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Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na piąt-
kowej (27.01)  promocji kolejnego numeru 
Kwartalnika Chojnickiego. Głównym tema-
tem 18 numeru jest „Kuchnia chojnicka”. 
Zebrani mieli okazję posłuchać  o kuchni 
chojnickiej z ust emerytowanej nauczy-
cielki, mistrzyni kuchni,  Bogdany Trzeciak, 
która uczy gotować chojnicką młodzież od 
niemal pół wieku. - „Kuchnia chojnicka to 
mieszanka kuchni kaszubskiej, niemieckiej
i rosyjskiej”. Pani Trzeciak za typowe dania 
kuchni chojnickiej uznaje: potrawy z ziem-
niaków, w tym placki ziemniaczane, sałatkę 
z ziemniaków z jabłkami oraz zupę śledzio-
wą. Po skosztowaniu lokalnych przysma-
ków warto zajrzeć do kolejnego artykułu. 
Jest to bowiem rozmowa z dietetyczką Aliną 
Pasionek, z której możemy się m.in. 
dowiedzieć, że dieta to nie tylko gubienie 

zbędnych kilogramów, ale także styl życia. 
Ci, którzy interesują się zdrowym żywie-
niem, mogą skorzystać z zaproszenia Pani 
Aliny na warsztaty, które odbędą się 16 
lutego o godz. 17 w bibliotece. W kolejnym 
stałym dziale „Kronika chojnicka” osiem 
ciekawych artykułów o wydarzeniach 
ostatniego kwartału, w tym artykuł Weroniki 
Sadowskiej podsumowujący zeszłoroczne 
70 - lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Bohaterką oficyny artystycznej jest Beata 
Wnuk Lipińska. Artystka o niespokojnej 
duszy, poszukująca swojej tożsamości 
pomiędzy rysunkiem, fotografią a grafiką 
komputerową. Kwartalnik Chojnicki jest 
dostępny bezpłatnie w sklepie z pamiątkami 
Pana Blocha na rynku, Promocji Regionu 
Chojnickiego oraz w wersji elektronicznej 
na stronie biblioteki.                            (J.K.)

3

Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

Reklama

Nr 2/2017 (53)   LUTY 2017

Stowarzyszenia, które zajmują się w mie-
ście rozwijaniem kultury fizycznej otrzyma-
ją w 2017 r. łącznie 315 tysięcy złotych. 
Komisja grantowa, pod przewodnictwem 
wiceburmistrza E. Pietrzyka,  rozpatrzyła 
wszystkie wnioski a burmistrz zatwierdził jej 
wybór. W sumie złożono 33 wnioski z któ-
rych 4 odpadły z powodów formalnych.  
Najwięcej pieniędzy trafi do  MKS "Chojni-
czanka": 92 tys. zł na szkolenie dzieci i mło-
dzieży z zakresu piłki nożnej i 20 tys. zł na 
lekkoatletykę (w sumie 112 tys.). Drugim 
największym beneficjentem jest Chojnicki 
Klub Żeglarski, który otrzymał 88 tys. zł. 
Część tej sumy (16 tys. zł) jest  przezna-
czona na szkolenie i zawody osób niepełno-
sprawnych tj. Sekcję Kajakową "Szansa". 
Podium zamyka Red Devils. Czerwone dia-
bły wnioskowały o 56 tys. zł, komisja przy-
znała im 22. UKS "Rugby TUR Chojnice" 
działający przy Technikum im. S. Bieszka 
na szkolenie dzieci i młodzieży dostał 
wsparcie w wysokości 12 tys. zł. W sumie 
11 tys. otrzymał Zarząd Miejski Ligi Obrony 

Kraju, który zamierza zrealizować dwa 
przedsięwzięcia: szkolenie strzeleckie i za-
wody (10 tys. zł) oraz zawody sportowo-
obronne dla klas mundurowych (1 tys. zł). 
ChKS "Kolejarz" otrzymał 10,5 tys. zł na 
szkolenie młodych piłkarzy i organizację 
turniejów piłkarskich. Pięściarze "Boxing 
Team" otrzymali 16 tys. zł, a UKS "Bokser" 7 
tys. Tyle samo na cykl turniejów szacho-
wych,  tenisa stołowego oraz Wielobój 
Uniwersalny przyznano UKS "Ósemka". 
Grant o jeden tysiąc mniejszy trafił do 
Chojnickiego Towarzystwa Sportów Wrot-
karskich "Roller". Pozostałe granty w wyso-
kości od 3 tys. zł do 800 zł trafiły do kilku 
pozostałych stowarzyszeń. W dniu 24 
stycznia zebrała się także inna sportowa 
komisja rozpatrująca z kolei „stypendia 
sportowe”. Dla osiągających znaczące wy-
niki chojnickich sportowców, na pierwsze 
półrocze 2017 roku, przyznano stypendia
 w łącznej kwocie przekraczającej 74 tys. zł.

                                         Jacek  Klajna

31 stycznia, o godz. 17:00, w chojnickim 
ratuszu odbyła się promocja najnowszego, 
32 tomu „Zeszytów chojnickich”.  W ponad 
50 letniej historii, ukazującego się od 1964 
roku periodyku, tak „opasłego” woluminu 
jeszcze nie było. Najnowszy numer liczy 
sobie niemal 400 stron.  A co znajdziemy
w środku? Dwadzieścia cztery artykuły 
związane z historią ziemi chojnickiej i jej 
mieszkańców, ale nie tylko. Oczywiście 
najbardziej interesujące są te dotyczące 
bezpośrednio historii Chojnic - tej bardzo 
dawnej jak i tej stosunkowo nieodległej. 
Maciej Kurdwanowski i Maciej Miścicki 
publikują wstępne wyniki badań archeolo-
gicznych prowadzonych w ubiegłym roku
w rejonie dawnego kościoła św. Ducha.  
Marcin Wałdoch pisze o polityce faktów 
dokonanych w Chojnicach (pod władzą 

Armii Czerwonej) tuż po odzyskaniu niepo-
dległości (15 luty – 9 maja 1945). Polecam 
bardzo ciekawy artykuł Marka Romaniuka, 
pracownika archiwum bydgoskiego, w któ-
rym przedstawił zasób archiwaliów chojni-
ckich będących w posiadaniu Archiwum
w Bydgoszczy. To bardzo pomocne zesta-
wienie dla przyszłych badaczy dziejów 
naszego miasta. Kazimierz Jaruszewski, 
prezes Chojnickiego Towarzystwa Przyja-
ciół Nauk, które jest wydawcą kolejnych 
tomów „Zeszytów”, podkreślał, że periodyk 
jest na liście czasopism punktowanych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, a ostatnio pozyskał nowych partne-
rów w gronie rady naukowej oraz ze-
wnętrznych recenzentów. 

                                         Jacek  Klajna

Beata Wnuk Lipińska
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06 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało w kościele 
gimnazjalnym coroczny koncert kolęd i pastorałek.
W koncercie zaprezentowały się chojnickie chóry: Astry, 
Consono, Lutnia oraz Cantabile. Kolędy śpiewała również 
bardzo uzdolniona młoda solistka Weronika Kowalska. 

06 Stycznia
W Geneza Music Club, chojnickim klubie przy ulicy 
Zielonej,  wystąpił  Sitek - Wielkie Sny Tour.

06 Stycznia
18 razy stawały na podium tancerki Chojnickiego Centrum 
Kultury podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego, który w dniach 6-8 stycznia 2017 r. odbył 
się w Łebie.

07 Stycznia
W kościele Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach odbył się  
charytatywny koncert kolęd i pastorałek dla małych chojni-
czan Oliwki Stanka i Olka Cybulskiego.  

07 Stycznia
MKS Chojniczanka Chojnice po raz trzeci zagrała w Gdań-
skiej Ergo Arenie w 11 turnieju  Amber Cup. Chojniczanka 
Chojnice wygrała jeden mecz pokonując Reprezentację 
Polski w beach soccerze 5:2. Niestety dwa pozostałe 
przegrała.

09 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury, Studio Fotografii Cyfrowej-
Marek Hackert oraz Zespół Szkół-Nowe Miasto zaprosiło 
do auli Zespołu Szkół na wernisaż wystawy zdjęć młodych, 
lokalnych i bardzo zdolnych fotografów. Na wystawie 
można było obejrzeć zdjęcia Katarzyny Binger, Aleksandry 
Sikorskiej, Sebastiana Jutrzenki Trzebiatowskiego, 
Patrycji Połomoskiej, Darii Wałaszewskiej i Stanisława 
Kuklińskiego. Dodatkowo została zaprezentowana 
prezentacja multimedialna „Tatry w obiektywie Stanisława 
Kuklińskiego”

07 Stycznia
W sobotę 7 stycznia 2017 roku o godzinie 16.30 w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyła się 
promocja książki Stephena R. C. Hicksa „Zrozumieć 
postmodernizm” w tłumaczeniu Piotra Kostyły i Katarzyny 
Nowak. Spotkanie poprowadzi ł  dr  Przemysław 
Zientkowski.

07 Stycznia
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum zorganizowało o godz. 
10 w hali Centrum Parku charytatywny turniej piłki nożnej. 
Organizacji meczu ponowie podjął się  ks. Tomasza Mońko 
proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej. Dochód z meczu 
został przekazany na wsparcie hospicjum.

16 Stycznia
Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało w dniach 16-31 
stycznia wystawę fotografii, pt. „Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chojnicach - historia i teraźniejszość”. Wystawa była 
czynna w kawiarni „Widokowa” w Domu Towarowym 
Libera na Starym Rynku.

05 Stycznia
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Bazylika pw. 
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela oraz Parafia Matki Bożej 
Fatimskiej w Chojnicach zaprosiły do udziału w cha-
rytatywnym koncercie kolęd i pastorałek dla małych 
chojniczan Oliwki Stanka i Olka Cybulskiego.  Koncert 
odbył się w Kościele Gimnazjalnym o godz. 18:00.

03 Stycznia
W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich, ul. Nowe Miasto 4 o godz. 17:00 odbyła się 
promocja nowej książki Kazimierza Jaruszewskiego 
"Filomacki Duch".  Szerzej na str. 9

04 Stycznia
W Technikum przy ulicy Dworcowej odbyło się spotkanie 
opłatkowo-noworoczne członków i sympatyków Chojnic-
kiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Szerzej na str. 9

01 Stycznia
W Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Park Chojnice, 
ul. H. Wagnera 1, o godz. 17:00 odbył się Koncert 
Noworoczny. Wystąpili znakomici soliści muzyki operowej
i operetkowej z towarzyszeniem Orkiestry im. Johanna 
Straussa.

01 Stycznia
Siedemnasty raz zawodnicy, trenerzy, działacze i kibice, 
rozegrali noworoczne spotkanie piłkarskie. Mecz odbył się 
na boisku Modrak.

02 Stycznia
Zainaugurowało działalność NOWE, kameralne, kino 
„Kingsajz”, które mieści się na ulicy Gdańskiej 14 w Choj-
nicach. Pierwszym seansem była projekcja w ramach  
Dyskusyjnego Klubu Filmowego: "Boska Florence". 
Zainteresowanie chojnickich kinomaniaków przerosło 
najśmielsze oczekiwania właścicieli kina.

06 Stycznia
Ulicami Chojnic po raz czwarty przeszedł Orszak Trzech 
Króli.  Mimo mroźnej pogody w orszaku uczestniczyło 
wielu wiernych. Relacja na str. 8

12 Stycznia
O godz. 11:00 w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej odbyło się 
drugie spotkanie w ramach tegorocznej Akademii 
Bezpiecznego Seniora. Było ono prowadzone przez 
Policję a jej tematem było: “Senior jako ofiara przestępstw”.

13 Stycznia
W piątek - 13 stycznia o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chojnicach (ul. 
31 stycznia 56) odbyło się Spotkanie Informacyjne dla 
Rolników.

13 Stycznia
W zespole Szkół nr 7 w Chojnicach odbył się uroczysty 
apel podsumowujący I półrocze. Uroczystość rozpoczęła 
się o godzinie 9:50 w nowej sali gimnastycznej.

15 Stycznia
Na Starym Rynku odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zbierała środki 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. Jak co roku odbyły się liczne licytacje 
oraz występy zespołów muzycznych. Zagrały: One Future, 
Rifformacja, Layo, Bubliczki, Sobotka i Farba.  

15 Stycznia
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stowarzyszenie 
"Charzy..." i sołectwo Charzykowy zaprosiły wszystkie 
dzieci, do Tawerny Buchta w Charzykowach, na spektakl 
Teatru lalek Vaska z Torunia. Wstęp był wolny, ale 
organizatorzy zbierali datki do puszek dla WOŚP. 
Charzykowy w taki sposób po raz kolejny grało z Orkiestrą. 

16 Stycznia
Uczniowie chojnickich szkół rozpoczęli dwutygodniowe 
ferie zimowe. Secjalną ofertę skierowaną do dzieci 
zaproponowało Chojnickie Centrum Kultury i Miejska 
Biblioteka Publiczna. Ponownie zajęcia rozpoczęły się 30 
stycznia. 

17 Stycznia
Mariusz Łuczyk wicewojewoda pomorski odwiedził 
domniemane miejsce pochowku obrońców Chojnic sprzed 
78 lat i zorganizował tam doraźną konferencję prasową. 
Ofiary wołają o pamięć - mówił wicewojewoda - 
wrześniowych obrońców Chojnic pochowamy jesienią. 

18 Stycznia
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice wygrała w pierwszym 
spotkaniu sparingowym z Koroną Kielce   3:2.

01 stycznia
O godz. 12:00 wystartował 28 Chojnicki Bieg Noworoczny. 
Trasę stadion ChKS Kolejarz - Stary Rynek- stadion ChKS 
Kolejarz przebiegło blisko stu zawodników. 

09 stycznia
Zarząd Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego w Chojnicach zaprosił członków i sympa-
tyków na spotkanie noworoczne, które odbyło w Szkole 
Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego przy ul. Tuwima 
2.

10 stycznia
Radni Rady Miejskiej w Chojnicach zapoznali się z planami 
przebudowy dworca kolejowego. Po terenie przyszłej 
inwestycji oprowadzali dyrektorzy: Jacek Domozych
i Tomasz Kamiński. Szczegóły koncepcji przebudowy 
przedstawił autor - architekt  Zdzisław Kufel.

10 stycznia
W Szkole Muzycznej odbył się Koncert Zimowy. Jest to 
cykliczne wydarzenie wieńczące semestralne przesłu-
chania.  W tym roku program został poszerzony o prezen-
tacje choreograficzną grupy rytmicznej oraz występy 
zespołów kameralnych.

31 stycznia
Urząd Miasta Chojnice zorganizował uroczyste obchody 
97 rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny. 
O godz. 11:40 – nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych, 
delegacji oraz uczestników uroczystości na Starym Rynku, 
a następnie przejście do Bazyliki Mniejszej, gdzie o godz. 
12:00 odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny i Miasta .
Po mszy o godz. 13:00 – nastąpił przemarsz i złożenie 
wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchow-
skiej. W części artystycznej obchodów o godz. 13:30 odbył 
się recital fortepianowy i otwarcie wystawy historycznej 
„Barwa i Broń” w Centrum Sztuki Collegium ARS .

31 stycznia
Podinsp. Tomasz Hintz został mianowany Komendantem 
Powiatowym Policji w Chojnicach. Uroczystość odbyła się 
pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Gdańsku insp. Roberta Sudenisa.

30 stycznia
W piwnicach Starostwa Powiatowego w Chojnicach 
rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska. Jej 
zadaniem jest przeprowadzenie w okresie od 30 stycznia 
do 24 lutego 2017 r. na terenie powiatu chojnickiego 
kwalifikacji  wojskowej. W pracach komisji biorą udział 
przedstawiciele gmin powiatu chojnickiego i Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Człuchowie.

30 stycznia
W podziemiach kościoła gimnazjalnego o godz.16:00 
odbyło się  zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chojnicach.

30 stycznia
W Urzędzie Miejskim otwarto koperty z ofertami na 
„Budowę placów zabaw w Chojnicach”. Zamówienie w try-
bie przetargu nieograniczonego dotyczyło realizacji tzw. 
„budżetów obywatelskich” w ramach których mają być 
zbudowane dodatkowe place zabaw i siłownie terenowe 
na poszczególnych osiedlach. Zamówienie podzielone 
było na 6 części o wartości od 140 do 230 tys. zł.
W przetargu wystartowało 17 firm z których 16 złożyło 
oferty (jedna wpłaciła tylko wadium). Zaskakujące było to, 
że do przetargu przystąpiła tylko jedna firma z Chojnic. 
Pozostałe były z innych miejscowości: Katowic, Wrocławia, 
Warszawy, Torunia, Bydgoszczy, Słupska, Gdańska, 
Elbląga i wielu innych. Termin wykonania zamówienia 
określono na 20 maja 2017. 

31 stycznia
W chojnickim ratuszu, na Sali obrad Rady Miejskiej, o go-
dzinie 17:00 odbyła się promocja 32 tomu Zeszytów 
Chojnickich.  Wśród zaproszonych gości była 10 osobowa 
delegacja zaprzyjaźnionego, z Chojnickim Towarzystwem 
Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Miłośników Ziemi Człu-
chowskiej. 

21 stycznia
Na Modraku odbył się drugi mecz kontrolny piłkarzy 
Chojniczanki. Po Koronie Kielce kolejnym sparing-
partnerem był Chemik Bydgoszcz. Walka była zacięta, 
mimo niesprzyjających warunków Chojniczanka wygrała  
3:0

21 stycznia
Chojnickie Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Sabat 
Szefowych”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Centrum 
Park Chojnice zaprosiło wszystkie babcie , dziadków i ich 
wnuków, do Centrum Park Chojnice, na imprezę, pt. „Moc 
Pokoleń”. W programie były występy artystyczne, 
warsztaty plastyczne, konkursy, wystawa fotografii i loteria.

11 stycznia
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego
i przedstawicielami urzędów miast i gmin powiatu 
chojnickiego na którym dokonano oceny przygotowania 
służb i inspekcji odpowiadających za przeciwdziałanie
i usuwanie skutków ewentualnego wystąpienia wysoce 
zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8 na terenie powiatu. 28 stycznia

W czwartym meczu kontrolnym, przy słonecznej pogodzie
i zmarzniętej płycie boiska, MKS Chojniczanka zremisowa-
ła z Drutex - Bytovią 1:1. 

28 stycznia
W sobotę nastąpiło zakończenie ferii w Bramie Pomorza. 
Do wspólnej zabawy najmłodszych zaprosiły zwierzaki
z feryjnego mini zoo! Animatorzy w centrum handlowym 
pomogli najmłodszym warsztatach plastycznych oraz 
zabawach intelektualnych.

28 stycznia
Kurkowe Bractwo Strzelecki zorganizowało na strzelnicy 
Celestat, w lasku miejskim, zawody strzelecki  z okazji 97 
rocznicy Powrotu Chojnic do Ojczyzny.

27 stycznia
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, o godz. 17:00, 
odbyła się promocja 18 numeru kwartalnika chojnickiego. 
Tematem przewodnim 18 numeru była „Chojnicka kuchnia.

25 stycznia
W środę na boisku Modrak Chojniczanka rozegrała kolejny 
mecz kontrolny z Olimpią Elbląg. Wygraliśmy ten sparing 
5:0. Takie spotkania pozwalają trenerom przygotować 
swoje drużyny do rundy wiosennej.

