta‑
rzało jednak klasy, co wydłużało czas edukacji nawet do kilkunastu lat; spora była 
też rozpiętość wieku w danym zespole klasowym. Do matury przystępowali zatem 
najpilniejsi i najwytrwalsi uczniowie.

Stanisław Dembicki przerwał naukę gimnazjalną w Chojnicach przed rozpoczę‑
ciem kształcenia w prymie (dwuletniej zatem klasie przedmaturalnej) i zainicjował 
studia teologiczne w seminarium pelplińskim. Znaczący wpływ na podejmowanie 

Grób ks. Dembickiego na cmentarzu przyklasztornym w Żukowie
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akademickiej ścieżki edukacji bez świadectwa dojrzałości miały, w przypadku wielu 
starszych gimnazjalistów, bardzo trudne warunki materialne. Warto też dodać, że 
bez ukończenia gimnazjum można było wówczas starać się m.in. o przyjęcie do szkół 
kształcących weterynarzy i niektórych szkół wojskowych.

Proboszcz w Bysławiu
Kleryk pochodzący z Rynkówki po studiach w uczelni pelplińskiej i odbyciu kursu 
praktycznego otrzymał święcenia kapłańskie 10 kwietnia 1830 roku, w przeddzień 
swoich 28. urodzin. Jako wikariusz sprawował posługę duszpasterską najpierw 
w Gniewie (w rodzinnej okolicy), a następnie w dobrze mu znanych Sierakowicach. 
Po krótkim okresie administrowania w Przysiersku koło Świecia został proboszczem 
w borowiackim Bysławiu. W tej rozległej parafii spędził dziesięć lat (1838–1848). Wła‑
dze diecezjalne skierowały go później na wikariat do Wejherowa, a stamtąd do Rumi, 
gdzie miejscowy proboszcz, ks. Antoni Skiba, został w gorącym politycznie okresie 
Wiosny Ludów wybrany posłem do sejmu pruskiego. Biskup ordynariusz wyznaczył 
w tej sytuacji ks. Dembickiego administratorem rumskiej parafii, ale jego urzędowa‑
nie w nowej placówce trwało bardzo krótko. Ks. Stanisław Dembicki, były uczeń gim‑
nazjum chojnickiego i duchowny diecezji chełmińskiej, zmarł w Rumi 25 listopada 
1848 roku. W kapłaństwie spędził zatem tylko osiemnaście lat. Duchowny pochowany 
został na cmentarzu przyklasztornym w Żukowie. W grobie tym spoczął również 
zmarły trzy lata później ks. Michał Dembicki.
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Ulica Norwida.
Dwusetna rocznica urodzin patrona

NAZEWNICTWO

ALINA JARUSZEWSKA

W 2021 roku przy‑
padła 200. rocznica 

urodzin Cypriana Kamila 
Norwida (1821–1883), 
wybitnego artysty epoki 
romantyzmu, nazywanego 
czwartym wieszczem. Nor‑
wid był nie tylko, znanym 
ze szkolnej edukacji, poetą, 
ale również cenionym 
dramaturgiem, grafikiem 
i rzeźbiarzem. Tworzył 
głównie w Paryżu. Życie nie 
rozpieszczało go. Żył w bie‑
dzie, zmarł w przytułku dla 
ubogich polskich emigran‑
tów. Jego twórczość i idee 
doczekały się należnego 
uznania dopiero po śmierci 
tego artysty i myśliciela.

W 2021 roku trwały obchody 200. rocznicy urodzin Cypriana 
Kamila Norwida

W kręgu zainteresowań 
Norwida poza literaturą była 
także grafika. Wystawa  
na Uniwersytecie Gdańskim
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W Chojnicach nazwa ul. Norwida pojawiła się w 1997 roku za sprawą uchwały 
Rady Miejskiej. Obecnie (grudzień 2021 rok) przy ulicy tej mieszka 79 osób, z tego 
75 zameldowanych na pobyt stały.