27 stycznia
Muzeum H-E. im. Juliana Rydzkowskiego. zaprosiło do 
Bramy Człuchowskiej na wykład Marcina Synaka pt. 
"Pułkownik Stanisław Wrzaliński (1882-1950). Fragment 
biografi wojskowej". 
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11 Stycznia
Rozpoczęła się rozbiórka wątpliwej ozdoby ulicy 
Mickiewicza. Zaniedbana kamienica pod numerem 9, 
usytuowana vis a vis chojnickiego stadionu, i strasząca 
przez wiele lat wreszcie  zniknęła.
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23 stycznia 2017 roku odbyła się XXVIII 
sesja Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji 
zasiadło 20 radnych. Sesję poprowadził 
Zastępca Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Józef Skiba. Sekretarzem sesji 
został Andrzej Gąsiorowski, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M. Łęgow-
skiego i B. Marcinowskiego. Radny 
Edward Gabryś wniósł o poszerzenie 
obrad:  „Panie Przewodniczący, na podsta-
wie § 57 ust. 1 Statutu Miasta Chojnice 
zgłaszam inicjatywę uchwałodawczą zgod-
nie z załączonym projektem uchwały
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej. 
Proszę o ujęcie tego projektu uchwały
w porządku sesji Rady Miejskiej”. Rada 
Miejska przegłosowała wniosek o wprowa-
dzenie do porządku XXVIII sesji Rady 
Miejskiej w Chojnicach projektu uchwały
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej – 17 
głosów „za”, przy 3 głosach „wstrzymują-
cych”. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza z okresu między-
sesyjnego. 
Burmistrz Arseniusz Finster – „Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo. Czasookres od ostatniej sesji do 
dzisiejszej Urząd Miasta wykorzystał na 
przygotowanie realizacji budżetu 2017 
roku, głównie w kontekście przetargów
i organizacji prac inwestycyjnych oraz 
reform, które będziemy wdrażać w roku 
2017. Pragnę zakomunikować, że dzisiaj
(23.01) o godz. 10:10 otworzyliśmy oferty 
na dostawę urządzeń w ramach budżetów 
samorządowo – obywatelskich. Zgłosiło się 
8 firm, komisja będzie rozstrzygać. W przy-
szłym tygodniu, dokładnie w poniedziałek, 
otwieramy oferty na budowę placów zabaw. 
Przypomnę, że jest ich dwanaście. W tych 
przetargach określiliśmy termin realizacji 
tych zadań w kontekście dostawy, i w kon-
tekście budowy, do 20 maja. Tak żeby na 
Dzień Dziecka nowe place zabaw  wzboga-
cone o nowe urządzenia były już czynne. 
Mówiłem na konferencji prasowej, spotka-
łem się też z Przewodniczącymi samorzą-
dów osiedlowych, o różnych kwestiach. Nie 
chciałbym tego teraz powtarzać, ale mam 
nadzieję, że te przetargi rozstrzygniemy 
szybko, a warunki atmosferyczne pozwolą 
nam na realizację tego przedsięwzięcia
w sposób niezakłócony. 
Również proponujemy zmianę na Osiedlu 
Leśnym, do projektów deszczówek, prosi-
my też o akceptację i dopisanie wykonania 
projektów ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej. 
Widzimy możliwość realizacji tych ulic w ro-
ku 2018. Mówię to z perspektywy finanso-
wej, dlatego szkoda byłoby zaprojektować 
tylko deszczówki, a nie mieć projektów ulic.
I taka zmiana jest dzisiaj proponowana do 
budżetu. 
Również mamy już ścisły harmonogram 
działań związanych z wyborem inżyniera 
kontraktu i wykonawcy węzła integracyj-
nego transportowego. Tutaj złą wiadomoś-
cią dla nas jest to, iż są to wszystko przetargi 
unijne, czyli długie. I końcówka czerwca – 
początek lipca, to powinien być czas kiedy 
wyłonimy wykonawcę. Już inżyniera 
kontraktu wyłonimy przełom lutego – marca, 
końcówka czerwca – początek lipca 
chcemy wyłonić wykonawcę. 

Również powtórzę, że w pierwszym 
zakresie chcemy zakupić autobusy, czyli 
równolegle z przetargiem na wybór wykona-
wcy, chcemy ogłosić przetarg na autobusy. 
Potem prace miałyby się rozpocząć od 
budowy dworca autobusowego i przejścia 
podziemnego, tak żeby można było oddać 
dworzec autobusowy i równocześnie sko-
munikować go z tą częścią kolejową dwor-
ca. I w kolejnym zakresie byłaby część kole-
jowa. Również musimy koordynować budo-
wę ścieżek rowerowych w ramach budowy 
węzła integracyjnego transportowego z ko-
lejnym dużym naszym projektem, czyli 
poprawą gospodarki wodami deszczowymi 
i roztopowymi, ponieważ często budowa 
ścieżki rowerowej w danej ulicy, łączącej 
węzeł z centrum miasta, wiąże się z budową 
kanalizacji deszczowej. 
Jeżeli chodzi o ten drugi duży projekt, 
Marszałek Województwa ogłosił nabór i do 
końca lutego składamy dokumenty. Nastę-
pnie konkurs będzie rozstrzygany. Duże 
zagrożenie pojawiło się. Sądziliśmy, że 
dofinansowanie będzie wynosiło 85%. 
Zarząd Województwa jeszcze nie podjął 
decyzji, ale skłania się ku dofinansowaniu 
na 70%. To byłoby bardzo złe rozwiązanie, 
ponieważ przy inwestycji rzędu 60 mln zł, 
kolejne 15% wkładu własnego to jest aż 9 
mln zł i będziemy tutaj mieli bardzo trudną 
sytuację, skąd te kolejne 9 mln zł znaleźć. 
Ja oczywiście, wraz z innymi samorządow-
cami, będę przekonywał Marszałka Woje-
wództwa, żeby to dofinansowanie zostało 
na poziomie 85%. 
Wiadomością dnia na pewno jest informa-
cja, iż nastąpił wybór firmy projektującej 
zachodnią obwodnicę. Dzisiaj dowiedzia-
łem się o tym od Pana Dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Pana Grzegorza 
Stachowiaka. Przetarg wygrała firma 
Highway, Pana Piotra Urbańskiego z Gdań-
ska. Firma doświadczona w projektowaniu. 
Umowa jest podpisana. A dla nas jest 
bardzo dobra wiadomość, bo przypomnę, 
że prognozowaliśmy wydatek nawet rzędu 
półtora miliona złotych, potem zostawiliśmy 
w budżecie osiemset, bodajże, trzydzieści 
tysięcy złotych. A ta firma wygrała z kwotą 
577 zł brutto. Tak że mamy ponad 200 tys. zł 
oszczędności, które możemy przesuwać, 
czy na Modrzewiową, czy na Leśną, czy na 
inne zadania. I te zmiany budżetowe będę 
proponował na kolejnych sesjach Rady 
Miejskiej.
Chciałbym również zakomunikować, iż 
przyśpieszyłem projektowanie fosy, w taki 
sposób, aby ta Rada Miejska mogła wziąć 
odpowiedzialność za to zadanie inwesty-
cyjne. Mówię to w kontekście przede wszys-
tkim zakresu robót, które tam będą przepro-
wadzone. Chciałbym zaproponować na 
jednej z kolejnych sesji, abyśmy to zadanie 
rozpoczęli już jesienią tego roku, tak aby na 
lato roku 2018 tą nową fosę oddać do 
użytku, w kontekście imprez, które będzie-
my realizować. Projektowanie trwa. Projekt 
ma być gotowy za kilka miesięcy.
Również chciałbym zakomunikować Wyso-
kiej Radzie, że jestem wraz z Komisją 
Edukacji po serii spotkań z rodzicami 
chojnickich szkół. Tutaj już nie ma sensu 
kontestować tą reformę oświaty zapropono-
waną. To kontestowanie prowadzi tylko

i wyłącznie, co jest ważne, do wyrażenia 
swoich poglądów, natomiast my jesteśmy
w takiej sytuacji, że my musimy tą reformę 
po prostu przeprowadzić. I ten model, który 
udało nam się przyjąć do realizacji, jest 
następujący: 
Zespół Szkół Nr 7 – przez kolejne dwa lata 
będziemy wygaszać Gimnazjum i powsta-
nie Szkoła Podstawowa Nr 7 z oddziałami 
przedszkolnymi. Dalej w Śródmieściu, 
Gimnazjum Nr 2 – przez dwa lata będziemy 
wygaszać i zostanie rozszerzona Szkoła 
Podstawowa Nr 1 o zasoby kadrowe, czyli 
nauczycieli, administrację i obsługę, i nieru-
chomości, czyli powstanie jedna szkoła. 
Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe placów-
ki, to powstał taki trójkąt – Szkoła Podsta-
wowa Nr 3, Nr 5 i Nr 8. Przez dwa lata bę-
dziemy wygaszać Gimnazjum Nr 1 i pow-
stanie Szkoła Podstawowa Nr 8 i przed-
szkole samorządowe. Jest nam potrzebne
i przedszkole samorządowe, i oddziały 
przedszkolne, ponieważ musimy mieć 
wzorzec, a w Chojnicach funkcjonują 
przedszkola i oddziały przedszkolne. W tej 
chwili wzorcem dla chojnickich przedszkoli 
niepublicznych jest Lębork. I finansowanie 
wzrosło jednego dziecka nawet o 90 zł per 
capita, na jeden miesiąc. Tak więc właś-
cicielki przedszkoli mają finansowanie o 90 
zł miesięcznie, z budżetu miasta, wyższe 
niż to jakiego się spodziewały. Sądzę, że 
można byłoby tutaj pomyśleć, to jest 
oczywiście moja sugestia, nie jest nieupra-
wniona, ale uważam, że należałoby obniżyć 
opłatę stałą rodzicom, która sięga w każdym 
przedszkolu powyżej 200 zł. W tej reformie 
chcemy wykonać transfer klas obecnych 
trzecich i obecnych szóstych ze Szkoły Nr 5 
i ze Szkoły Nr 3. Jeszcze raz powtórzę –
w Szkole Nr 5 jest dziesięć oddziałów klas 
drugich, dziesięć oddziałów klas trzecich, 
pozostałe roczniki są po pięć. I to jest dobra 
wiadomość. Czyli jest dużo klas, dużo 
dzieci. W klasie czwartej dzieci mają nowe-
go wychowawcę i nowe przedmioty. Czyli 
jest taki moment, kiedy dziecko nie traci 
wychowawcy, nie traci nauczycieli, z któ-
rymi było w tamtej szkole. Szkoła Nr 5 jest 
blisko położona Szkoły Nr 8. Nie zmienia się 
w zasadzie droga dziecka do szkoły, w nie-
których warunkach się poprawia, po lewej 
stronie Kościerskiej. W niektórych się 
troszeczkę pogarsza, trzeba przejść przez 
skrzyżowanie. Inny problem jest w Szkole 
Nr 3, gdzie chcemy też przenieść jeden 
oddział obecnej klasy trzeciej i jeden oddział 
obecnej klasy szóstej. Tutaj niestety jest 
problem polegający na tym, że droga 
dziecka do szkoły się pogarsza, bo ta szkoła 
czerpie uczniów z innej części miasta. 
Zaproponowaliśmy rodzicom do 20 lutego 
dobrowolne przenoszenie dzieci do Szkoły 
Podstawowej Nr 8, czyli jeżeli ktoś będzie 
chciał. Po 20-tym dyrektorzy szkół i Urząd 
Miasta będą musieli podjąć decyzję, albo po 
kilku uczniów z klas szóstych i klas trzecich 
Szkoły Nr 3, przekonamy rodziców i utwo-
rzymy nową klasę czwartą od września
i nową klasę siódmą. Jeżeli to się nie uda, to 
przede mną będzie trudna decyzja podjęcia 
tak zwanej administracyjnej decyzji, która 
nie ma typowej ścieżki prawnej, jak się 
dowiedzieliśmy w Kuratorium. Czyli oddział 
przenosimy do Szkoły Nr 8. I tutaj oczy-

wiście należy się liczyć z protestami 
rodziców. Ja na miejscu rodziców też bym 
protestował, bo jeżeli moje dziecko cho-
dziłoby do szkoły, i ma trzysta, czy czterysta 
metrów, a nagle będzie miało 2 km, to to jest 
duża różnica. Dlaczego tak jest? To na to 
pytanie powinni odpowiedzieć twórcy tej 
reformy. Ja nie jestem tutaj winny. Mogę 
tylko przepraszać rodziców za zaistniałą 
sytuację, ale to właśnie Pani Minister
i twórcy tej reformy powinni powiedzieć 
dlaczego tak pogarszają sytuację dzieci 
chodzących do szkół, nie tylko w mieście 
Chojnice, ale też w innych samorządach 
terytorialnych. Bo nie da się na bazie 
gimnazjum prowadzić szkoły nie transfe-
rując uczniów z innych szkół. Po prostu się 
nie da. No bo gdybyśmy nie transferowali, to 
mielibyśmy sytuację taką – są klasy pier-
wsze w Szkole Nr 8 i Gimnazjum – drugie
i trzecie. To jest niewykonalne.
Dalej chciałbym również zakomunikować 
Wysokiej Radzie, o czym Państwo radni 
wiecie, że rozpocząłem konsultacje nad 
powołaniem Chojnickiego Centrum Integra-
cji i Pomocy Społecznej. Będę konsultował 
ten projekt, który ma charakter wstępny
i jest otwarty na inicjatywy, nie tylko Pań-
stwa radnych, ale organizacji pozarzą-
dowych i innych instytucji, w kolejnych 
dwóch, trzech tygodniach, tak żeby dojść do 
pewnego momentu z tym projektem. 
W tym roku będziemy obchodzili w Choj-
nicach, poprzez różne imprezy, 140-lecie 
istnienia węzła kolejowego. Bardzo ładnie 
to nam się nakłada, bo akurat też w tym roku 
podpiszemy umowę na budowę węzła 
integracyjnego transportowego. O impre-
zach będę Wysoką Radę informował. 
Pozostałe nasze inwestycje, które prowa-
dzimy w tej chwili, no niestety aura wstrzy-
mała prace zewnętrzne na Chojnickim 
Centrum Kultury, ale wewnątrz prace 
trwają. Jest opóźnienie, które budzi naszą 
troskę. Mamy nadzieję, że to opóźnienie 
zostanie w najbliższym czasie pokonane
i wrócimy na ścieżkę inwestowania w taki 
sposób, żeby Chojnickie Centrum Kultury 
oddać do użytku w miesiącu wrześniu, 
październiku tego roku. Dziękuję za uwagę.
... jeszcze dopowiem, bo umknęło mi. Jest 
porozumienie wstępne z Panem Starostą, 
aby Starostwo Powiatowe i miasto Chojnice 
podpisały umowę, w wyniku której na skutek 
powstania czteroletnich liceów, pięciolet-
nich techników, szkół branżowych i podwój-
nego naboru, aby wszystkie nowe miejsca 
pracy, które powstaną w wyniku tych 
działań, były dla nauczycieli, dla których 
zabraknie pracy w systemie placówek 
oświatowych w mieście. Takie porozumie-
nie chcemy ze Starostą przygotować. 
Komisje Edukacji – starostwa i miasta 
miałyby się spotkać i wówczas, oczywiście 
ci nauczyciele, którzy będą mieli uprawnie-
nia, aby uczyć w szkołach średnich, mogliby 
przechodzić”.

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych 
można zapoznać się na stronie UM. Pełny 
protokół z XXVIII sesji dostępny jest w za-
kładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

Wypowiedź Zastępcy Burmistrza Edwarda 
Pietrzyka w sprawie poszukiwań grobów 
obrońców Chojnic. „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado. Informacja myślę ciekawa, 
bo z ostatniej chwili. Ostatnio na topie jest 
temat naszych prac w zakresie poszuki-
wania szczątków żołnierzy września i my-
śmy 5 stycznia zrobili takie poszerzone ba-
danie georadarem. Oczywiście to wynikało 
z takiej przyczyny, iż przy badaniu pierwot-
nym część terenu była niestety jeszcze 
zanieczyszczona odłamkami drewna itp.
I  chc ia łbym Pańs twu p rzeds taw ić 
informację, która dotyczy tego ostatniego 
badania. Po przeanalizowaniu otrzymanych 
echogramów można stwierdzić jednozna-
cznie, że warstwy w badanym obszarze 

zostały naruszone, o czym świadczą liczne 
anomalie. Badanie przeprowadzono do 
głębokości 7,5 m. Naruszenie warstw do 
głębokości 2 m występuje praktycznie na 
całym badanym obszarze. Wyżej wymienio-
ne naruszenia struktury powstało prawdo-
podobniej w wyniku zasypania starych 
fundamentów lub nagromadzenia pogruzo-
wych resztek. ... Do głębokości 2 m wszy-
stkie warstwy wymieszane. Wszystkie 
echogramy zawierają dwie dane, które
w sposób jednoznaczny określają odległość 
od znacznika oraz głębokość anomalii. 
Odczyt georadaru w sposób jednoznaczny 
nie identyfikował innego materiału niż 
kamienie i/lub cegły – być może fragment 
starego fundamentu lub w jednym miejscu 

pozostałość po zbrojeniu. Być może kiedyś 
istniało tu coś więcej, lecz niestety została 
zawalona, zasypana lub uległa zniszczeniu 
w sposób samoistny. Ilość anomalii i ich 
ułożenie z dużym prawdopodobieństwem 
wskazuje na zasypanie. Znając dokładną 
lokalizację wystąpienia anomalii można 
próbować domniemywać, gdzie przebie-
gały granice bryły fundamentowej. Brak 
systematycznych anomalii umożliwiających 
stwierdzić jakąkolwiek regularność. Zjawis-
kiem zaobserwowanym podczas badania 
jest stwierdzenie na głębokości ok. 2 m 
występowanie warstwy utwardzonego 
fundamentu. Anomalie duże znajduje się na 
głębokości 1,5-2 m. W przypadku planowa-
nych prac ingerujących w grunt na podsta-

wie dołączonych echogramów można 
wytypować anomalie i miejsca szczególnie 
interesujące pod względem możliwości 
występowania utwardzonego terenu. 
I proszę Państwa, tu jest bardzo konkretna 
sentencja. Wszystkie informacje dotyczące 
prawdopodobieństwa występowania szczą-
tków ludzkich potwierdziły się. Tylko miej-
sca wskazane w poprzednim raporcie kwali-
fikują się do odwiertów próbnych. Spraw-
dzenie tych miejsc należy wykonać kopar-
ką, która ma możliwość wkopu do głębo-
kości 3 m, pod nadzorem archeologicznym.
I jest to taki raport, informacja firmy Magren-
Net z Koszalina. Dziękuję bardzo”.
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Wykształcenie średnie – technik mechanik, ratownik i trener w Centrum Park Chojnice

Okręg wyborczy Nr 10 obejmujący ulice: Kościerska od nr 9 do końca (nieparzyste), Młodzieżowa nr 1, 3, 7a, 9, 11 i nr 4 - 44 (parzyste).
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Może na początku kilka słów o sobie?

Jestem chojniczaninem, posiadam wy-
kształcenie średnie , na co dzień pracuję
w Centrum Park Chojnice na stanowisku 
koordynator ratowników. Dodatkowo zaj-
muję się szkoleniem dzieci i młodzieży
w pięknej dyscyplinie jaką jest boks. Aktu-
alnie przyjąłem propozycję prowadzenia 
Kadry Narodowej Kadetów w tej dyscy-
plinie. Prywatnie mam żonę Agnieszkę
i synka Wojtka. Rodzina jest dla mnie 
najważniejszym elementem mojego życia.

Jak długo jest Pan radnym? Jakie są 
Pana największe osiągnięcia w poprzed-
nich kadencjach?  Z czego jest Pan 
szczególnie dumny?

Jest to moja pierwsza kadencja w Radzie 
Miejskiej. Jestem członkiem komisji sportu 
oraz komisji społecznej. Z uwagi na moją 
niedługą obecność w Radzie ciężko jest 
mówić o jakiś spektakularnych osiągnię-
ciach. Uważam, że Rada Miejska stanowi 
grupę radnych, którzy wspólnie starają się 
działać na rzecz mieszkańców. Szczególnie 
dumny jestem faktu, iż zostałem wybrany 
przez mieszkańców mojego okręgu i że 
mogę reprezentować ich w Radzie 
Miejskiej.

J a k i e  s ą  n a j w i ę k s z e  p r o b l e m y  
mieszkańców dzielnicy, którą Pan 
reprezentuje?
Jeśli chodzi o problemy mieszkańców 
części ulicy Młodzieżowej, z którego okręgu 
startowałem, jak i mieszkańców całego 
osiedla Hallera, jest z pewnością brak 
miejsc parkingowych oraz brak placów 
zabaw. Jest to osiedle, na którym zamie-
szkuje stosunkowo duża liczba miesz-
kańców, w tym dzieci, dlatego elementy te 
stanowią spory problem.

Jak często spotyka się Pan ze swoimi 
wyborcami. Jak mieszkańcy mogą się
z Panem kontaktować.

W związku z tym, że jestem mieszkańcem 
osiedla, z którego startowałem, bardzo 
często spotykam się ze swoimi wyborcami 
głównie podczas codziennego przemiesz-
czania się w rejonie osiedla. Ponadto w mia-
rę możliwości uczestniczę w zebraniach 
osiedlowych oraz pełnię dyżury w ratuszu, 
gdzie jestem dostępny. Z częścią miesz-
kańców mam też kontakt w pracy. 

Jakie są według Pana największe i obec-
nie najpilniejsze potrzeby naszego 
miasta?
Według mnie jedną z największych potrzeb 
jest modernizacja dworca PKP/PKS, aby 
był on godną wizytówką naszego miasta. 
Ponadto pilną potrzebą jest modernizacja 
Chojnickiego Centrum Kultury tak by ludzie 
mogli mieć m.in. salę kinową z prawdziwego 

zdarzenia. Warto też wskazać na dużą 
potrzebę powstania obwodnicy zachodniej 
naszego miasta, która z pewnością ułatwi 
przemieszczanie się samochodami na 
terenie naszego miasta.

Co Pan sądzi o projekcie chojnicko-
człuchowskiego miejskiego obszaru 
funkcjonalnego. Czy powinniśmy dążyć 
do utworzenia dwu-miasta.

Uważam, że oba miasta maja inne proble-
my, mieszkańcy są różni i w tym chociażby 
aspekcie utworzenie dwu-miasta z punktu 
widzenia mieszkańców jest raczej rzeczą 
niemożliwą. Popieram natomiast kwestię 
współpracy obu miast. 

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
powiedzmy 10 milionów złotych,  na co 
by je Pan wydał?

Chciałbym przeznaczyć je na stworzenie 
centrum sportu, gdzie dzieci i młodzież 
mogłyby rozszerzać swoje talenty w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Warto tu 
wspomnieć, iż  w naszym mieście jest dużo 
niszowych dyscyplin, w których mamy 
utalentowanych zarówno trenerów jak
i zawodników, a problemem jest kwestia 
miejsca do treningów. Jedną z nich jest 
boks, gdzie w tej dyscyplinie nasze miasto 
ma sporo sukcesów sportowych, a nie ma 
miejsca, gdzie mógłby zostać ustawiony 
stały ring. Jedno duże centrum z odpowied-
nim nowoczesnym wyposażeniem na 
pewno zachęciłoby młodzież do uprawiania 
sportu oraz przyczyniło się do osiągania 
jeszcze większych sukcesów, a co za tym 
idzie promocji naszego miasta.

Jak duży, według Pana, wpływ na opinię 
mieszkańców miasta mają media 

internetowe? Czy czyta Pan na bieżąco 
informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach? 

Uważam, że w dzisiejszych czasach media 
internetowe są nieodłącznym elementem 
naszego życia, a co za tym idzie, mają 
wpływ na opinię społeczną. Ja osobiście nie 
czytam jednak informacji zamieszczanych 
na chojnickich portalach. 

Jakie ma Pan plany działania na najbliż-
szą przyszłość. Czym chce się Pan zająć.

Chciałbym dalej realizować założenia na-
szego klubu zgodnie z planem wyborczym 
oraz wspierać mieszkańców miasta.

Jakie ma Pan hobby? Jak Pan wypo-
czywa i jakie sporty uprawia?

Jeśli chodzi o moje hobby, to całe moje 
życie związane jest z boksem. Łączę tu 
pasję z pracą. Dawniej realizowałem się
w tej dyscyplinie jako zawodnik, teraz jako 
trener. Ponadto lubię aktywny wypoczynek, 
który spędzam z rodzina. Zimą jeździmy na 
nartach, latem na rowerze. Ponadto mam 
stałą grupę przyjaciół, z którą systematy-
cznie biegamy. 

Czy planuje Pan wystartować w nastę-
pnych wyborach?

Jeszcze nie mam konkretnie sprecyzowa-
nego stanowiska w tej kwestii. Do wyborów 
zostało jeszcze sporo czasu, więc skupiam 
się na tym, co jest teraz.

Co chciałby Pan powiedzieć Chojni-
czanom?
Pozdrawiam wszystkich Chojniczan, ży-
cząc jednocześnie dużo zdrowia i spokoju.
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23 grudnia 2016 r. odeszła od nas Krystyna Murawska 
wspaniały pedagog, nauczyciel i wychowawca. 
Krystyna Murawska z domu (Masłowska) urodziła się 10 
grudnia 1943r. w Chojnicach, w rodzinie inteligenckiej. 
Ojciec jej Roman był pracownikiem Narodowego Banku 
Polskiego oddział Chojnice. Od najmłodszych lat prze-
jawiała ogromny talent i pasję do języka ojczystego, a nade 
wszystko upodobała sobie zawód nauczyciela. Maturę 
złożyła w maju 1961 roku, a 23 lipca 1962 roku otrzymała 
dyplom Korespondencyjnego Liceum Pedagogicznego
w Grudziądzu, które dało jej kwalifikacje do nauczania
w szkołach podstawowych i uprawnienia do podjęcia 
studiów wyższych. Pracę w szkolnictwie podjęła bardzo 
wcześnie, w wieku 17 lat w szkole Czyczkowach, a nie-
którzy z jej uczniów byli wówczas młodsi od niej jedynie
o dwa lata. Po roku pracy w Czyczkowach zwróciła się
z wnioskiem do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 
Wydział Oświaty i Kultury w Chojnicach o przeniesienie do 
placówki bliższej miejscu zamieszkania. Pozytywna opinia  
z miejsca pracy pozwoliła na zatrudnienie w Szkole 
Podstawowej w Ogorzelinach od 1 września 1962 roku.
W tym czasie podjęła też naukę w Studium Nauczycielskim 
w Bydgoszczy, które ukończyła w 26 lipca 1965 r. W tym 
czasie była już matką. W rok później otrzymała dyplom 
kwalifikacji nauczycielskiej „w zakresie filologii polskiej”.
W roku 1967 po narodzinach drugiego dziecka Krystyna 
Murawska poprosiła o przeniesienie do pracy do placówki 
na terenie Chojnic. W związku z wysoką oceną pracy
i bardzo dobrą opinią prośbę tę uwzględniono i od  1 wrze-
śnia 1967 roku przeniesioną ją do pracy w Szkole 
Podstawowej numer 3 w Chojnicach. W tym samym dniu 
otrzymała nominację na stanowisko zastępcy kierownika 
szkoły. W „trójce” pracowała aż zasłużonej emerytury, na 
którą odeszła w dniu 31 sierpnia 2000 r. 
W ciągu 39 lat pracy nauczycielskiej przekazując wiedzę, 
wychowała równocześnie setki uczniów. Jej zaanga-
żowanie i poświęcenie nie było niezauważane. 14 wrze-
śnia 1982 roku otrzymała „za dwudziestoletnią, wyróżnia-
jącą pracę pedagogiczną” Złoty Krzyż Zasługi, a cztery lata 
później 14 października 1986r. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej. Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-
wychowawczej. Nagrodę Kuratora Oświaty, a w roku 1992 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 złożył wniosek
o nadanie Krystynie Murawskiej Krzyżu Kawalerskiego 
Odrodzenia Polski.
To właśnie w „trójce” poznałem Panią Krystynę, która to 
przez 4 lata szkoły podstawowej, uczyła mnie języka 
polskiego. Była osobą bardzo wymagającą, ale też 

sprawiedliwą i nieulegającą emocjom. Wśród uczniów 
cieszyła się niebywałym szacunkiem. Niezależna i zdecy-
dowana w swych sądach, wyrażała je w sposób taktowny
i wyważony. Zawsze prawdomówna i szczera potrafiła 
zganić złe zachowanie, czy wykazać błąd każdego ucznia 
szanując jego godność i dbając o jego podmiotowość.  Z jej 
zdaniem liczył się każdy i każdy cieszył się z jej pochwał.

 Częstokroć gorszym od oceny niedostatecznej była 
świadomość, że zawiodło się zaufanie, które jako 
nauczyciel w nas pokładała. Dbała o to, by rozwijać talenty 
najzdolniejszych, prowadząc ich po kolejnych szczeblach 
konkursów i olimpiad przedmiotowych, czy angażując
w działalność artystyczną, ale też nie przekreślała nikogo, 
kto potrzebował jej szczególnej pomocy. Przekazywała 
nam nie tylko podstawy wiedzy polonistycznej, ale 
zarażała nas również swą pasją do literatury. Uczyła 
kultury, dbała o rozwój moralny i uczulała na krzywdę 
bliźniego. Bez cienia wątpliwości mogę stwierdzić, że była 
osobą, która jak nikt potrafiła rozbudzić ducha patriotyzmu, 

miłości do ojczyzny. Z wielką powagą traktowała swoje 
obowiązki i uczniów, tego samego oczekując w zamian. 
Pozostaje w mojej pamięci jako wzorcowy nauczyciel
i wspaniały wychowawca. 
                                                  Przemysław Zientkowski

Pani Krystyna uczyła nas jak myśleć niezależnie, 
interpretować tekst na różne sposoby co w tak młodym 
wieku było dla nas trudne. Pomagała rozwinąć wyobraźnię 
i nigdy nie traktowała naszych pomysłów protekcjonalnie, 
choć nie zawsze się z nimi zgadzała. Do dziś nie mogę 
wyjść z podziwu, jak umiejętnie dzieliła czas na gramatykę, 
ortografię, literaturę, dyskusje i aranżacje teatralne 
poświęcając każdemu tematowi tyle samo wysiłku. 
Najtrudniejsze w pracy nauczyciela to moim zdaniem 
znalezienie równowagi. Pani Krystyna to potrafiła. Stano-
wiła wzorzec, do którego zawsze będę aspirować.
                                                              Kamila Jaworska

Opis sytuacji jaka miała miejsce podczas pełnienia przez 
mamę wychowawstwa w jednej z klas, kiedy to pod 
pozorem sprawdzania domowej biblioteczki odwiedzała 
swoich uczniów w ich domach. Przy okazji mogła 
zaobserwować relacje rodzinne, a także usłyszeć
o problemach, o których zwykle rodzice nie mówili na 
spotkaniach w szkole. Czasem dawało to zupełnie inne 
spojrzenie na ucznia. Zawsze będę pamiętać moją mamę 
nie tylko jako świetnego polonistę, ale także jako 
wspaniałego wychowawcę.
                                                             Mariusz Murawski
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25-ty Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Chojnicach trwał cały weekend – 
w piątek i sobotę odbywały się koncerty
a najwięcej atrakcji jak zawsze odbywało 
się w niedzielę. Na chojnickiej Starówce 
odbyły się koncerty (Layo, Sobotka, One 
Future, Rifformacja oraz Farba), pokazy 
taneczne czy licytacje. Na rozgrzewkę 
można było poczęstować się bigosem 
Rafała Kuczkowskiego, znanego z „Hell's 
Kitchen”. Jeśli ktoś nadal miał ochotę na 
coś na ząb – mógł poczęstować się 
chlebem z domowym smalcem z grzybami 
– autorskim przepisem Zbigniewa Szym-
kiewicza z Drzewicza. Wraz z żoną Magdą 
postanowił aktywnie wesprzeć zbiórkę 

pieniędzy, smakosze mogli również 
zaopatrzyć się w zapas smalcu z grzybami 
lub papryką.  Dużą popularnośc ią, 
szczególnie wśród młodszych uczestników, 
cieszył się wolontariusz Olaf – bałwanek 
znany z „Krainy Lodu”. Zasad pierwszej 
pomocy uczyła straż pożarna, fani star-
szych modeli samochodów również mieli co 
oglądać. W sumie w mieście i gminie Choj-
nice udało się zebrać aż 122 599, 28 zł, to 
jest ok. 50 000 zł więcej niż podczas 
ubiegłorocznego finału.
(ostatecznie kwota może być większa gdyż 
nadal nie zakończyły się niektóre licytacje).

Katarzyna Korpal

Już po raz czwarty 6 stycznia w Chojnicach 
odbył się Orszak Trzech Króli. Wyruszył
z Placu Emsdetten i zakończył się na 
Starym Rynku, gdzie Królowie oddali 
pokłon Świętej Rodzinie. Pomimo mroźnej 
pogody w orszaku uczestniczyło wielu 
wiernych – każdy, kto chciał otrzymywał 
darmową koronę, naklejki orszakowe oraz 
śpiewnik. Wszyscy uczestnicy mogli póź-
niej wziąć udział we wspólnym kolędowa-
niu na chojnickim Starym Rynku. W czasie 
orszaku prowadzona była zbiórka pienię-
dzy przeznaczona na realizację przyszło-
rocznej edycji. Każdy król przybył z innej 
strony świata – Kacper (grany przez 
Klaudię Śledź) wraz ze swoim czerwonym 
orszakiem (uczniowie chojnickiego Kato-

lika z opiekunką B. Senetelli) – z Europy, 
Melchior (Aleksandra Grela) z zielonym 
orszakiem (uczniowie SP nr 3 z opiekun-
kami s. J. Łącz i K. Pakmur) – z Azji oraz 
Baltazar (Estera Śledź) z orszakiem 
niebieskim (SP nr 1 pod opieką R. Borzych
i L. Drążkowskiej) z Afryki. W drodze 
uczestnicy napotykali różne sceny biblijne 
takie jak Stworzenie Świata, Życie w Raju 
czy Bramę Anielską. W realizację Orszaku 
włączyły się również Przedszkole i Liceum 
Katolickie, Zespół Szkół, Gimnazjum nr 1, 
Gimnazjum nr 2, Stowarzyszenie Rodzin 
Kolpinga, ChCK, Zakład Pogrzebowy z pa-
rafii MBKP, zakład pogrzebowy p. Klundera 
z Silna, pan K. Drewek. 

Katarzyna Korpal
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6 stycznia można było wysłuchać kolęd
i pastorałek w wykonaniu lokalnych chórów.
Zorganizowany przez Chojnickie Centrum 
Kultury i Parafię p. w. Ścięcia Św. Jana 
Chrzciciela, z powody remontu ChCK, 
odbył się w Kościele Gimnazjalnym. 
Usłyszeć można było" chór Astry z ChCK, 
pod batutą Marka Kiziuka z „Mędrcami 
Swiata" czy „Dzisiaj w Betlejem", Chór 
Lutnia z Bazyliki z „W żłobie leży" czy „Oj, 
maluśki, maluśki", chór Consono z parafii 
przy Obrońców Chojnic z  pieśniami 
„Dzisiaj chór Aniołów", „Kolęda Polska" czy 
„Śpij, dziecino mała",  lichnowski zespół 

parafialny Emaus z m.in. „Jezusem 
malusieńkim" i „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki" oraz duet Czesławy Prądzyńskiej
i Ryszarda Karcza z Astrów („Pójdźmy 
wszyscy do stajenki", „Gdzie jest nasze 
Betlejem") oraz Weroniki Kowalskiej z II LO 
(„Święta w nas", „Kolęda dla nieobecnych", 
„Oj, maluśki, maluśki", „Mędrcy Świata"). 
Franciszek Orzłowski, kierujący chórem 
Consono, dodatkowo zagrał na akorde-
onie. Imprezę prowadził Łukasz Sajnaj
z ChCK.

Katarzyna Korpal

Czwartego stycznia br. w Technikum nr 2
w Chojnicach odbyło się spotkanie nowo-
roczne członków i sympatyków ChTPN. 
Zebrani złożyli sobie życzenia i podzielili się 
opłatkiem. Legitymację członkowską 
wręczono Leszkowi  Olszewskiemu. 
Zgodnie z tradycją stowarzyszenia na 
początku każdego roku osobie zasłużonej 
d la popularyzacj i  wiedzy i  ku l tury 
przyznawany jest Laur Sprzymierzeńca 
Nauki. Tegoroczną laureatką została 
Barbara Zagórska, dyrektor Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego im. Juliana 
Rydzkowskiego w Chojnicach.  
Stałymi punktami spotkań noworocznych 
ChTPN są również akcenty naukowe i ar-
tystyczne. Barbara Zagórska wraz z Lidią 

Białkowską przygotowały prezentację mul-
timedialną dotyczącą  kolekcji rzeźb i in-
nych dzieł plastycznych Józefa Chełmow-
skiego w zbiorach chojnickiego muzeum.  
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłosiło 
rok 2017 Rokiem Józefa Chełmowskiego. 
Warto poznać dokonania tego niezwykłego 
i wszechstronnego twórcy. Strawy litera-
ckiej dostarczyła natomiast zebranym 
Bernadeta Korzeniewska. Poetka przed-
stawiła swoje najnowsze fraszki i limeryki, 
niektóre spod znaku podkasanej muzy. 
Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmo-
sferze, a okolicznościowy tort smakował 
wszystkim.