Fot. Kazimierz Jaruszewski



80 Nasze ulice



Ulica Norwida. Dwusetna rocznica urodzin patrona 81



Kwartalnik Chojnicki
nr 38/2021

CHOJNICE
i okolice





ZBIGNIEW GIERSZEWSKI

Kinice
nad Niechwaszczą

REGION

W izerek to lokalna nazwa miejsca, gdzie droga z Kosobud rozwidla się w stronę 
Czerska i Kinic. Z Brus jedziemy obwodnicą. Współcześnie to także punkt infor‑

macyjny dla turystów, bowiem spotykają się tutaj Kaszubska Marszruta prowadząca 
z Czerska do Brus i Kaszubski Szlak Turystyczny im. Juliana Rydzkowskiego biegnący 
z Chojnic do Wiela.
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Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4 z 1883 roku 
podaje krótką wzmiankę:

Niewiele więcej przytacza współczesna Wikipedia: 154 mieszkańców (2008). To wieś 
sołecka należąca do gminy Brusy i parafii w Kosobudach (1,5 km). Leży na skraju pól 
pod lasem niedaleko rozległych łąk w dolinie rzeki Niechwaszczy. 

Są jeszcze jedne Kinice w gminie Nowogródek w powiecie myśliborskim w woj. 
zachodniopomorskim. Mieszkają tam 203 osoby. To miejscowość turystyczna w oto‑
czeniu jezior.

Tajemnica domu  sołtysa Kinic
Zaczęło się tak, że poprzednik dzisiejszego bruskiego kościoła, wybudowany 
w 1769 roku, był zbyt mały na potrzeby wsi Brusy. Gdy stanął w 1876 roku obecny 

Widok od strony Kosobud
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ceglany gigant z rozdwojoną wieżą, to pozostałość po starym kościele w 1881 roku 
została sprzedana Józefowi Wałdochowi z Kinic i Jakubowi Kobierowskiemu z Koso‑
bud. Dębowe belki starczyły na dwie chaty. Ta z Kosobud „poszła” do Parku Etnogra‑
ficznego we Wdzydzach, a w Kinicach stoi do dziś w dobrym stanie. Dąb trwały, gdyż 
dobrze zakonserwowany.

A obok na nowym słu‑
pie energetycznym gniazdo 
bocianie (jedyne we wsi od 
lat) regularnie jest zasied‑
lane i przynosi przychó‑
wek. Sąsiaduje z gniazdami 
w Kosobudach, Krowim 
Moście, Żabnie, Czarniżu, 
Chłopowach. Łąki i oko‑
liczne pola zapewniają 
pokarm ptakom. Na łąkach 
w okolicach Kinic bociany 
odbywają pod koniec lata 
swoje sejmiki. A potem 
lecą do Afryki…

Dom sołtysa Kinic przy bocianim gnieździe

Bociany żerują w czasie sianokosów. Między nimi  
da się zauważyć kruka, skowronka i czajkę
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Łąki nad Niechwasz‑
czą jeszcze 20 lat temu 
były jedynym siedliskiem 
kulika wielkiego, pierwot‑
nie stepowego ptaka na 
Kaszubach. W 1991 roku 
na tych łąkach wykazano 
3–4 pary lęgowe. Jest to 
ptak z rodziny bekaso‑
watych wielkości kury, 
tylko z dłuższym dziobem 
i nogami. Gniazduje na 
rozległych podmokłych 
łąkach i terenach bagien‑
nych. Niestety w okoli‑
cach Kinic pojawia się już 
tylko na przelotach. Wtedy 
można usłyszeć jego prze‑
piękny perlisty głos.

Lasek oddzielający 
Kinice od łąk ucierpiał 
w czasie pamiętnej nawał‑
nicy z 2017 roku. Sosny 
łamały się jak zapałki, ale 
nie doszło do całopoła‑
ciowego odlesienia. Na 
szczęście młodniki lepiej 
zniosły huragan. Lasek ten 
kryje w sobie prawdziwe 
rarytasy ekologiczne. Bro‑
daczka na przydrożnej 
brzozie świadczy o jako‑
ści tutejszego powietrza. 
Porost to rzadki i wraż‑
liwy na zanieczyszczenia 
powietrza bardziej niż 
nasze płuca.