                           Kazimierz Jaruszewski

 FILOMACKI DUCHKazimierz Jaruszewski 
Trzeciego stycznia 2017 r. w zabytkowej 
Auli Zespołu Szkół przy Nowym Mieście 
4 odbyła się promocja najnowszej 
ksiązki, niestrudzonego badacza filo-
mackich losów, Kazimierza Jaruszew-
skiego pt. „Filomacki duch. Sylwetki 
filomatów chojnickich późniejszych 
duchownych". Tak więc bohaterami 
książki są absolwenci Gimnazjum 
Chojnickiego, którzy poszli za swym 
powołaniem i zostali księżmi. Na kartach 
książki znajdziemy aż 43 biogramy, 
opatrzone ilustracjami autorstwa Jacka 
Klajny. Biogramy ułożone są, nie 
zasługami, bo te zawsze będą podlegały 
dyskusji, ale rocznikami złożenia 
matury. Znajdziemy tu wiele wybitnych 

postaci życia nie tylko kościelnego, ale 
przede wszystkim społecznego i na-
rodowego. Czytając te biogramy przyj-
mujemy wielką lekcję patriotyzmu i po-
święcenia dla sprawy niepodległej 
Rzeczypospolitej. Przemyślanym zabie-
giem jest też umieszczenie przez autora 
przedrukowanych z ówczesnej prasy 
pomorskiej oryginalnych nekrologów, 
które znacząco podnoszą wartość 
historyczną książki. Wstęp napisał 
biskup Wiesław Śmigiel, a pracę 
zrecenzował prof. Jacek Knopek. Dzięki 
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego, „Filomacki 
duch” ukazał się w cyklu „Biblioteka 
Filomaty”.
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W sobotę 7 stycznia 2017 roku gościem 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach  
był kanadyjsko-amerykański filozof 
Stephen R. C. Hicks, który promował 
swoją książkę „Zrozumieć postmodernizm. 
Sceptycyzm i socjalizm. Od Rousseau do 
Foucaulta”.
Spotkanie rozpoczął Przemysław Zient-
kowski, który w imieniu swoim oraz bur-
mistrza Chojnic przywitał gości i uczestni-
ków pierwszej oficjalnej promocji książki
w Polsce. Podkreślił, że profesor Hicks 
będzie promował ją także w Bydgoszczy, 
Krakowie i Warszawie. Następnie oddał 
głos prowadzącemu spotkanie Rafałowi 
Maliszewskiemu. Ten zaś opowiedział 
pokrótce o nowej publikacji. - Książka 
ukazała się w serii „Biblioteka Myśli 
Pedagogicznej” i została wydana przez 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Jej tłumaczami 
są Piotr Kostyło i Katarzyna Nowak – mówił. 
Katarzyna Nowak, która również była 
obecna na promocji, tłumaczyła na język 
polski wypowiedzi Stephena R. C. Hicksa. 
Rafał Maliszewski przybliżył także podsta-
wowe założenia postmodernizmu. - Jego 
początków upatrujemy w latach 50 XX 
wieku – mówił. Podkreślił również, że 
postmodernizm jest całkowitym zerwaniem 
z klasycyzmem, odrzuceniem mentalności 
ateńskiej i według tego nurtu filozoficznego 
„ideałem kultury ma być wiedza orien-
tacyjna”. W dalszej kolejności głos zabrał 
autor Stephen R. C. Hicks, który opowie-
dział o przyczynach powstania książki,
a także o samym postmodernizmie i panu-
jących obecnie nurtach filozoficznych. 
Zanim pojawił się postmodernizm, ludzie 
wierzyli w siłę rozumu. Prym wiodła filozofia 
oświeceniowa, która odgrywała ogromną 
rolę w życiu człowieka, gdyż większość 
rzeczy była oparta na założeniach filozo-
ficznych, widać to w nauce i medycynie. 
Postmodernizm kwestionuje to wszystko, 

jest nurtem sceptycznym, krytykującym 
filozofię oświeceniową. - Nasza wiara
w umiejętności myślenia została zakwes-
tionowana. Według postmodernizmu 
zamiast wiedzy posiadamy przekonania, 
które wpajane są przez środowisko spo-
łeczne – mówił. Dodał także, że najsłyn-
niejszymi postmodernistami byli: Jean-
François Lyotard, Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida, Friedrich Nietzsche i Martin 
Heidegger. Hicks przyznał, że sam jest 
zwolennikiem filozofii głoszonej przez 
Arystotelesa, a mianowicie złotego środka. 
Podkreślał, że nie można opierać się na 
żadnej skrajności. O pracy przy tłumacze-
niu książki opowiedziała Katarzyna Nowak. 
Jak stwierdziła, jej wiedza filozoficzna nie 
jest zbyt szeroka, dlatego skupiła się 
przede wszystkim na warstwie językowej. - 
Ja tłumaczyłam na język polski, a profesor 
Kostyło na filozoficzny – dodała. W swojej 
wypowiedzi odniosła się także do tytułu. - 
Zasugerował go profesor Kostyło – mówiła. 
Podkreśliła także, że książka jest napisana 
w bardzo przystępny sposób i nawet ktoś, 
kto nie obcuje z filozofią na co dzień, nie 
powinien mieć problemów ze zrozumie-
niem jej. Następnie nadszedł czas na 
pytania. Uczestnicy promocji byli ciekawi 
między innymi tego, jakie procesy zapo-
czątkowały postmodernizm, jak długo nurt 
jeszcze się utrzyma, czy obecnie rośnie
w siłę, czy raczej słabnie. Padło również 
zapytanie, czy warto zakupić książkę i czy 
da się zrozumieć postmodernizm. Na 
koniec była możliwość zakupienia książki
i uzyskania autografu. Można było też 
indywidualnie porozmawiać ze Stephenem 
R. C. Hicksem.
Organizatorami spotkania byli Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

(http://bibliotekachojnice.pl/filozof-stephen-r-c-
hicks-mowil-o-postmodernizmie/)

      Walentynki obchodzi się w południowej
i zachodniej Europie od średniowiecza.
W Polsce zaistniały wraz z kultem św. 
Walentego z Bawarii i Tyrolu i stały się 
popularne w latach 90-tych XX wieku. 
Patronem zakochanych jest właśnie święty 
Walenty, a polskim miastem zakochanych 
od 14 lutego 2002 roku  Chełmno i tu każ-
dego roku odbywają się "WALENTYNKI  
CHEŁMIŃSKIE" . W chełmińskim kościele 
farnym pw. Wniebowzięcia NMP przecho-
wuje się, podobno od średniowiecza, 
relikwie św. Walentego - tu połączono 
lokalny kult św. Walentego z tradycją 
anglosaską.
    Za najważniejsze miejsce kultu św. 
Walentego uważa się włoskie miasto Terni, 
w którym na srebrnym relikwiarzu ze 
szczątkami patrona znajduje się inskrypcja 
"Święty Walenty patron miłości". I tutaj,
w niedzielę poprzedzającą 14 lutego 
przybywają do bazyliki pary narzeczonych 
z Włoch i różnych krajów świata, by złożyć 

przysięgę miłości a także małżonkowie 
obchodzący 25 i 50 rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. W tym dniu 
wręczana jest w Terni nagroda "ROK  
MIŁOŚCI". Zwyczajem stało się wysyłanie 
czerwonych  walentynkowych karteczek
i obdarowywanie siebie upominkami.
Swoje  wierszowane teksty , tematycznie 
otulające miłość  i walentynkowe, święto 
otwieram wierszem dedykowanym miastu 
Bydgoszcz, w którym mieszkałam wiele lat.

Maria Jolanta Kowalska

BYDGOSZCZ  WALENTYNKOWĄ 
NOCĄ
 
w walentynkową noc
spaceruję z tobą
wyciszona urodą bydgoskiej Wenecji
 
snujemy się bulwarem nad Brdą
 
fala uczuć aurą magii
otacza nasze zmysły
pulsuje w myślach nieokiełznanych
w roztańczeniu szeptów
 
tej nocy Bydgoszcz jest olśnieniem
sublimacją
 
gwiezdne fajerwerki
przecinają jej tajemnice

PIERWSZA  MIŁOŚĆ
 
owiana tajemnicą
nagła jak błysk
 
pojawiła się w zaciszu samotności
i wywołała burzę
 
wtulona w gorączkę ramion
odgadła
że na nią czekały
bo ukradkiem ocierały łzy

ZAISTNIAŁEŚ  WIERSZEM
 
spotkałam cię
gdy już dojrzały kłosy
pachniało świeżo skoszonym sianem
 
moje usta moje dłonie
uczą się ciebie
 
choć za oknem naszyjnik z kropel
otula konary świerków
iskry moich oczu
po cichutku układam już
u twoich stóp

MIŁOŚĆ JEST  AMBROZJĄ
 
wtuleni w miłość
na klawiaturze serc
sięgamy po owoce hesperyd
 
gorączka naszych spojrzeń
nuci tęsknotę cygańskich taborów
 
dreszcz pożądania
nagły ścisk krtani
 
dotykasz mojej twarzy
w ramionach płoną meandry magii
 
z kielichem ambrozji
szukasz strzały Amora
 
jeśli ją znajdziesz...

Początki niniejszej pracy sięgają roku 
1963, kiedy to jako Pomorzanin z urodze-
nia rozglądałem się za materiałami, 
mogącymi posłużyć do zwięzłego przed-
stawienia walk na Pomorzu, toczonych
w początkach 1945 r. Początkowo moim 
zamiarem było napisanie na ten temat 
artykułu, który docelowo zamierzałem za-
mieścić w periodyku „Baltische Studien” 
(rocznik wydawany przez Towarzystwo 
Badań nad Historią, Starożytnością i Sztu-
ką Pomorza. Obficie napływające mater-
iały, pochodzące zarówno z cywilnych, jak 
i wojskowych źródeł bardzo szybko 
jednak zweryfikowały ten zamiar; okazało 
się, że rozmiar pracy wykroczy daleko 
poza ograniczone możliwości publikacyj-
ne rocznika. Toteż w końcu października 
1964 r., w porozumieniu z redaktorem na-
czelnym „Baltische Studien”, panem prof. 
dr. Hansem-Jürgenem Eggersem z Ham-
burga zrezygnowałem z tej formy publika-
cji i dzięki gorliwemu wsparciu ze strony 
zmarłego niestety w 1967 r. przewod-
niczącego Komisji Historycznej dla Pomo-
rza, pana dyrektora Archiwum Państwo-
wego, dr. Franza Engela z Bückeburga 

powziąłem zamiar opublikowania tego
w formie książki, mającej ukazać się w ra-
mach serii Komisji Historycznej dla Pomo-
rza „Forschungen zur Pommerschen 
Geschichte”. Do takiego rozwiązania 
skłaniał nie tylko sam rozmiar pracy, lecz
i konieczność dodania szkiców sytuacyj-
nych oraz pewnych załączników. Moja 
praca na bieżąco wspierana była przez 
Komisję Historyczną dla Pomorza; nie 
tylko radą, lecz również środkami finanso-
wymi, niezbędnymi dla pozyskania mater-
iałów oraz ich przetłumaczenia z rosyj-
skiego i polskiego na niemiecki.

(opis wydawcy)

Książka Ericha Murawskiego pojawiła się 
na rynku niemieckim już kilkadziesiąt lat 
temu. Autor był podpułkownikiem Wehr-
machtu i służył w OKW. Oryginał niemie-
cki ma ponad 500 stron. W Polsce wydało 
ją, w roku 2017, Oświęcimskie wydawni-
ctwo „Napoleon V”. Książka opisuje 
działania wojsk niemieckich, rosyjskich
i polskich walczących od stycznia 1945 
roku w „boju pomorskim”. Trzeba przy-
znać, że jest to spojrzenie inne niż znamy 

z wieloletniej powojennej propagandy, bo 
wybitnie z tej drugiej strony. Znajdziemy tu 
opis: planów operacyjnych, struktur dowo-
dzenia, przebiegi działań zobrazowane 
mapami, stosunek do działań ludności 
cywilnej oraz wiele ciekawych wspomnień 
i cytatów. Trochę dziwi brak szerszego 
opisu walk na Pomorzu Gdańskim i zdo-
bycia Gdańska. Należy jednak pamiętać, 
że autor pracy jest Niemcem i z jego 
perspektywy  pominięcie Gdańska nale-
żącego do Prus Zachodnich (West-
preußen) a nie do Pomorza (Pommern) 
jest naturalne. Znajdziemy tu natomiast, 
to co dla nas Chojniczan jest najważniej-
sze, opis walk w rejonie miasta i jego 
zdobycia (patrz: utraty). Ciekawe jest to, 
że Erich Murawski podaje jako datę 
zdobycia Chojnic przez Armię Czerwoną 
15 lutego. Mieszkańcy Chojnic oficjalnie 
od wielu lat celebrują natomiast dzień 14 
lutego. Jak więc widać prawda, nawet ta 
oficjalna historyczna, nigdy nie jest 
jednoznaczna. Książka dla regionalistów 
rewelacyjna i szczerze zachęcam do 
przeczytania.

Jacek Klajna
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W dniach 30.01.- 24.02.2017r. w Starostwie 
Powiatowym w Chojnicach przy ul. 31 Sty-
cznia 56,odbywać się będzie kwalifikacja 
wojskowa, która obejmuje 634 młodych 
ludzi z rocznika 1998 r. powiatu chojnic-
kiego pod kątem ustalenia zdolności do 
czynnej służby wojskowej, w tym również
w obronie terytorialnej.                                              
Ponadto przed komisją będą też musieli 
stanąć mężczyźni urodzeni w latach 
1993–1997, dla których nie określono 
jeszcze kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej, a także osoby z roczni-
ków 1996 i 1997, które w latach poprzed-
nich zostały uznane za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej (kategoria 
zdolności B). 
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej dotyczy również niektórych ko-
biet. Konkretne grupy wskazano w odręb-
nym rozporządzeniu Rady Ministrów. – To 
kobiety urodzone w latach 1993–1998, 
które mają kwalifikacje przydatne w służbie, 
oraz te, które ukończyły lub kończą w tym 
roku naukę w określonej specjalności. 
Chodzi np. o kierunki: lekarski, lekarsko-
dentystyczny, analityki medycznej, farma-
cji, pielęgniarstwa, psychologii, ratowni-
ctwa medycznego i weterynarii. 
   Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  
wzywa wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta). Do kwalifikacji wojskowej mogą się 
stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do 
końca roku kalendarzowego, w którym koń-
czą dwadzieścia cztery lata życia, niezależ-
nie od posiadanych kwalifikacji i wykształ-
cenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiem-
naście lat życia. 
Osoby podlegające stawieniu się do 
kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły 
tego obowiązku w określonym terminie
i miejscu, są obowiązane to uczynić nie-
zwłocznie po ustaniu przeszkody.
 Obowiązek stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej, trwa do końca roku 
kalendarzowego, w którym osoba objęta 
tym obowiązkiem kończy dwadzieścia 
cztery lata życia.

Po stawieniu się na kwalifikacji, osoba pod-
legająca jej obowiązkowi zostaje przenie-
siona do rezerwy, po  uprawomocnieniu się 
orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej 
(14 dni na uprawomocnienie od dnia 
wydania orzeczenia o kategorii zdrowia),
a tym samym posiada uregulowany stosu-
nek do służby wojskowej.
Na wniosek osoby zainteresowanej 
Wojskowy Komendant Uzupełnień wydaje 
zaświadczenie o regulowanym stosunku do 
służby wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji 
wojskowej powinny posiadać:
- dowód osobisty lub inny dokument 

tożsamości ;
- dokument potwierdzający przyczyny nie-

stawienia się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji woj-
skowej w terminie określonym w wezwa-
niu nie było możliwe;

- posiadaną dokumentację medyczną,
  w tym wyniki badań specjalistycznych, 

przeprowadzonych w okresie  dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, 
bez nakrycia głowy;

- dokument potwierdzający poziom wy-
kształcenia lub pobierania nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.

Za niestawienie się na kwalifikacji wojsko-
wej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub 
na wniosek przewodniczącego powiatowej 
komisji lekarskiej albo wojskowego komen-
danta uzupełnień  nakłada karę grzywny na 
osobę podlegającą kwalifikacji  albo zarzą-
dza przymusowe jej doprowadzenie przez 
Policję. Może być również zastosowana  
kara  pozbawienia wolności.    
 
Szef Wydziału Rekrutacji, Nieetatowy oficer 
prasowy w WKU w Człuchowie. 

                                       mjr Andrzej Gejda

      W ostatni dzień stycznia od wielu już lat
w Chojnicach obchodzona jest rocznica po-
wrotu miasta do Ojczyzny. Zgodnie z wcze-
śniej podanym programem obchodów od 
godz. 11:40 trwała zbiórka przedstawicieli 
chojnickich szkół, urzędów czy organizacji. 
Wszyscy udali się na tradycyjną już Mszę 
Św. w intencji miasta i Ojczyzny w Bazylice 
a po jej zakończeniu przemaszerowali 
ulicami Kościuszki i 31 Stycznia pod Bramę 
Człuchowską. Z okazji Święta pod tablicą 
upamiętniającą pojawiła się warta honoro-
wa, która wzbudzała duże emocje wśród 
dzieci. Poczty sztandarowe, delegacje oraz 
reprezentacje złożyły pod tablicą wieńce. 
W uroczystości tłumnie wzięli udział ucznio-

wie pobliskiej SP nr 1, którzy stworzyli 
swoisty mur.  Po oficjalnych uroczysto-
ściach, w podziemiach Kościoła Gimna-
zjalnego można było wysłuchać recitalu 
fortepianowego w wykonaniu Patryka Nity 
oraz obejrzeć wystawę historyczną „Barwa
i broń". Wśród zbiorów prezentowanych na 
wystawie, oprócz historycznych widokówek 
upamiętniających ważne chojnickie wyda-
rzenia, znalazły się m.in. mundury z 1920 r 
(dzięki uprzejmości Pana Roberta Wajlo-
nisa) czy broń biała – w sumie 14 bagnetów 
i 4 szable, będące w zbiorach Pana 
Dariusza Bucława.

                                       Katarzyna Korpal 
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 Po 1990 roku było w Polsce wiele reform, od 
„planu Balcerowicza, poprzez reformy ustrojowe, nową 
konstytucję, po reformę samorządową”. Dzisiaj, gdy pyta 
się Polaków, jaka reforma była najlepsza, jaka wytrzymała 
próbę czasu, to uzyskujemy odpowiedź to ta, która 
stworzyła „nasze małe Ojczyzny”, czyli reforma samorzą-
dowa. Przez pierwsze dwie kadencje 1990-1994 i 1994-
1998 wójtów, burmistrzów i prezydentów wybierały rady 
gmin i miast. Od 2002 roku wprowadzono najbardziej 
demokratyczną formę wyborów, czyli to Wy mieszkańcy 
wybieraliście swoich włodarzy. Na początku 2017 roku 
usłyszeliśmy z ust pana Jarosława Kaczyńskiego, że 
trzeba rozbić układy, świtę i korupcję w samorządach 
poprzez wprowadzenie dwukadencyjności od razu.

 Jeżeli dwukadencyjność zostanie wprowadzona 
wstecz, czyli od razu, to będzie to, moim zdaniem, 
uderzeniem w postawę demokracji, ponieważ „działanie 
prawa wstecz” jest niekonstytucyjne. Taki pogląd wymie-
niają wszyscy konstytucjonaliści, ale pan prezes Kaczy-
ński wyraża, że nie mają racji. Nie dajcie się Państwo 
zwieść propagandzie PiS-u, która mówi o sitwach, 
układach i korupcji w samorządach. Mówiąc tak politycy 
PiS-u zaprzeczają istnieniu Państwa prawa, którym od 
ponad roku sprawują niepodzielne rządy! Jeżeli jest 
korupcja to, od czego jest Policja, CBA, ABW i inne 
instytucje? Jeżeli są sitwy i układy to są przecież 
niezależne media, organizacje pozarządowe i wreszcie 
obywatele, którzy potrafią obserwować i oceniać. PiS mówi 
o „układzie interesów”, ale to, co chce zrobić, czyli pozbyć 
się konkurencji w sposób niezgodny z prawem jest 
działaniem na rzecz partykularnego interesu PiS-u!

 Pierwsze założenie tzw. „reformy”, czyli dwuka-
dencyjność, ale działająca wstecz. Oznacza to, że 
samorządowcy, którzy pracują już 8 lat nie będą mogli 
wystartować w wyborach. Dowiadują się o tym w połowie 
kadencji! Przez taki ruch pozbędziemy się elit, a konkretnie 
ludzi, którzy byli weryfikowani przez wyborców. Nie będę 
pisał o sobie, ale spójrzmy na wiele samorządów w których 
moi koledzy wygrywają w pierwszych turach i ich 
samorządy pięknie się rozwijają. Przez taki ruch PiS 
pozbywa się około 1570 wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów na 2480 urzędujących. W województwie 
pomorskim pozbywa się 90 konkurentów na 123 
pracujących. Moim zdaniem to grupowe zwolnienie z pracy 
i to niezgodne z prawem.

 Jeżeli pan prezes Kaczyński mówi o dworach
i „długim panowaniu”, to proponuję, żeby spojrzał na 
siebie. Dlaczego nie proponuje dwukadencyjności dla 
posłów i senatorów, których ja nigdy nie nazwałbym sitwą
i układem. Co ciekawe dwukadencyjność w Europie poza 
pewnymi regionami we Włoszech i Portugalii w samorzą-
dach nie funkcjonuje.

 Mój przyjaciel Georg Moenikes burmistrz 
bratniego miasta w Niemczech czyli Emsdetten służy 
swojemu miastu tak jak ja już 18 lat. W Niemczech nie ma 
dwukadencyjności a politycy nie mówią o sitwach, 
układach, korupcji, ponieważ wierzą w skuteczność 
instytucji, które zwalczają te patologie. Niemcy to świetnie 
zorganizowane Państwo mające dobry kontroling nad 
władzą samorządową, a to, kto ma im służyć pozostawiają 
wyborcom. 

 Nie jestem zagorzałym przeciwnikiem dwuka-
dencyjności jednak warto zastanowić się nad sensem jej 
funkcjonowania, np. na moim przykładzie. Mój urząd pełnię 
już piątą kadencję a najlepsza zdaniem wyborców i moim 
była trzecia kadencja. Przy dwukadencyjności w pierwszej 
burmistrz będzie się uczył i planował, a w drugiej traci 
motywację, bo przecież nie ma trzeciej. Wie, że musi 
odejść, nikt nie będzie oceniał jego pracy w wyborach.