Kulik wielki zaobserwowany w 2007 roku. Pewnie ostatni,  
który tu gniazdował

Sosna złamana siłą natury

Porost z rodzaju brodaczka
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Potencjał gospodarczy 
Kinic

1. Rolnictwo przerabiające 
zieloną trawę na białe mleko. 
Coraz mniej krów pędzo‑
nych jest na łąki, coraz więcej 
kiszonek w balotach trafia do 
obór. Skończyły się roman‑
tyczne widoki z płócien 
Wyczółkowskiego. Zawód 
pastucha na wyginięciu.

2. Fungopol, czyli „Polskie 
grzyby”, powstał w 1992 roku. 
Zaczynał jako firma skupująca 
grzyby, przetwarzająca je i eks‑
portująca. Obecnie główny 
zakład i siedziba znajdują się 
w Brusach. Firma należy do 
europejskiej sieci Dziedzictwo 
Kulinarne zrzeszającej pro‑
ducentów mających na celu 
zachowanie i rozwój regio‑
nalnych tradycji kulinarnych. 
Asortyment produkcji obej‑
muje oprócz grzybów prze‑
twory innych owoców runa leśnego i stale jest poszerzany. Bory Tucholskie to znak 
rozpoznawczy także innych firm z zaborskiego grzybowego zagłębia.

3. Sklep GS trwa od lat w Kinicach i wielu innych miejscowościach gminy Brusy. 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” powstała już w 1945 roku, przetrwała 
przemiany ustrojowe w 1989 roku i urynkowienie handlu. Chociaż w ostatnich latach 
sieć sklepów GS się nieco zmniejszyła, to ten w Kinicach trwa przez ścianę ze świetlicą 
wiejską i remizą strażacką OSP.

Turystyczne atrakcje
1. Kaszubski Szlak Turystyczny im. Juliana Rydzkowskiego (czerwony) przebiega 
przez wieś, a początek swój bierze w Chojnicach, skąd przez Funkę i Park Narodowy 

„Bory Tucholskie” dociera do Męcikału, a dalej wzdłuż jeziora Trzemeszno do Gieł‑
donu i Czarniża. Z Czarniża 4 km do Kinic, a dalej 1,5 km do Kosobud. Tu skręca 
w prawo do Brody, a tam w lewo na Wiele. To jeden z najstarszych szlaków turystycz‑
nych ziemi chojnickiej i zaborskiej.
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2. Kaszubska Marszruta to sieć ścieżek rowerowych i przystosowanych, mniej 
ruchliwych dróg lokalnych w powiecie chojnickim. Przez Kinice biegnie szlak zielony, 
który z Chojnic przez Mylof (Zapora) nad Brdą i Czarniż dociera tu od południa, 
a dalej przez Kosobudy zmierza do Brus i zakręca do Męcikału. Na odcinku Giełdon – 
Kosobudy pokrywa się ze szlakiem Rydzkowskiego.

3. Niechwaszcz to rzeka o długości ok. 30 km z rzadkim zjawiskiem hydrologicz‑
nym, jakim jest bifurkacja. Łączy dwa dorzecza Brdy i Wdy. Od bifurkacji w okolicach 
Zalesia i Czapiewic na północny zachód od Brus płynie krótkim odcinkiem do jeziora 
Leśno Dolne, gdzie łączy się z Młosiną, dopływem Zbrzycy, która z kolei wpada do 
Brdy w jeziorze Witoczno koło Swornegaci. Południowy odpływ bifurkacji okrąża 
od wschodu Brusy i za Krowim Mostem od południa opływa Kinice, kierując się na 
wschód, by wpaść do Wdy w miejscowości Czarna Woda. Dla kajakarzy Niechwaszcz 
staje się „żeglowna” od miejscowości Chłopowy na wschód od Kinic. Dla upartych 
spływna jest już od Kinic…

Niechwaszcz z wysokim stanem wód po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku
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Dominika Laska jest uczennicą II Liceum Ogól
nokształcącego im. gen. Władysława Andersa 
w Chojnicach, absolwentką Szkoły Podsta
wowej nr 5. Zajmuje się portretami, grafiką 
i malarstwem. W marcu 2021 roku w ramach 
Dni Tischnerowskich w Chojnickim Centrum 
Kultury czynna była debiutancka wystawa jej 
prac „Józef Tischner – portrety”. W tym samym 
roku, w czerwcu, portrety te były eksponowane 
w Łopusznej, a w październiku w Instytucie 
Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

PLASTYKA

Młoda debiutantka
Dominika Laska

Od kiedy rysujesz? Gdzie uczyłaś się podstaw rysunku?

Rysuję od małego. Tak jak w sumie każde dziecko lubiłam rysować, tylko po prostu 
tego nie porzuciłam, dorastając, a zaczęłam to rozwijać. Większość tego, co umiem, 
uczyłam się sama. W podstawówce chodziłam przez rok na zajęcia plastyczne do 
Chojnickiego Centrum Kultury, ale to by było tyle w kwestii zewnętrznych kursów 
czy nauki. Ucząc się podstaw i różnych technik, korzystałam z książek, internetu czy 
zwyczajnie robiłam to metodą prób i błędów, aż będę zadowolona z wyniku. 

Skupiasz się na grafice i portretach. Dlaczego właśnie takie prace preferujesz?

Rysuję portrety ze względu na to, że jest to dla mnie rozwijające, łatwo widzę swoje 
postępy, patrząc na starsze prace. Poza tym bardzo lubię widzieć radość rysowanych 
osób na widok swojego wizerunku na papierze. Kiedy chcę jednak bardziej postawić 

(fot. Karolina Laska)



Młoda debiutantka Dominika Laska 93

na własną rozrywkę, to bawię 
się graficznie, robiąc jak naj‑
bardziej szczegółowe prace 
abstrakcyjne lub ilustracje. Jest 
to bardzo przyjemne i satysfak‑
cjonujące, choć czasochłonne 
zajęcie.

Czyje portrety najczęściej wyko‑
nujesz? Skąd pomysł na Józefa 
Tischnera?

Rysuję różnych ludzi, zwykle 
są to znajomi i rodzina. Kiedy 
ćwiczę, często sięgam też po 
zdjęcia z internetu i na ich 
podstawie szkicuję. Robię także 
portrety na zamówienie. Tego 
typu były właśnie portrety księ‑
dza Józefa Tischnera. Wykona‑
nie ich zaproponował mi pan 
Przemysław Zientkowski, który 
chciał umieścić je w swojej 
książce o Tischnerze. Później 
prace pojawiły się na wystawie 
podczas Dni Tischnerowskich 
w ChCK, a także w Łopusznej 
i Krakowie. 

Jeśli chodzi o malarstwo, to jaką 
techniką wykonujesz obrazy?

Aktualnie maluję farbami akrylowymi, a chciałabym w przyszłości malować także olej‑
nymi.

Jakie masz plany artystyczne?

Z pewnością będę dalej się rozwijać w tym, co już robię. Mam zamiar ćwiczyć malo‑
wanie farbami akrylowymi, a także szkicowanie realistyczne i rysowanie markerami, 
bo te techniki w tym momencie u mnie dominują. Lubię próbować nowych rzeczy, 
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więc niewątpliwie będę chciała spróbować swoich sił w najróżniejszych formach 
sztuki. Tak jak wspomniałam, chciałabym opanować kiedyś malarstwo farbami olej‑
nymi. To jest taką moją małą ambicją, bo bardzo podobają mi się obrazy wykonywane 
w ten sposób.
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Masz artystów, którzy są dla Ciebie mistrzami, od których chciałabyś się uczyć?

Szczerze mówiąc, nie mam żadnego konkretnego artysty, którego podziwiam najbar‑
dziej. Zdarza mi się czerpać inspirację od różnych twórców, czy też starać się czegoś 
od nich nauczyć i lubię podziwiać prace innych, ale nie mam jednego stałego autory‑
tetu, na którym bym się wzorowała.

Czy z plastyką wiążesz swoją przyszłość zawodową, czy masz już wybrany inny kierunek 
studiów?

Kierunku studiów nie mam wybranego. Przez jakiś czas mocno rozważałam archi‑
tekturę, teraz zastanawiam się jeszcze nad paroma innymi opcjami, jedną z nich jest 
krawiectwo. Tak czy owak na ten moment wszystkie potencjalne ścieżki zawodowe, 
jakie rozważam, wiążą się z pracami manualnymi i artystycznymi.

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów artystycznych!

Rozmawiała: Anna Maria Zdrenka
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