 Dwie kadencje do tyłu, to nie wszystkie pro-
pozycje PiS-u. Najprawdopodobniej kandydatów na 
wójtów, burmistrzów i prezydentów będą mogły zgłaszać 
tylko partie polityczne. Przypominam, że obecnie kandy-
datów mogły zgłaszać komitety wyborcze, czyli obywatele. 
Taka zmiana doprowadziłaby do upolitycznienia samorzą-

dów a co najgorsze do „zdalnego sterowania włodarzami 
przez partie polityczne”. Takie rozwiązania są stosowane 
na Białorusi i np. na Ukrainie. Komitety Obywatelskie są 
najkorzystniejszym rozwiązaniem dla miasta, ponieważ to 
one mogą kreować swoich kandydatów których dobrze 
znają.

 Uważam, że proponowane zmiany mają jeden 
cel. Pozbyć się konkurencji i ograniczyć dostęp ludzi do 
mechanizmów wyborczych. Szukałem takich rozwiązań
w programie PiS-u, z którym mógłbym się zapoznać. Nie 
odnajduję tam proponowanych obecnie zmian. Słyszałem 
jednak, że np. w tzw. „klubach Gazety Polskiej” o takich 
rozwiązaniach mówiono.

 Najbardziej irytuje mnie jak prezes Kaczyński 
mówi, iż należy wprowadzić dwukadencyjność od razu
a o konstytucyjności tego rozwiązania ma rozstrzygnąć 
Trybunał Konstytucyjny. Już dziś jest w nim 8 na 15 
sędziów nominowanych przez PiS a za kilka miesięcy 
będzie ich nawet 10. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny 
zaakceptuje prawo działania wstecz to myślę, że Ci 
sędziowie, co to zrobią staną się bohaterami podręczników 
akademickich - oczywiście negatywnymi. 

 Proponowana reforma nie jest konsultowana. 
Pan prezes Kaczyński rozmawia o działaniach PiS-u
i udziela wywiadów. Mam nadzieję, że ok. 1600 samo-
rządów, których problem dotyczy, zjednoczy się w ponad-
partyjnym działaniu. Mam nadzieję, iż nie staniemy się 
pośmiewiskiem Europy i jeżeli ma być dwukadencyjność to 
powinna ona obowiązywać od najbliższych wyborów – do 
przodu a nie do tyłu.

 Myślę, że tzw. „ciśnienie” w wielu sferach życia 
społecznego jest bardzo duże. Martwię się żeby nie doszło 
do wybuchu niekontrolowanego protestu społecznego. 
Ciągłe konflikty, oskarżenia i kłótnie udowadniają Europie
i światu, że demokracja dla Polski jest trudna. Może 
rzeczywiście Polska powinna być krajem narodowo-
katolickim, a demokracja i liberalizm gospodarczy, dobrze 
działające samorządy będą w odwrocie. Sytuację 
pogarsza również fakt, iż Polska traci na wiarygodności nie 
uznając rozstrzygnięć i wniosków żadnym zewnętrznym 
instytucjom, które nas oceniają. Zwolniona gospodarka, 
rośnie inflacja. Na siłę chcemy udowodnić, że zawsze 
mamy rację, a tak przecież nie musi być…
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Pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, a nie 
wprowadzaniu gruntownych zmian w oświacie. Nie ma 
żadnego logicznego uzasadnienia dla tak zawrotnego 
tempa. Najpierw należało dokonać rzetelnej zewnętrznej 
oceny reformy rozpoczętej w 1999 roku. Eksperci mówią, że 
należy to zrobić nie wcześniej niż 15 lat od pełnego jej 
zafunkcjonowania, a to jeszcze kilka lat zostało.

Najwięcej uwagi poświęca się strukturze edukacyjnej 
(ośmioletnia podstawówka, likwidacja gimnazjów, szkoły 
branżowe I i II stopnia, czteroletnie liceum), a jest to sprawa 
wtórna. Najważniejszy jest uczeń i jego rozwój, a o tym 
mówi się niewiele.  Wspólczesna szkoła musi zmieniać się 
cały czas, ale nie chodzi tu o sieć szkolną, lecz metody 
nauczania i uczenia się. W procesie dydaktycznym należy 
wykorzystywać najnowsze zdobycze nauk (m. in. 
neurodydaktyki). Nie ma sensu wbijania do głów stu tysięcy 
niepotrzebnych wiadomości. Spójrzmy w naszą przeszłość - 
ile wiedzy było nam naprawdę potrzebne, a ile zaśmieciło 
nam umysł. Zasoby wiedzy zwielokratniają się w niesamo-
witym tempie. Na przykład w ciagu jednej sekundy w inter-
necie, powstaje tyle nowych informacji, ile istniało 20 lat 
temu w całej sieci. Młody człowiek ma posiąść umiejetności 
poruszania się w tym gąszczu, wyszukiwania i selekcjono-
wania informacji, powiązywania ich. Dzisiejszy absolwent 
powinien być przygotowany do ciągłego uczenia się w życiu 
dorosłym. Mamy dać mu przysłowiową wędkę i nauczyć go 
łowić.

A tymczasem do galopującej konsultacji, przygotowano 
w dużym stopniu "na kolanie" podstawy programowe, 
które budzą sporo kontrowersji. W kanonie lektur dla 
szkoły podstawowej jest książka Hellen Keller, której nie ma 
przetłumaczonej na język polski w postaci odrębnej 
publikacji. Nela Mała Reporterka przewidziana jest dla 
ósmoklasistów, a to książka dla edukacji wczesnoszkolnej. 
Narzekamy, że przeciętny dorosły Polak, czyta jedną 
książkę rocznie. Jedne z chętniej czytanych przez uczniów  
książek killka lat temu, to powieści o Harrym Potterze. 
Współtwórca kanonu lektur, profesor Waśko, spytany o brak 
Harrego Pottera odpowiedział, że mogłyby być odczytane 
"jako bajka polityczna przez pryzmat tego, co dzisiaj dzieje 
się w Polsce". [Nie myślałem wcześniej o tym, ale teraz 
rzeczywiście widzę podobieństwo bardzo znanego polityka, 
do Lorda Voldemorta - Czarnego Pana, której boi się cała 
masa ludzi i służalczo wykonuje jej polecenia ;)]

Twórcy reformy niezbyt precyzyjnie określili wiedzę
i umiejętności uczniów ostatnich dwóch lat przyszłej 
podstawówki, co dotknie trzy roczniki uczniów. Uwagę 
na to zwróciła Prokuratoria Generalna RP. Sporo zastrzeżeń 
zgłaszają różne inne środowiska i póki co, jest to 
przysłowiowe wołanie na puszczy.

Najkosztowniejszą (materialnie) częścią reformy są zmiany 
strukturalne. Jak Polska długa i szeroka, tak nowe sieci
i obwody szkolne wzbudzają sporo emocji. Nie inaczej 
jest na naszej chojnickiej ziemi. Czasu na ustalenie nowej 
sieci szkół pozostało już władzom samorządowym 
niewiele...

      Tragicznie rozpoczął się dla nas ten 2017 rok.
W wypadku na nartach zginął nasz młody współpra-
cownik Jakub Adamczyk, znany chociażby z zaanga-
żowania w kampanię referendalną. Ten dwudziestolatek 
miał nadspodziewanie ukształtowane poglądy. Gotowy 
był więc bronić publicznie takich kategorii, jak wolny rynek 
i uczciwość w przestrzeni publicznej. Jakaż to dziś 
rzadkość: rozeznanie w sprawach publicznych i zaan-
gażowanie dla dobra wspólnego? W tym roku miał też 
podjąć studia informatyczne. Rokował więc jak najlepiej 
dla siebie, swoich rodziców i wspólnoty, pośród której 
chciałby żyć. Najaktywniejszy działacz pokolenia 
dwudziestolatków nie zarazi już nikogo swoim 
entuzjazmem, nie przedstawi punktu widzenia młodzieży. 
Niestety, wyznaczony mu był inny los… 
 Ale z życia dobrego człowieka zawsze coś 
zostaje! Dla nas najważniejsze powinno być zatem 
poszukanie prawidłowości, które z dziecka, a później 
młodego człowieka czynią kogoś dobrego i pożytecznego 
dla innych. To oczywiście w pierwszym stopniu zasługa 
jego rodziców. Ale chciałoby się wierzyć, że również
i dobrej szkoły, zwłaszcza tej prowadzonej przez lokalny 
samorząd. Stąd przy tej smutnej okazji chcielibyśmy 
zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z wdrażaną 
właśnie w Polsce kolejną reformą oświaty.
 Wyzwania, przed którymi reforma ta nas stawia, 
są bowiem bardzo duże. Od dawna obserwujemy 
przecież znaczący spadek poziomu wiedzy ogólnej 
absolwentów, patologiczne opieranie się w publicznym 
kształceniu na prywatnych korepetycjach (zwłaszcza
z przedmiotów ścisłych i języków obcych) oraz wyob-
cowanie uczniów po kolejnej zmianie placówki. Ponadto, 
nie rozbudza się wśród nich aktywności społecznej
i nieegoistycznych ambicji, nie mówiąc już o tradycyjnych 
postawach moralnych, w tym patriotycznych. Oto sprawy, 
z którymi musi się zmierzyć nie tylko chojnickie 
szkolnictwo. Kryzys wartości, jaki jest udziałem obecnego 
pokolenia, wynika w znacznym stopniu ze stanu edukacji 
publicznej. Dlatego nie trudno pogodzić się z ogólnymi 
celami twórców reformy. Ale są i zagrożenia: szybkość 
zmian, wyidealizowany obraz ośmioklasowego szkol-
nictwa podstawowego, niewielki okres na przygotowania
i działania przystosowawcze, a przede wszystkim 
wprowadzanie reformy w okresie znaczącego niżu 
demograficznego.
 Faktyczny powrót do rozwiązań systemowych, 
znanych sprzed wprowadzenia gimnazjów w Chojnicach, 
wymagał pilnego opracowania programu dostosowaw-
czego, który w ogólnych zarysach burmistrz Finster 
przedstawił również opozycji. Sprowadza się on do 
mechanicznego posegregowania zasobów (miejskich 
placówek oświatowych i kształcących się w nich uczniów) 
w taki sposób, aby szkoły przetrwały (pomimo ich 
formalnego łączenia), a nauczyciele zachowali posady. 
Deklaruje przy tym włodarz, że chce przede wszystkim 
przekonywać rodziców do dobrowolnych przenosin 
uczniów z jednej szkoły do drugiej. Nie wyklucza jednak, 
że jeśli do połowy lutego łagodna perswazja nie pomoże, 
odwoła się do administracyjnych form nacisku. Pozwoli 

to, jego zdaniem, na zachowanie status quo przez 
najbliższe lata. O tym co będzie później wypowiada się 
enigmatycznie, czekając pewnie na rozwój przyszłych 
wypadków. Nie wróży to dobrze tym, którzy będą musieli 
się zmierzyć z problemami chojnickiej oświaty po 2018 r.
 Stoimy na stanowisku, że do ewentualnego 
przeniesienia każdego ucznia rodzic i sam uczeń powinni 
być zachęceni, a nie zmuszani. Wierzymy, że mieszkańcy 
są w stanie podejmować decyzje racjonalne,  zgodne
z interesem własnych dzieci. Miasto w trudzie wychowa-
nia i edukacji powinno rodziców wspierać. Należy 
poświęcić tyle czasu i energii, by znaleźć rozwiązania 
satysfakcjonujące zarówno dzieci, jak i rodziców, 
nauczycieli i dyrektorów szkół. Idąc za myślą wielkiego 
pedagoga Janusza Korczaka: Wychowanie dziecka to nie 
miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek 
bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli.
 W ocenie PChS musimy zdobyć się na 
zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyj-
nych. Robią to inni, na przykład Człuchów z powodzeniem 
promuje Zespół Szkół Sportowych. Robić powinniśmy to
i my, skutecznie zabiegając o uczniów mieszkających
w sąsiednich gminach. W ostatnich latach wiele sukce-
sów miała w tym zakresie nasza SP nr 3 zaskarbiając 
popularność wysokim poziomem nauczania i troską
o uczniów. Dlatego tym bardziej bolesne i niemotywujące 
byłoby „odbieranie” jej dzisiaj pozyskanych z takim 
trudem uczniów! Szkoły ukierunkowane na rozwijanie 
aspiracji sportowych czy artystycznych są realną 
odpowiedzią na kolejną falę niżu demograficznego, na 
braki ofertowe, na ograniczenia w zatrudnianiu przy-
szłych nauczycieli. Im szybciej podejmiemy się tego 
wyzwania, tym szybciej opanujemy sytuacje kryzowe. 
Musimy pamiętać, że bez względu na nasz stosunek do 
poczynań obecnego rządu w tym względzie, wszelka 
lokalna obstrukcja reformy, byłaby działaniem szkodzą-
cym głównie naszej młodzieży szkolnej.
 Przy okazji warto postawić sobie pytanie: 
dlaczego najdotkliwiej obecny kryzys dotyka Gimnazjum 
nr 1, do którego rodzice tak niechętnie kierują swoje 
dzieci? Placówka te została w ciągu ostatnich lat bardzo 
sowicie wsparta środkami ze strony organu prowadzą-
cego, posiada znakomitą bazę lokalową i stale podno-
szącą swoje kwalifikacje kadrę, a wciąż brakuje jej dobrej 
renomy. Sprawy sądowe, konflikty pracownicze, posą-
dzenia o mobbing, pożałowania godna „reklama” na 
forach internetowych nie sprzyja zmaganiu się z poważ-
nymi wyzwaniami i świadczy o istotnych zaniedbaniach
w zarządzaniu placówką. Tymczasem, gdyby połączyć jej 
zasoby z zasobami – równie fatalnie zarządzanego – 
sąsiedniego Parku Wodnego, można by się pokusić
o stworzenie szkoły mistrzostwa sportowego na najwyż-
szym poziomie, i raz jeszcze potwierdzić zasadę 
arytmetyczną, że z dwóch minusów może być… plus! 

                                             M. Brunka, K. Kaczmarek, 
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Widoczne na rysunku kamienice powstały w latach 90-
tych  XIX wieku. W większości były to dwupiętrowe bu-
dynki neorenesansowe. Zasadniczo różniła się od nich 
tylko wybudowana w roku 1908 secesyjna kamienica nr 
21. Fasady kamienic zdobione były ozdobnymi gzymsami 
i płycinami, a otwory okienne ozdobnymi naczółkami
i obramieniami. Wszystkie partery przystosowane były do 
działalności handlowej. Była to bowiem tak jak i dzisiaj 
jedna z najbardziej reprezentatywnych chojnickich ulic. 
Na wyższych kondygnacjach mieszkali właściciele oraz 
najemcy lokali mieszkalnych. Pierwsza z lewej to kamie-
nica nr 11, której właścicielem był  kuśnierz Cohn, właści-
cielem kamienicy nr 13 był kupiec Zander, 15 - krawiec 
Lenz, 17 - technik dentystyczny Döhring, 19 - księgarz 
Wieczorkiewicz, a ostatniej istniejącej do dnia dzisiejsze-
go, pod nr 21, kupiec Józef Jączyński. Po odzyskaniu 
niepodległości w dużej mierze zmienili się mieszkańcy

i właściciele. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny 
światowej w kamienicy nr 11 był „Skład bławatów, towa-
rów krótkich i galanterii”  właśc. R. Januszewska. Nad 
sklepem mieszali: Fritz Karol – monter elektryczny, Cohn 
Paulina, Gęba Paweł i H. Gołubska – ekspedientka. W ka-
mienicy nr 13 mieścił się „Zegarmistrz, Złotnik i Grawer, 
Warsztat reparacyjny”, który prowadził Alfons Gross. Pod 
nr 15  Żynda Leon Jan – kupiec miał mieszkanie prywatne 
oraz „ Skład Artykułów  męskich – spec. Bielizna, kapelu-
sze, czapki”. Dentysta Rogge Karol mieszkał pod nr 17. 
Czy prowadził tam praktykę? Nie udało mi się tego ustalić.  
Księgarnia, Skład papieru i introligatornia (właśc.. Wie-
czorniewicz G. Nast.) mieściła się pod nr 19. W kamienicy 
21  Józef Jączyński  prowadził swoją, założoną w roku 
1887, firmę „Dom mód Jączyński”. W roku 1926 mieścił 
się tam także urząd parafialny oraz „radio elektr. zakład 
instalacyjny” Karola Wrycz-Rekowskiego.               (J.K.)

17 stycznia z wizytą w Chjnicach przebywał 
wicewojewoda pomorski Pan Mariusz 
Łuczyk. Na miejscu domniemanego po-
chówku „wrześniowych obrońców Chojnic” 
przy ulicy Kościerskiej zorganizowano 
konferencję prasową. Wicewojewoda 
podziękował  Posłowi  Aleksandrowi  
Mrówczyńskiemu, który skierował prośbę 
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego i do dyrektora IPN  dotyczącą prze-
prowadzenia badań i docelowo ekshumacji 
oraz godnego uczczenia pamięci obrońców 
Chojnic. Padła też z ust wicewojewody  
obietnica: „Jak Państwo doskonale wiecie 
... Urząd Wojewódzki i Instytut Pamięci 
Narodowej prowadzą w tej chwili zarówno 
badania, całą dokumentacje przygotowują, 
całą procedurę do tego,  żebyśmy mogli 
tych żołnierzy pochować – być może 
nastąpi to na jesieni, na przykład określmy 
taki termin, nie bardzo precyzyjny, ale we 
wrześniu 2017 roku”.
                                              Jacek Klajna

5 stycznia 2017
Wicewojewoda pomorski

Mariusz Łuczyk Więcej szczegółów z przeprowadzonych badań zamieszczamy w sprawozdaniu
z 28 sesji Rady Miejskiej, gdzie do badań odniósł się wiceburmistrz Pietrzyk. 
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Umilkły już ostatnie strzały niemieckiego natarcia, i około 
godz. 16.00 okupant zajmuje miasto. Wtaczają się 
pierwsze kolumny niemieckich wojsk, witane entuzjas-
tycznie przez miejscowych Volksdeutschów. „Sypały się 
kwiaty, lały się łzy radości i uniesienia. W imieniu miasta 
witał uroczystą przemową fryzjer Ziemann, dziękując za 
wyzwolenie na które dwadzieścia długich lat czekać było 
trzeba”. Nadeszła „długa noc okupacyjna ”. Do działań 
przystępuje Niemiecki aparat terroru.  Głównym wykonaw-
cą jest RSHA (Reichssicherheitshauptamt) - (Główny 
Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy). Centrala Policji Bezpie-
czeństwa III Rzeszy, wywiadu politycznego państwa i partii 
hitlerowskiej. Utworzona w 1939 roku z połączenia Głów-
nego Urzędu SD z Głównym Urzędem Policji Bezpie-
czeństwa (kierującym od 1936 r. policją polityczną -
gestapo  oraz policją  kryminalną - kripo). Jako urząd 
kierujący zbrodniczymi organizacjami w III Rzeszy, był 
równocześnie odpowiedzialny za ich działanie. 
         Na czele Okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie stanął 
namiestnik Rzeszy (Reichsstatthalter) Albert Forster, 
pełniący jednocześnie funkcję Gauleitera, tj.: szefa okręgu 
partyjnego NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei), założona w 1919 r. Gauleiter Forster spra-
wował nieograniczoną władzę na swoim terenie i podlegał 
bezpośrednio Hitlerowi. Podlegali mu członkowie i działa-
cze partyjni na danym obszarze wraz z organizacjami 
paramilitarnymi. Już w drugiej połowie września 1939 roku 
na Pomorzu Gdańskim przystąpiono do organizowania 
NSDAP. Proces ten rozpoczęto od stworzenia aparatu na 
szczeblach powiatu i zakończono w końcu 1939 roku. Na 
szczeblu okręgu władzę zwierzchnią sprawował Kreis-
leiterb. Naczelnikiem administracji powiatu chojnickiego 
(Landratem) był Artur Jägier.  NSDAP (Narodowo 
Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) kontro-
lowała wszystko, wszystkich i wszędzie, donosząc wyżej
a przede wszystkim do gestapo. W Chojnicach jej siedziba 
mieściła się przy ulicy Człuchowskiej Nr. 48.(obecnie ul, 31 
Stycznia Nr.48.).

       Ważną rolę w systemie Trzeciej Rzeszy spełniał pion 
policyjno-sądowy. Aparat policyjny dzielił się na policję 
porządkową (Ordungspolizei), w Chojnicach Policja 
pomocnicza Hilfspolizei , swoją siedzibę miała przy 
Starym Rynku Nr.7.  

Służbę pełniło siedmiu granatowych policjantów, oraz 
Policję bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) - Urząd Policji
i Bezpieczeństwa, w Chojnicach znajdował się on w budyn-
ku Gestapo. Policja porządkowa stanowiła dziewiąty urząd 
Głównego Urzędu SS. Natomiast policja bezpieczeństwa
i służba bezpieczeństwa SS (Sicherheitsdienst) scalone 
były w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. 
W skład policji rządowej wchodziła policja ochronna  - 
SCHUPO (Schutzpolizei), która swoją siedzibę miała przy 
Starym Rynku Nr.2 , oraz Żandarmeria (Gendarmerie) 
Policja Wojskowa z siedzibą w baraku przy ulicy 
Kościerskiej (dzisiaj okolice blaszaka i targowiska) a po 
zbombardowaniu koszar SS w 1943r. przeniesiona do 
baraku na przeciwko starego cmentarza (dziś sklep z far-
bami p.Wambiera).
 Policja bezpieczeństwa dzieliła się na kryminalną KRIPO 
(Kryminalpolizei), Chojnickie KRIPO siedzibę miało przy 
ulicy Warszawskiej Nr.13, i tajną policję państwową 
(Geheime Staatspolizel) – Gestapo, utworzone  w 1933 r. 
Główny organ przymusu państwa  hitlerowskiego, realizo-
wało politykę terroru i zagłady. Związane z SS od 1939 roku 

podlegało Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy  
RSHA. W Chojnicach miało swoją siedzibę w domu dr. 
Bełkowskiego przy ulicy Ramy Nr.6 a następnie przy ulicy 
Gockowskiego Nr.37 dzisiaj ul. Drzymały Nr.37 Szefem 
Chojnickiego gestapo był Henig. 

        Na Pomorzu Gdańskim pierwsze formacje policyjne 
działały na bezpośrednim zapleczu każdej z armii 
operującej w Polsce. Były to specjalne grupy operacyjne 
policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa (Einsatz-
grupper cherheitspolizei und des Sicherheitsdienst).
W skład grup operacyjnych wchodziły oddziały operacyjne 
- Einsatzkommando - komando. Specjalne Grupy 
Operacyjne Policji Bezpieczeństwa - Einsatzgruppen, od 
25 sierpnia 1939r. przydzielone do XIX Korpusu z 570 
grupy tajnej policji polowej. Od 1 września do 1 
października 1939 roku. W ramach  EINSATZGRUPPEN 
działały na terenie Chojnic,  Grudziądza, Torunia i Inowro-
cławia dwa komanda. Były to: Einsatzkomando 1/IV pod 
dowództwem Stumbahnführera H. Bischofta i Einsatz-
komando 2/IV pod dowództwem Sturmbahnführera W. Ha-
mmera.
       Główną siłę policyjną na Pomorzu Gdańskim stanowiły 
oddziały organizacji paramilitarnej  Selbstschutz - Samo-
obrona, oficjalnie powołany do życia  przez Reichsführera 
SS Heinricha  Himlera między 8 a 10 września 1939 roku. 
Podlegał on szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa 
Rzeszy - Reinhardowi Heydrichowi. Dowódcą okręgu 
pomorskiego został  SS-Oberführer Ludolf von Alvensle-
ben. Kierowany z miasta Bydgoszczy był podzielony na VI 
Inspektoratów. Powiaty – Chojnicki, Sępoleński, Tucholski 
i część powiatu Świeckiego zostały podporządkowane IV 
inspektoratowi Selbstschutzu z siedzibą w Chojnicach. Na 
jego czele stali oficerowie SS którym podlegali przedsta-
wiciele powiatów a tym  kolei przywódcy w miasteczkach
i gminach. Członkowie nosili na rękawach zielone opaski. 
Na terenie Chojnic, wsławili się rozstrzeliwaniem swych 
ofiar na terenie „Doliny Śmierci” i innych dogodnych do 
tego miejsc. 26 listopada 1939 roku nastąpiło rozwiązanie 
tej organizacji a jej sprawy przejęło GESTAPO.
          Następną zbrodniczą organizacją było SS - Die 
Schutzstaffeln der Nationalistichen Deutschen Arbeiter-
partei, (Sztafety Ochronne NSDAP), sformowane
w 1923 roku, pełniły funkcję policji wewnątrz partyjnej
i wywiadu politycznego. Kierownikiem Chojnickiego SS 
był: SS - Obersturmfürer Karl Dirks.  Jednostka SS 
skoszarowana była w barakach przy ulicy Kościerskiej 
(obecnie rejon od blaszaka, po obu stronach ulicy Młodzie-
żowej do wysokości bloku Nr 23). Od 1943r.  po częścio-

wym spaleniu się koszar, jednostkę przeniesiono i do 
końca wojny stacjonowała w Zakładzie Poprawczym, była 
postrachem miasta i okolicy.
        Ponadto do aparatu represji zaliczały się:  
Sicherheitsdienst des Rechsführers SS – SD - Służba 
Bezpieczeństwa Przywódcy SS, niemiecki wywiad 
Polityczny NSDAP, zorganizowany w 1931 roku w ramach 
SS (nazwa SD od 1933r.); umacniała system faszystowski 
w Niemczech, od 1939r. w RSHA. Siedziba i adres jak 
GESTAPO.
Die Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deuts-
chen Arbeiterpartei - SA - Oddziały Szturmowe NSDAP,   
Założone w 1920 roku,  w Chojnicach nadzór sprawował 
Landrat Artur Jägier, a dowódcą był Mocek. Siedziba 
mieściła się przy ulicy Człuchowskiej Nr.48. (obecnie ul, 31 
Stycznia Nr.48.)  
Jungedeutschepartei - JDP - Partia Młodych Niemców, 
siedziba mieściła się przy ulicy Człuchowskiej Nr.48. 
(obecnie ul, 31 Stycznia Nr.48.). Ci młodzi chłopcy wyszy-
dzali polaków i niszczyli polski dorobek kulturalny. 
Arbeitsamt - Urząd pracy, początkowo mieścił się przy 

Starym Rynku Nr.6 (sklep sportowy), następnie na 
zapleczu hotelu „Priebe” (dawniej „Polonia”) przy Rynku 
Nr.23. Przeniesiony na ulicę Człuchowską 31, gdzie 
funkcjonował do końca okupacji. Wysyłał Polaków na 
przymusowe roboty do Rzeszy.

Dodatkowo powołano od jesieni 1944 r. Jagdpolizei - 
Lotne Brygady Policji i Jagdkomando - Specjalne Oddzia-
ły SS do tropienia i likwidowania grup partyzanckich, które 
działały w terenie.   
           Okupant hitlerowski rozpoczął też organizowanie 
aparatu sądowego. W Niemczech modyfikacja prawa 
karnego rozpoczęła się prawie natychmiast po dojściu 
Hitlera do władzy. Serię zarządzeń regulujących przepisy 
karne na zajętych obszarach polskich zapoczątkowało 
rozporządzenie gen. Waltera von Brauchitscha z 5 
września 1939 roku, wprowadzające niemieckie prawo 
karne. Z kolei 1 października 1939 roku generalny 
kwatermistrz Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, wydal 
rozporządzenie "w sprawie ścigania czynów karnych 
popełnionych przed 1 września 1939 roku na ziemiach 
polskich zajętych przez Wehrmacht". Wraz z wprowadze-
niem prawa karnego ustanowiono wojskowe sądy specja-
lne i wojskowe sądy doraźne oraz policyjne sądy doraźne. 
Dominującą rolę w orzekaniu kar w trybie doraźnym 
odgrywały sądy specjalne (Sondergerichte). W Chojnicach 
działał taki sąd pod kierownictwem Hansa Krűgera przy ul. 
Młyńskiej Nr.30.

Andrzej Lorbiecki  
                                                                       

Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.
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      Jedną z najpiękniejszych kart w ruchu 
patriotycznym na ziemi chojnickiej w okre-
sie międzywojennym zapisali członkowie 
Polskiego Związku Zachodniego. Organiza-
cja ta powstała w 1934 r. w rezultacie prze-
kształcenia działającego od 1921 r. Związku 
Obrony Kresów Zachodnich. W okręgu po-
morskim do PZZ należało ponad pięć 
tysięcy członków, wśród nich m. in. wybitny 
pisarz i regionalista kaszubski Aleksander 
Majkowski czy związany przed wojną
z Chojnicami Edward Poppek (dziennikarz
i działacz harcerski). Wśród najistotniej-
szych zadań tej organizacji wskazać 
możemy obronę polskich praw narodo-
wych, kształtowanie postawy patriotycznej 
na terenie przygranicznym i śledzenie 
niemieckiego ruchu politycznego.
 
       Wielu członków PZZ po aresztowaniu 
przez Niemców zostało zamęczonych
w obozach koncentracyjnych, więzieniach 
(np. berl ińskim Alt-Moabit) i  innych 
miejscach kaźni. W gronie tych aktywnych 
działaczy patriotycznych był pocztowiec 
Józef Mechlin, zamieszkały w Chojnicach 
przy ul. Świętopełka 9.  

Z ziemi zaborskiej
    Urodził się 15 marca 1902 roku w Bru-
sach, w kupieckiej rodzinie Jana Mechlina
i Katarzyny Plata. Ojciec wywodził się z Ko-
sobud, matka była bruszanką. Jan Mechlin 
zajmował się handlem artykułami spożyw-
czymi, zaś Katarzyna troszczyła się o dom, 
męża i gromadkę dzieci. W rodzinie 
rozmawiano po kaszubsku i po polsku.
     Józef miał czterech braci. Dwóch z nich 
(Włodzimierz i Stefan), wcielonych do armii 
pruskiej, zginęło we Francji podczas I wojny 
światowej. Najstarszy z braci, Bolesław 
Florian, po ojcu odziedziczył zamiłowanie 
do handlu, był inowrocławskim przedsta-
wicielem znanej firmy „Przemysł Tłusz-
czowy. Schicht - Lever S. A.", zmarł jednak 
przedwcześnie w 1936 roku. Najmłodszy
z rodzeństwa, Alfons, został księdzem i od-

wiedzał Józefa, kiedy pełnił posługę 
wikariuszowską w Chojnicach (1934-1935). 
Właśnie z młodszym o trzy lata Alfonsem 
łączyła Józefa od dzieciństwa najbliższa 
więź braterska. Po wojnie ks. A. Mechlin był 
proboszczem w Nowym Mieście Lubaw-
skim  i bardzo zasłużył się tam dla rozwoju 
życia społecznego i religijnego.

Rodzinna kamienica
             Po ukończeniu szkoły powszechnej
w Brusach i koniecznych szkoleń poczto-
wych 18-letni J. Mechlin 1 września 1920 r. 
podjął pierwszą pracę w Urzędzie Poczto-
wym w Pruszczu (powiat tucholski). W doro-
słe życie wchodził już zatem w odrodzonej 
Rzeczypospolitej i pracował na jej zachod-
nich kresach. Po ośmiu latach zatrudniony 
został w Chojnicach, gdzie, z krótką przer-
wą w 1931 r. - Urząd Pocztowy w Rytlu, 
pracował aż do wybuchu II wojny światowej.

    Józef Mechlin ożenił się w 1926 r. z bru-
szanką Heleną Weyną. Małżeństwo

doczekało się sześciorga dzieci: pięciu 
córek (Teresa, Urszula, Irena, Felicja i Zofia) 
i syna Włodzimierza. Dla swojej rodziny
i z myślą  o przyszłym dochodzie czynszo-
wym chojnicki pocztowiec wybudował, przy 
wsparciu finansowym brata Bolesława,  
dom znajdujący się na rogu ulic Szóstej 
(przemianowanej później na Mestwina)
i Świętopełka. Ten okazały kilkukondygna-
cyjny gmach zachował się do dziś w dobrym 
stanie.

Posterunek wywiadowczy
      Działalność zawodowa J. Mechlina 
związana była z kolejowym obwodem 
poczty w Chojnicach. Jako ekspedient 
przewoził przesyłki pocztowe koleją, m. in.  
na trasach Berlin – Królewiec i Piła – Tczew. 
Nierzadko docierał do informacji zawartych 
w niemieckich przesyłkach i przekazywał je 
(wg relacji rodzinnych) placówce polskiego 
wywiadu w Chojnicach. Miasto to i jego 
okolice stanowiły ośrodek intensywnych 
działań polskich służb specjalnych przeciw 
Niemcom. Chojnicki posterunek wywiadow-
czy cieszył się dobrą opinią w środowisku 
tajnych służb, co podkreślił w swoim 
opracowaniu naukowym dr hab. Wojciech 
Skóra (Placówki wywiadu polskiego w Choj-
nicach. Przyczynek do dziejów Pomorza 
Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, Chojnice 2012).

     Swoje życie narażali inni pomorscy 
pocztowcy – patrioci przewożący przesyłki, 
m. in. Józef Rzepka - starszy ekspedient ds. 
tajnej korespondencji na Poczcie Polskiej
w Wolnym Mieście Gdańsku, rozstrzelany 
przez Niemców na Zaspie 5 października 
1939 r.

Piekło obozów
       Postawa narodowa J. Mechlina w przy-
granicznych Chojnicach zwróciła uwagę 
Niemców. Kiedy wybuchła wojna, udał się 
wraz z kilkoma innymi ekspedientami do 
Brześcia n. Bugiem. Konwojowali chojnickie 

archiwum pocztowe. Rozłąka z rodziną 
bardzo mu doskwierała i postanowił wrócić 
do Chojnic. Prawdopodobnie nie zdawał 
sobie sprawy z grożącego mu niebezpie-
czeństwa. Decyzja o powrocie okazała się 
tragiczna w skutkach. Gestapo aresztowało 
go wiosną 1940r. Został zatrzymany w urzę-
dzie pocztowym na chojnickim dworcu, pod-
czas służby. Wcześniej Niemcy dokonali 
rewizji w   mieszkaniu pocztowca. Najpierw 
osadzono go w areszcie w Chojnicach,
a następnie przetransportowano do więzie-
nia w Gdańsku i obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Stamtąd trafił do berlińskiego Alt-
Moabit.
 Ostatnim miejscem pobytu Józefa 
Mechlina był obóz oświęcimski. W KL 
Auschwitz przydzielono mu numer obozowy 
20 705.  Zmarł 3 listopada 1941 r. (w akcie 
zgonu podano godzinę 11. 10) w bloku 11.

Pamiątkowa tablica
 Polscy pocztowcy: naczelnicy 
urzędów, ekspedienci, ambulanserzy, 
depeszowi, doręczyciele, pocztylioni i i in. 
zapisali piękną kartę w historii ruchu oporu 
wobec niemieckiego okupanta. W warto-
ściowej publikacji Pracownicy Poczty i Tele-
komunikacji w latach wojny i okupacji 1939-
1945 pod red. Władysława Madonia (War-
szawa 1979) wspomniano ok. tysiąca po-
cztowców poległych w tym okresie. Wśród 
nich odnajdziemy 18 pracowników dwóch 
urzędów chojnickich (niektórzy z nich 
jednakże zmarli podczas wojny z powodu 
choroby, np. pocztylion Ignacy Ostrowski, 
zob. Kwartalnik Chojnicki 2013, nr 3. 
Czternastu pocztowców zostało  upamię-
tnionych na tablicy w gmachu Poczty 
Polskiej na Starym Rynku w Chojnicach:
J. Dullek, Teodor Knitter, A. Kobierowski, 
Józef Kościelny, Jan Kowalski, Władysław 
Kręcki, Jan Kujawski, Jan Mietz, A. Nowak, 
Antoni Rydzkowski, Maksymilian Szopiński, 
Alojzy Szulc, Leon Żychski oraz bohater 
niniejszego szkicu - Józef Mechlin.
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Kolejna pocztówka (zdjęcie), którą chciałbym państwu 
zaprezentować przedstawia żołnierzy I Batalionu 
Strzelców w Chojnicach, którzy prezentują na nim 
tabliczkę z datą 3. VI. 1927 r i opisem " Służba Zdrowia I 
Baonu Strzelców w Chojnicach". 
Ów batalion został sformowany w Chojnicach,  na począt-
ku 1926 r. z zadaniem ochrony granicznej stacji kolejowej. 
Wchodził w skład 8 Samodzielnej Brygady Kawalerii. 1000 
żołnierzy batalionu w czasie pokoju aktywnie uczestniczyło 
w życiu miasta, stając się jego integralną częścią i żyjąc
w doskonałych kontaktach z jego mieszkańcami. W ów-
czesnych czasach wojsko budziło nie tylko poczucie 
bezpieczeństwa ale i było dodatnim bodźcem dla 
lokalnego handlu. Niestety nie obyło się bez minusów,
a największymi z nich byli dwaj porucznicy, którzy brali 
udział w aferze szpiegowskiej na rzecz Abwehry.
Porucznicy Paweł Piontek i Kazimierz Urbaniak stanęli
w kwietniu 1927 r. przed sądem Wojskowym w Grudziądzu. 
Rozprawa miała charakter tajny i została przeprowadzona 
w trybie doraźnym na sesji wyjazdowej sądu w Toruniu. 
Ciekawostką jest, iż ze względu na charakter sprawy nikt 
nie chciał podjąć się obrony oskarżonych, więc dostali 
obrońców z urzędu. Obaj oficerowie zostali oskarżeni
o działalność szpiegowską na rzecz niemieckiego wywia-
du wojskowego, obaj przyznali się do winy i obaj zostali 
skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. W chwili 
śmierci obaj mieli po 26 lat a ówczesny prezydent RP 
Ignacy Mościcki nie skorzystał oczywiście z prawa łaski. 
Łączniczką porucznika Pawła Piontka z wywiadem 
niemieckim była jego narzeczona, Wanda Piekarska. 14 
października 1927 roku Sąd Okręgowy w Grudziądzu 
skazał Wandę Piekarską na karę sześciu lat ciężkiego 
więzienia za szpiegostwo i karę jednego roku więzienia za 
kradzież. Rozprawa w części dotyczącej zarzutu szpie-
gostwa miała charakter tajny, natomiast wątek kradzieży 
na szkodę właściciela sklepu p. Rascha z Chojnic rozpa-
trywany był przy udziale publiczności. Wanda Piekarska 
była ekspedientką w sklepie p. Rascha i w domu jej 
rodziców znaleziono przedmioty znacznej wartości, wobec 
to których porucznik Piontek połowę zapłaty zdążył uiścić 
jako rekompensatę właścicielowi sklepu. Historia akurat 
wspomnianej kradzieży jest dość skomplikowana a jakże 
ściśle związana ze zdradą naszego kraju. Ówczesne 
gazety żyły tą aferą, aczkolwiek jak to w niejasnych 
przekazach bywa jest wiele niedomówień i nieścisłości bo 

jak wiadomo sąd wojskowy nie mógł wyjawić szczegółów 
śledztwa. Jak nietrudno się domyśleć właściciel sklepu był 
Niemcem i jako kupiec zapewne szybko spostrzegł brak 
tak wówczas drogich towarów jak porcelana, kryształy czy 
materiały na suknie a wyliczona strata na 2 tysiące złotych 
musiała robić wówczas wrażenie, jednak sprawa o kra-
dzież odbyła się dopiero pół roku po rozstrzelaniu 
narzeczonego pani Piekarskiej, bo dopóki żył i płacił
w dolarach sprawy dla właściciela nie było a łączniczka 

Abwehry cieszyła się wolnością mogąc w zdradliwy 
sposób przekazywać tajne wojskowe informacje. 
Chojnice, leżące wówczas na pograniczu, było jednym
z ulubionych polskich miast dla obcej agentury a na 
podstawie wspomnianej afery szpiegowskiej powstały dwa 
odcinki serialu "Pogranicze w Ogniu" z Cezarym Pazura
i Olafem Lubaszenko w rolach głównych.

Krystian Reszczyński
(zdj. poniżej dzięki uprzejmości portalu”Historia Chojnic”)

Żołnierze 1 BS
w Chojnicach
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Jakub Orpiszewski. 
Chojnicki rzeźbiarz i rysownik. Autor ołtarza 
w kościele pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Charzykowach, ornamentów zdobią-
cych organy w kościele gimnazjalnym oraz  
kaplicy w Chocińskim Młynie wyrzeźbionej 
w 1600 letnim czarnym dębie. 

Przedstawi się Pan chojniczanom?

Urodziłem się w Chojnicach i tu pracuję
w chojnickim DPS-ie. Od dwóch lat miesz-
kam w Chojniczkach, gdzie mam praco-
wnię.

Kiedy zaczęła się Pana przygoda ze 
sztuką?

Tak dokładnie to nie pamiętam. Od dziecka 
lubiłem rysować. Gdy miałem 6 czy 7 lat 
często odwiedzałem wujka Henryka Zarem-
bę, który wykonywał rzeźby z drewna. Sam 
zacząłem próbować i tak już mi zostało… 

To jest Pan samoukiem? Czy ukończył 
Pan uczelnię artystyczną?

Nie kończyłem uczelni artystycznej. Uczy-
łem się z książek, wizyt w muzeach, 
galeriach… Dużo dały mi zajęcia z rysunku 
u p. Danki Wolińskiej w CHDK-u. 

Pana zdolności artystyczne są bardziej 
wrodzone czy wyuczone?

Myślę, że aby zajmować się jakąkolwiek 
formą twórczości konieczne jest połączenie 
obu tych rzeczy. Predyspozycje do wykony-
wania różnych działań artystycznych muszą 
być podparte latami pracy, poszukiwań, 
prób, szlifowania warsztatu…. 

Gdzie szuka Pan natchnienia, co Pana 
inspiruje, co pobudza kreatywność?

Nie specjalnie muszę szukać natchnienia, 
czy inspiracji. W głowie mam długą kolejkę 
projektów czekających na realizację. 
Tematem prawie zawsze jest człowiek, jego 
wierzenia, postawy… wystarczy ubrać to
w przestrzenną skorupę, dobrać odpowie-
dni materiał i gotowe… 

Czy ma Pan swój ideał artystyczny, 
artystę, który jest dla Pana mistrzem
i którego Pan podziwia?

Nie potrafiłbym podać jednego nazwiska. 
Właściwie każdy styl w sztuce od antyku 
przez renesans do współczesności wykre-

ował nazwiska artystów których cenię.
Z obecnie tworzących Willy Verginer, Aron 
Demetz, Bruno Walpoth, Gehard Demetz…. 
Tych nazwisk jest naprawdę sporo. 

Jakie formy sztuki oprócz rzeźby Pana 
interesują? 

Rysunek. Bardzo lubię pracę tuszem, ołów-
kiem, czy kredką. Jeśli chodzi o bardziej 
bierne zainteresowanie sztuką to uwielbiam 
dobra muzykę. Może dlatego że połowa 
mojej rodziny to muzycy.

Proszę powiedzieć jak wygląda Pana 
pracownia? 

He he pełno w niej trocin… a tak poważnie to 
od dwóch lat mam bardzo fajne miejsce do 
pracy, gdzie mogę spokojnie realizować 
swoje pomysły. 
Jak Pan ocenia ,,infrastrukturę artysty-
czną” Chojnic? 

No cóż oczywiście brakuje w Chojnicach 
porządnej sali wystawowej dającej możli-
wość odpowiedniej prezentacji prac. Mam 
nadzieje że zmieni się to po modernizacji 
CHCK. Z drugiej strony jestem zwolen-
nikiem pokazywania prac w różnych 
miejscach publicznych. Można wtedy 
przypadkowo ,,wpaść” na coś, co być może 
pozwoli się nam na chwilę zatrzymać, 
zastanowić… to podobnie jak w muzyce, 
gdyby utwory muzyczne były prezentowane 
wyłącznie w filharmonii to trafiałyby być 
może do 10% społeczeństwa, które się tam 
pofatyguje.

Jakie ma Pan plany artystyczne na 
nadchodzący rok? 

Głównie praca nad dwoma cyklami, które 
rozpocząłem tj. IKAR i ECCE HOMO. 
Chciałbym również w tym roku więcej czasu 
poświęcić rysunkowi.

Gdzie można obejrzeć Pana prace? 
Jedna ze starszych prac stoi koło Parku 
Wodnego, jest też Kaplica w Chocińskim 
Młynie, ołtarz w Charzykowskim kościele, 
czy ornamenty w nowych organach Kościo-
ła Gimnazjalnego. Więcej prac można 
obejrzeć także na www.orpiszewski.pl
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Waszyngton z m.in. budynkiem Kongresu jest chyba 
jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast świata. 
Siedziba władzy federalnej, wielu placówek krajowych
i międzynarodowych, setek obiektów muzealnych i arty-
stycznych posiada niesamowity klimat. 
Znajdujący się w centrum miasta National Mall (przypo-
minający paryskie Pola Elizejskie) jest doskonałym 
miejscem zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Idealne 
do odkrywania największych skarbów stolicy USA.
Zaczynając na jednym końcu National Mall podziwiamy 
budynek Kongresu i Biblioteki Kongresu, idąc kawałek 
dalej znajdujemy Sąd Najwyższy. Spacerując zielonymi 
terenami National Mall spotkać można tysiące ludzi 
cieszących się chwilą – czytają, grają, zwiedzają. 
Waszyngton jest miastem kompaktowym – najważniejsze 
zabytki i rzeczy warte poznania znajdują się na stosun-

kowo małym terenie, bez problemu można go przespace-
rować. Dochodzimy do Pomniku Waszyngtona – charakte-
rystycznego „ołówka”, doskonałego miejsca do spotkań
o wysokości 169,3 m (posiada taras widokowy, do 2019 
roku nieczynny z powodu remontu), a stąd kilka minut 
spacerem do Pomnika II Wojny Światowej – wspaniale 
skomponowanego miejsca pamięci, które powala na 
kolana swoim charakterem. To jeden z wielu przykładów 
waszyngtońskich pomników, miejsc pamięci i czci, które są 
doskonale wkomponowane w życie miasta. Kilkaset 
metrów dalej znajduje się Monument Lincolna, pomnik 
upamiętniający tego wielkiego polityka. Schody prowa-

dzące do wnętrza i figury Lincolna są doskonałym 
miejscem do obserwowania całego National Mall – 
szczególnie efektownie wygląda to po zachodzie Słońca, 
kiedy oświetlony Pomnik Waszyngtona odbija się w sa-
dzawce a w tle majaczy Kongres. Z National Mall niedaleko 
do najsławniejszego domu na świecie – Białego Domu. 
Wspaniała architektura, doskonale utrzymane otoczenie 
prezentuje się wyjątkowo zarówno za dnia jak i w nocy.
Przechadzając się alejkami bocznymi National Mall 

znajdziemy Pomnik Wojny Wietnamskiej, Koreańskiej
i wiele innych.
W letnie poniedziałki, pod warunkiem dobrej pogody, na 
terenie National Mall pomiędzy Kongresem a Pomnikiem 
Waszyngtona , rozkładany jest ogromny przenośny ekran
i każdy, kto ma ochotę może obejrzeć seans pod otwartym 
niebem z widokiem na Kongres w tle. 

Ciekawą rzeczą jest Tidal Basin – zbiornik wodny
otoczony drzewami wiśniowymi, z Pomnikami Jefferson'a
i Rooselvelt'a i Pomnikiem Wojny.
Najsławniejszą z waszyngtońskich ulic jest chyba 

Pennsylvania Avenue, łącząca Kongres z Białym Domem, 
przy której znajdziemy chociażby Archiwum Narodowe, 
budynek poczty z punktem widokowym na wieży czy znany 
z wielu filmów budynek - siedzibę FBI.  
Warto skorzystać z oferty Instytutu Smithsona (Smit-
hsonian Institute) – ta placówka badawcza oferuje 
możliwość poznania prawie wszystkiego, w dodatku 
wstępy są darmowe (z wyjątkami wystaw specjalnych) – 
wokół National Mall znaleźć można m.in. Muzeum Historii 
Narodowej z „Henrym” na czele – słoniem witającym 
odwiedzających; Narodowe Muzeum Lotnictwa i Prze-
strzeni Kosmicznej – z możliwością odbycia lotu próbnego 
w symulatorze wojskowego myśliwca; Narodowe Muzeum 
Sztuki Afrykańskiej, Muzeum Historii Amerykańskiej czy 

Muzeum Hirshhorna z ogrodem rzeźb oraz wiele innych. 
Siedziba główna Instytutu znana jako „Zamek” sama
w sobie jest warta zobaczenia.
Waszyngton jest ważnym centrum akademickim – 
znajdują się tu popularne Georgetown University, George 
Washington University, wydział Uniwersytetu Johna 
Hopkins'a czy Gallaudet University – pierwszy i jedyny 
uniwersytet na świecie dla osób niesłyszących (amery-
kański język migowy jest jedynym językiem wykładowym
i jego znajomość jest wymagana także od słyszących 
studentów lub pracowników).
Znajdujące się niedaleko Waszyngtonu Narodowe 

Instytuty Zdrowia współpracują z wieloma placówkami i 
wydziałami medycznymi, co oznacza doskonałą opieką 
zdrowotną.
Wydawać by się mogło, że stolica państwa nie może 
posiadać tak magicznego charakteru – będąc w centrum 
National Mall trudno zorientować się, że jest to tak ważny 
ośrodek polityczny, naukowy czy turystyczny.      

Zamek
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Pstrąg po baskijsku
Składniki
2 średnie pstrągi, 2 pęczki natki pietruszki, 3 łyżki octu winnego, 3 papryczki chilli, 1 cytryna, oliwa 

do smażenia i mąka do panierowania, duży brokuł.

Przygotowanie
Ryby  umyj, osusz i natrzyj wewnątrz octem (około pół łyżki na sztukę). Do każdego włóż kilka listków 

pietruszki (nie więcej niż pół pęczka). Następnie spanieruj je w mące i usmaż na rozgrzanej oliwie – na 

złoty kolor. Usmażone ryby zdejmij na chwilę z patelni, a do oliwy dodaj posiekane papryczki chilli, 

pozostały ocet (ok. 2 łyżki) i pozostałą, drobno posiekaną,  pietruszkę. Wszystko wymieszaj, włóż na to 

pstrągi i pogotuj całość około 5 minut.  Dopraw solą i świeżo mielonym pieprzem. Podawaj

z ugotowanymi na parze brokułami.
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Zachęcam Państwa do czytania tekstów
o tematyce zdrowotnej w miesięczniku 
Chojniczanin.pl, gdzie będę w cyklicznych 
opracowaniach  przedstawiał naturalne 
metody leczenia. W kolejnych numerach 
omówię istotne dla Państwa filary zdrowego 
życia. Życzę wszystkim by stały się one 
swoistą mapą drogową, którą będziecie 
Państwo podążać do końca życia. Moje 
propozycje o filarach  zdrowego  życia będę 
przedstawiał w oparciu o najnowsze 
badania naukowe Instytutów Medycyny 
Naturalnej (niekonwencjonalnej) oraz 
zalecenia Medycyny Akademickiej (szkol-
nej).  Artykuły będą różnić się zasadniczo od 
innych traktujących o zdrowiu. Prowadzę 
praktykę terapeutyczną od 30 lat w zakresie 
fizykoterapii, masażu, energoterapii, oste-
opatii (kręgarstwa) i ziołolecznictwa.  Jeśli, 
drogi czytelniku, zawitasz do mego gabinetu 
obojętnie w jakikolwiek dzień tygodnia to 
zobaczysz mnie pracującego  nad  nowymi  
programami holistycznego (całościowego)  
leczenia człowieka np. rwy kulszowej, 
nadczynności lub niedoczynności tarczycy, 
prostaty i innymi. Wspieram chorych i wzma-
cniam ich w dążeniu do zdrowia. Życie z po-
godą ducha nie jest dla mnie teorią, czy 

eksperymentem na  chorym  człowieku; to 
fakt.  To co będę pisał w miesięczniku 
„Chojniczanin.pl”  nie zostało ściągnięte
z internetu lub zasłyszane od  lekarzy czy 
innych terapeutów. To nie „fanaberie” czy 
„teorie” zdrowia, to prawdziwe problemy 
prawdziwych ludzi. Filary zdrowia, znane ci 
ze słyszenia,  uwolniły od chorób setki 
chorych ludzi. Pokażę ci jak stać się 
człowiekiem pogodnym i zdrowym, jak 
radzić sobie ze wszechobecnym stresem. 
Bóg dał nam życie byśmy się nim cieszyli. 
Filary zdrowego życia nauczą cię czerpać
z niego radość i zdrowie.

Filar pierwszy - WODA.

Latem 2013 r. na poczcie w Żorach (woj. 
Śląskie) obsługiwała mnie młoda kobieta, jej 
energia życia jaką odbierałem wskazywała 
na chorobę serca, odwodnienie i zakwasze-
nie organizmu.  Po obsłużeniu, zapropono-
wałem by została zastąpiona przez zmien-
niczkę. Zapytała, „ skąd pan wie, że zaczy-
nałam tracić przytomność”? Poleciłem 
wypicie 0,5 l. wody z minerałami w postaci 
płynnej (magnez, cynk, kobalt), które 
zawsze noszę przy sobie.  Odwiedziła mnie 

w gabinecie. Po kilku  zabiegach tera-
peutycznych wszystkie dolegliwości ustą-
piły, łącznie z migrenowymi bólami głowy. 
Kobieta mogła na nowo zadbać o swoją 
rodzinę. Bóle migrenowe towarzyszyły jej od 
szkoły podstawowej i były tak silne, że 
uniemożliwiały jej wykonywanie czynności 
codziennych w domu i  pracy. Odwiedzała 
gabinety neurologów i innych lekarzy, nic nie 
przynosiło jej ulgi. Nawet najmocniejsze leki 
przeciwbólowe nie skutkowały. Okazało się, 
że przyczyną jej dolegliwości był chory 
kręgosłup i wieloletnie łagodne odwodnienie 
organizmu. Naturalnym lekiem uzdrawiają-
cym była korekta kręgosłupa i woda z „mine-
rałami życia” wypijana każdego dnia w ilości 
ok. 2 litrów. Minęły trzy lata. Dolegliwości do 
dnia dzisiejszego nie wróciły. Cdn.

Pokój i dobro wam wszystkim. 
Tadeusz Kawonowski 

dyp. terapeuta-naturopata.
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Od niespełna roku w domu towarowym „Libera” działa 
studio „Bohema”. 
Co to jest? Pytam instruktorki prowadzące zajęcia.

 „Bohema” to studio tańca, fitnessu i ćwiczeń 
rehabilitacyjnych mieszczące się na poziomie -1 w domu 
towarowym „Libera” w Chojnicach. To nie tylko przestronna 
sala z lustrami w centrum miasta, ale przede wszystkim 
grupa profesjonalnych instruktorów prowadzących swoje 
zajęcia. „Bohema” nie jest nowym klubem. Został przenie-
siony z dawnego budynku telekomunikacji w Chojnicach,  
wcześniej działał pod nazwa Studio Tańca i Ruchu „JOLA” 
w Sukiennicach, a jeszcze wcześniej w świetlicy 
spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Łanowej 11A – mówi 
Jolanta Siewert.

Jakie to są zajęcia ?
 Nasza oferta jest bardzo szeroka, zróżnicowana
i skierowana do osób w różnym wieku. Moją największą 
dumą jest liczna grupa uczestniczek zumby gold – są to 
zajęcia przeznaczone dla osób w wieku 50 + i odbywają się 
przed południem. Cieszę się, że udało mi się przekonać 
panie do systematycznej aktywności fizycznej, bo 
spotykamy się dwa razy w tygodniu na ćwiczeniach. Ale to 
nie wszystko – spotykamy się również na dyskotekach 50+ 
we „Frisku”, zabawach, organizujemy sobie wycieczki, 
pikniki nad jeziorem, spacery z kijami nordic walking itd. 

To są zajęcia przedpołudniowe, a co dzieje się  „Bohe-
mie” po południu i wieczorami ?
 Oj dzieje się, dzieje.  W poniedziałki i czwartki
o godz. 19:00 i 20:00 zumbujemy – spalamy ogromne ilości 
kalorii i ujędrniamy nasze ciało. Zumba to połączenie 
tańców latynoskich i fitnessu, która poprzez świetną 
zabawę kształtuje i rzeźbi naszą sylwetkę, dba o naszą 
kondycję, a przede wszystkim napawa optymizmem.
Proste kroki taneczne, łatwe układy choreograficzne
i porywająca muzyka sprawiają wrażenie świetnej imprezy. 
Bazą zumby są tańce: salsa, merengue, samba, cha cha, 
rumba, bachata, taniec orientalny i inne.

Czy są jakieś zajęcia taneczne?
 Oczywiście. Tańczymy we wtorki o godz. 18:30  - 
taniec solo dla Pań. Aktualnie tańczymy jiva w formie solo 
dla Pań. W tym sezonie tzn. od października  przetań-
czyłyśmy już salsę kubańską, burleskę i lambadę.  Taniec 
to wspaniała rozrywka dla urody – uruchamia wszystkie 
mięśnie, pozwala schudnąć – przez godzinę tańca można 
stracić nawet 420 kalorii. Wpływa na kreatywność naszej 
osoby, leczy duszę i ciało, odejmuje lat, nadaje ruchom 
płynność i elastyczność. Pomaga odkryć piękno ciała i na-
brać do niego zaufania, przede wszystkim leczy komple-
ksy, ponieważ każda kobieta w tańcu pięknieje. Na taniec 
nigdy nie jest za późno, zawsze warto zadbać o piękną
i wyprostowana sylwetkę i ładnie z gracją się poruszać. Ta 
postawa to metafora postawy życiowej – inaczej patrzy się 
na świat, gdy chodzi się z podniesioną głową.

A taniec towarzyski ?
         Na razie tylko na zasadzie indywidualnych spotkań. 
Chociaż rodzi się pomysł zorganizowania nauki tańca dla 
par.

Jakie są jeszcze inne formy tańca w Bohemie?
 
          Fit dance - taniec i modelowanie sylwetki z hantlami. 
Nowość w Bohemie! Dzięki tym zajęciom można 
schudnąć, wzmocnić mięśnie ciała, poprawić kondycję. 
Zajęcia te dają lekkość, wpływają na grację ruchów i dają 
dobre samopoczucie. Podczas tańca pracują mięśnie nóg, 
pośladków, pleców, brzucha i rąk. Jest to miks taneczny, 
gdzie panuje zmienne tempo i gdzie przewijają się różne 
rodzaje tańca od  bachaty poprzez rytmy latynoskie, 
orientalne, po pop i hip hop – mówi prowadząca zajęcia 
pochodząca z Armenii tancerka i aktorka Arusia Nadiryan 
i zaprasza we wtorki o godz. 20:00. 

 Salsation –  to jedyne w Chojnicach i okolicy 
zajęcia, chociaż bardzo popularne w Ameryce, Azji i osta-
tnio w całej Europie. Te zajęcia mają swoje zwolenniczki 
wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Salsation to 
połączenie treningu funkcjonalnego i różnych stylów 
tanecznych pochodzących z najgorętszych stron świata – 
salsy, reggae, samby, flamenco i wielu innych. Salsation 
ma na celu nie tylko rozruszać ciało, ale także zrelaksować 
umysł i poradzić sobie z nagromadzonym stresem – 
zapewnia Nicola Kasprzak – prowadząca zajęcia licencjo-
nowana instruktorka salsastion. Każda choreografia to 
oddzielna historia, która stwarza okazję do pokazania 
swoich emocji i wyrażenia siebie poprzez ruch. Zajęcia 
odbywają się w piątki o godz. 19:00. Jednakże przed 
salsation, od godz. 18:00 na zajęciach Summer body 
„rzeźbimy” sylwetkę czyli wzmacniamy całe ciało 
przygotowując je na lato 2017. Są to przede wszystkim 
ćwiczenia ujędrniające brzuch, uda, pośladki oraz 
ramiona. Zmienne tempo przyspiesza spalanie tkanki 
tłuszczowej oraz utratę tkanki tłuszczowej. Praca ze 
sprzętem: hantelki, dodatkowe obciążenia i wiele innych, 
zapewnia ujędrnienie ciała przez poprawę jakości mięśni. 
Istotnym punktem jest również wysmuklenie talii i pod-
kreślenie mięśni brzucha co szczególnie eksponujemy 
latem! Zajęcia przeznaczone zarówno dla zaawansowa-
nych jak i początkujących uczestników.

Czy w waszej ofercie są jeszcze jakieś zajęcia ze 
sprzętem ? 
 Tak. Kto chce poćwiczyć na piłkach lub z obciąże-
niem, to zapraszamy w środę.
Od godz. 18:00 Power Pump zajęcia, na których 
wykorzystuje się sztangi. Ćwiczenia wykonywane na 
zajęciach, to ćwiczenia znane z siłowni: martwy ciąg, 
squat, wyciskanie, francuskie itp. Ćwiczenia wykonywane 
są do muzyki i tak dobrane, aby w trakcie zajęć wzmocnić 
wszystkie podstawowe grupy mięśniowe. 

 Godzinę później ABT&BALL  - trenujemy na 
piłkach gimnastycznych i wspieramy prawidłową postawę
i zachowanie równowagi mięśniowej. Nie tylko poprawia 
elastyczność ciała, ale także wzmacnia układ krwionośny. 
Zaletą ćwiczeń z piłką gimnastyczną jest to, że są one 
odpowiednie dla każdego, bez względu na wiek i poziom 
sprawności fizycznej – mówi Anna Mądziel – instruktorka.

 I na zakończenie wysiłku Pilates. Znajomość 
metody Pilates jest podstawą do wszystkich ćwiczeń: 
wzmacniających,  siłowych, cardio,  jest również 
przydatna we wszelkiej aktywności dnia codziennego. 
Efektem poprawnego wykonywania ćwiczeń Pilates jest 
lepsze funkcjonowanie w trakcie codziennych zajęć oraz 
zapobieganie urazom kręgosłupa, a tym samym pięknie 
wyrzeźbiony brzuch i dobra postawa .

W swojej ofercie macie też zajęcia rehabilitacyjne.
 Tak, zdrowy kręgosłup i trening mięśni dna 
miednicy.   Prowadzony przeze mnie trening skupia się na 
profilaktyce schorzeń kręgosłupa,  a także eliminowaniu 
już istniejących problemów. Na zajęciach prezentuję 
ćwiczenia stabilizujące, rozciągające oraz wzmacniające 

odpowiednie partie mięśniowe. Wprowadzam również 
elementy treningu mięśni dna miednicy. Duży nacisk kładę 
także na naukę prawidłowego oddychania i utrzymania 
poprawnej postawy ciała – zapewnia Magdalena Świer-
szcz- mgr fizjoterapii i  absolwentka Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach.  Zajmuję się problema-
tyką urologiczno – ginekologiczną, która dotyka spory 
procent kobiet. Co kilka miesięcy prowadzę „Warsztaty
z treningu mięśni dna miednicy”. Na warsztatach uświada-
miam uczestniczki czym są mięśnie dna miednicy, czemu 
dochodzi do ich osłabienia oraz dlaczego tak ważne jest 
ich prawidłowe funkcjonowanie. Uczę właściwego 
napinania mięśni i tłumaczę jak prawidłowo pracować 
dnem miednicy. 
Moim marzeniem jest stworzenie grupy, z którą mogłabym 
ćwiczyć co tydzień, dzięki czemu na bieżąco kontrolowa-
łabym efekty naszej pracy oraz wdrażałabym ćwiczenia
z wyższych poziomów treningu. 

Pamiętaj, że nietrzymanie moczu to nie przypadłość na 
całe życie! Im szybciej rozpoczniesz właściwy trening, tym 
prędzej pozbędziesz się krępującego problemu! - apeluje 
Magda.

Czy oferty dotyczą tylko kobiet ? Czy może coś dla 
panów?
 Młodzi panowie zdecydowanie wolą rzeźbić  
swoją sylwetkę na siłowni, ale my mamy ofertę dla panów  
dojrzałych wiekowo. Rozpoczynamy zajęcia dla panów
w wieku 50 + i 60 +. Prowadzi je fizjoterapeuta i rehabilitant 
Paweł Żukowski. Polegają one na ćwiczeniach ogólnoro-
zwojowych poprawiających kondycję, zwiększenie 
zakresu ruchu stawów kolanowych, biodrowych oraz 
zmniejszenie dolegliwości w okolicach kręgosłupa. Paweł 
zaprasza panów we wtorki o godz. 17:00.

Dzisiaj ludzie są zapracowani i dysponują wolnym 
czasem tylko w weekendy. Pomyśleliście o nich?
 Oczywiście.  Od lutego wprowadzamy sobotnie 
poranki fitnessowe. W każdą sobotę w godz. 10:00 – 12:00 
będą się odbywały treningi, które są w tygodniowy grafiku. 
One będą się zmieniały, czyli w każdą sobotę będą inne 
zajęcia. Kto jest zainteresowany, to proszę śledzić naszą 
stronę facebookową Studio Bohema. Ponadto w każdą 
sobotę po południu odbywają się warsztaty taneczne lub 
fitnessowe i zawsze dotyczą jakiegoś zagadnienia bądź 
tematu. 

Zapraszamy na nasze zajęcia od poniedziałku do soboty
i zachęcamy do odwiedzania strony facebookowej Studio 
Bohema i nowej – dopiero powstającej strony internetowej: 
www.studiobohema.pl

GRAFIK   ZAJĘĆ STUDIA „BOHEMA”

PONIEDZIAŁEK    9:50   ZUMBA GOLD I
                              11:00  ZUMBA GOLD II
                              19:00  ZUMBA
                 20:00  ZUMBA

WTOREK               9:50    ZUMBA GOLD III
                               11:00  ZUMBA GOLD IV
                               17:00  FITNESS DLA PANÓW 60+
                               18:30  TANIEC SOLO DLA PAŃ
                               20:00  FIT DANCE

ŚRODA                  18:00  POWER PUMP
                               19:00  ABT & BALL
                               20:00  PILATES

CZWARTEK           9:50   ZUMBA GOLD I
                              11:00  ZUMBA GOLD II
                              17:45  ZDROWY KRĘGOSŁUP
                               I TRENING MIĘŚNI DNA MIEDNICY
                              19:00  ZUMBA
                              20:00  ZUMBA

PIĄTEK                 9:50  ZUMBA GOLD III  
                             11:00  ZUMBA GOLD IV
                             18:00  SUMMER BODY
                             19:00  SALSATION   

 BLIŻSZE  INFORMACJE  TEL. 660 49  34  27   

660 493 427   (Jola)  indywidualna  nauka  tańca  dla
                                  narzeczonych
691 604 397  (Ania)  trener personalny
603 517 654  (Magda)  rehabilitacja, masaże i terapia 
                                      kobiet w ciąży
660 593 092  (Paweł)  rehabilitacja i masaże lecznicze
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18 razy stawały na podium tancerki 
Chojnickiego Centrum Kultury podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowo-
czesnego, który w dniach 6-8 stycznia 2017 
odbył się w Łebie.
W czasie trzech dni trwania festiwalu na 
parkiecie zatańczyło ponad 1500 tancerzy
z całej Polski. Świetnie wypadły tancerki 
reprezentujące Chojnickie Centrum Kultury. 
Siedemnaście dziewcząt pod czujnym 
okiem pani trener i choreograf Moniki Mi-
chalewicz zaprezentowało się w dużej i ma-
łej formacji (zespół Music Dance), w due-
tach a także solo.
Prezentacje na parkiecie wyszły znakomi-
cie i tancerki otrzymały następujące miejsca 
od sędziów:
Zespół Music Dance mała formacja inne 
formy tańca pow. 15 lat - I miejsce.
Zespół Music Dance duża formacja inne 
formy tańca pow. 15 lat – II miejsce.
Solo taniec współczesny do 15 lat - I miejsce 
(ex aequo) Marta Szyszka i Monika 
Guentzel, IV miejsce Marta Grabowska,
Solo inne formy tańca do 15 lat – I miejsce 
Monika Guenztel , V miejsce (ex aequo) 

Marta Grabowska i Marta Szyszka,
Solo jazz dance do 15 lat - I miejsce Monika 
Guentzel, wyróżnienie Marta Szyszka i Mar-
ta Grabowska, Solo taniec współczesny 
pow. 15 lat – I miejsce Olga Szynwelska, II 
miejsce Natalia Rudnik, III miejsce 
Weronika Berndt, Solo jazz dance: I miejsce 
Olga Szynwelska, II miejsce Natalia Rudnik, 
III miejsce Agnieszka Kwiatkowska,
Solo inne formy tańca pow. 15 lat: I miejsce 
Olga Szynwelska, IV miejsce (ex aequo) 
Natalia Rudnik i Klaudia Gruchała , Duety 
tańca współczesnego pow. 15 lat – I miejsce 
Magdalena Lamczyk i Marta Lamczyk,
Duety jazz dance pow. 15 lat- I miejsce Olga 
Szynwelska i Monika Guentzel, II miejsce 
Klaudia Gruchała i Weronika Berndt, IV 
miejsce Marta Lamczyk i Magdalena 
Lamczyk, Duety inne formy tańca pow. 15 
lat: I miejsce Monika Guentzel i Olga 
Szynwelska, III  miejsce Magdalena 
Lamczyk i Marta Lamczyk.

Gratu lu jemy wspania łych wyników 
wszystkim tancerkom!

Z wielką dumą oraz radością pragniemy 
poinformować, iż członek naszego zespołu 
pani Maria Lewandowska Lewińska ukoń-
czyła podyplomowe studia surdologope-
dyczne zyskując tym samym tytuł surdolo-
gopedy. Okoliczność jest podwójnie donio-
sła, ponieważ wiąże się z zakończeniem 
żmudnego procesu rehabilitacji słuchu i mo-
wy 7-mio letniego Szymona. „Najstarszego” 
pacjenta oddziału dziennego Rehabilitacji 
Słuchu i Mowy ośrodka Gemini w Chojni-
cach. Studium przypadku Szymona stało 
się przewodnim tematem pracy dyplomowej 
pisanej przez Marię Lewandowską Lewiń-
ską pod kierunkiem profesora Marka Kur-
kowskiego UMCS Uniwersytetu Gdań-
skiego.
Szymon poprzez przemyślany i żmudny 
proces rehabilitacji słuchu i mowy jako 
dziecko z głęboką obustronną głuchotą 
nauczył się czytać, mówić, grać na pianinie. 
Od września stanie się uczniem szkoły 
podstawowej. Historia Szymona jest 
dramatyczna. Jako piętnastomiesięczne 
niemowlę zachorował na bakteryjne 
zapalenie mózgu, które spowikłała dodat-

kowo infekcja obu uszu. W efekcie wszy-
stkich czynników chorobowych, Szymon 
bezpowrotnie utracił słuch.
Leczeniem zajął się wówczas dr Józef 
Mierzwiński ze Szpitala Dziecięcego w Byd-
goszczy. Podjął ryzykowną decyzję o jedno-
czesnym wszczepieniu dwóch implantów 
ślimakowych w czasookresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od chwili zniszczenia nerwów 
słuchowych. Był to pierwszy taki przypadek 
w Polsce. Zabieg się powiódł, ale rozpoczął 
się żmudny proces rehabilitacji słuchu i mo-
wy prowadzony początkowo przez poradnię 
pedagogiczną w Chojnicach, a następnie 
przez oddział dzienny rehabilitacji słuchu
i mowy ośrodka Gemini w Chojnicach.
Chłopiec w pełni został przygotowany do 
podjęcia procesu edukacyjnego w szkole 
podstawowej. 
Potrafi mówić, śpiewać, czytać, grać na 
pianinie. Szymon ma bardzo wysoki iloraz 
inteligencji, powyżej przeciętnej. Dlatego 
kolejne sukcesy są na pewno przed nim. 
Efekt rehabilitacji to wypadkowa pracy 
logopedów, psychologów, Szymona i jego 
mamy - Beaty.

W czwartek 5 stycznia w Kościele Gimna-
zjalnym odbył się pierwszy z dwóch kon-
certów charytatywnych mających na celu 
pomoc małym Chojniczanom. Zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury, 
chojnicką Bazylikę pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela i Parafię Matki Bożej Fatimskiej 
i przy pomocy muzyków – Kamili Przybyl-
skiej, Karola Ostrowskiego, Michała 
Ratkowskiego, Mateusza Milewskiego, 
Wiesława Galikowskiego oraz Eugeniusza 
Ratkowskiego koncert przypomniał mniej
i bardziej znane kolędy i pastorałki w kla-
sycznych i nowatorskich wersjach. Można 
było usłyszeć dźwięki klarnetu, gitary

i oczywiście piękne głosy solistów. Do 
zaśpiewania znanej kolędy „Lulajże 
Jezuniu" wokaliści zaprosili wszystkich 
zgromadzonych w świątyni. Osoby chcące 
wspomóc Oliwkę i Olka mogły kupić m.in. 
ręcznie malowane bombki, kartki świąte-
czne czy wrzucić datek do puszek wolon-
tariuszy. Koncert zorganizowany został, 
aby pomóc małym chojniczanon – Oliwii 
Stance i Olkowi Cybulskiemu w walce
o zdrowe i szczęśliwe życie. W czasie 
czwartkowego koncertu zebrano 1938,30 
zł a podczas obu imprez 2098,82 zł i 20 
euro.

Katarzyna Korpal

Niedawno obchodziliśmy siódme urodziny 
Małej Galerii Fotografii – z tej okazji 
wszyscy pasjonaci zdjęć mieli okazję 
uczestniczyć w zorganizowanym w Auli 
Zespołu Szkół przy Nowym Mieście wer-
nisażu przedstawiającym ubiegłoroczną 
działalność Galerii. Przygotowana została 
również prezentacja multimedialna „Tatry" 
Stanisława Kuklińskiego. Podczas werni-
sażu można było zapoznać się ze zdjęciami 
Katarzyny Binger, z dzieckiem w roli 
głównej, dziełami Darii Wałaszewskiej – 
która uwieczniła fragment jednej z wypraw 

do USA („The Wave") czy ujęciami Tatr 
wspomnianego już Stanisława Kukliń-
skiego. Ciekawe ujęcia bliskich osób 
przedstawiły Patrycja Połomska („Tan-
cerki") i Aleksandra Sikorska z „Portretem". 
Sebastian Jutrzenka – Trzebiatowski 
przedstawił swoje wizje związane z krajo-
brazem. Organizatorem wystawy były 
Chojnickie Centrum Kultury, Studio Foto-
grafii Cyfrowej – Marek Hackert we 
współpracy z Zespołem Szkół przy Nowym 
Mieście.  

Katarzyna Korpal
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12 stycznia rozpoczęły się przygotowania 
piłkarzy Chojniczanki do rundy wiosennej
I ligi. Kilka dni wcześniej zawodnicy wzięli 
udział w turnieju Amber Cup w Ergo Arenie. 
Podopieczni Piotra Gruszki zajęli na tym 
turnieju czwarte miejsce. W styczniu 
piłkarze Chojniczanki rozegrali cztery spa-
ringi. Trzy z nich zakończyły się wygranymi 
zespołu z Chojnic (3:2 z Koroną Kielce, 3:0 
z Chemikiem Bydgoszcz i 5:0 z Olimpią 

Elbląg), a jeden remisem (1:1 z Drutex-
Bytovią Bytów).

W lutym żółto-biało-czerwoni zagrają z Le-
chią Gdańsk, Pogonią Siedlce, Gwardią 
Koszalin, Stomilem Olsztyn, Elaną Toruń
i Kotwicą Kołobrzeg. Początek rundy 
wiosennej zaplanowany został na pier-
wszy weekend marca.   

Zbliżamy się do startu wyjątkowej rundy 
wiosennej. Chojniczanka do rundy rewan-
żowej wystartuje z pole position jako lider 
ligi. W najbliższych miesiącach żółto-biało-
czerwoni na własnym stadionie rozegrają 8 
emocjonujących spotkań na których nie 
może Ciebie zabraknąć! Najwygod-
niejszym i najtańszym rozwiązaniem jest 
zakup karnetu. Pomóż Chojniczance w wal-
ce o historyczny wynik. Sprzedaż karnetów 
na mecze Chojniczanki w rundzie wiosen-

nej ruszyła 1. lutego. Dystrybucja odbywać 
się będzie w Strefie Kibica Chojniczanki 
znajdującej się na II piętrze w Domu 
Towarowym Libera. Natomiast od 6 lutego 
ruszy sprzedaż karnetów w internecie za 
pośrednictwem strony:

 www.kupbilet.mkschojniczanka.pl
Do kupna karnetu konieczne jest posiada-
nie karty kibica. W przypadku braku karty, 
można ją wyrobić w godzinach działania 
Strefy Kibica. 

Reklama własna
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01 Luty
Od środy 1 lutego MKS Chojniczanka rozpoczęła sprzedaż 
karnetów na mecze rundy wiosennej. W Chojnicach 
odbędzie się osiem meczów.

01 Luty
Chojnickie Centrum Kultury i Chojnickie Studio Rapso-
dyczne zapraszają 1 lutego (środa) młodzież w wieku 
ponadgimnazjalnym na kolejne warsztaty teatralne.

01 Luty
„Chojnice na pocztówce” – to tytuł wystawy przygotowanej 
z okazji obchodzonej 31 stycznia 2017 roku 97 rocznicy 
powrotu Chojnic do Ojczyzny. Ekspozycję prezentującą 
pocztówki z widokami miasta można oglądać w Czytelni 
MBP do 28 lutego.

01 Luty
Od 1 lutego w kawiarni  „Widokowa” można oglądać wy-
stawę fotografii, pt. „Prezydenci II RP w Chojnicach”.

02 Luty
Magazyn „Press” zaprasza do obejrzenia najlepszych 
zdjęć prasowych 2016 roku podczas wystawy Grand Press 
Photo w Centrum Handlowym Brama Pomorza. Wystawa  
prezentowana będzie w dniach od 2 do 20 lutego.  Na 
ekspozycji zaprezentowanych zostanie 59 pojedynczych 
prac i 11 fotoreportaży, które trafiły do finału konkursu,
w tym prace nagrodzone.

03 Luty
Na scenie klubu Geneza (ul. Zielona) wystąpi legendarny 
raper TEDE.  Tede zawita do Chojnic w ramach trasy 
koncertowej tour_bulencje promując nowy album pt. 
"Keptn". TEDE, czyli Jacek Graniecki, to prawdopodobnie 
najbardziej znany polski raper, a przy okazji jeden z bar-
dziej kontrowersyjnych przedstawicieli gatunku. Sławę 
zawdzięcza nie tylko projektom muzycznym, ale równie 
zręcznej działalności biznesowej i umiejętnemu 
kształtowaniu własnego wizerunku. Przed Granieckim 
zagrają Zaber (Chojnice), Adin (Człuchów). Imprezę 
poprowadzą chojniczanie: DJ Te i  MC Brzydki.

03 Luty
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski
w Chojnicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, 
Chojnickie Centrum Kultury oraz Parafia pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela w Chojnicach zapraszają na promocję 
książki dr. Krzysztofa Kordy „Ks. ppłk Józef Wrycza (1884-
1961). Biografia historyczna”. W piątek 3 lutego 2017 r. o 
godz. 18.30 w Centrum Sztuki Collegium ARS (kościół 
gimnazjalny).

03 - 05 Luty
W Bornem Sulinowie odbędzie się  VI zimowy zlot 
pojazdów militarnych. INFO -  MILITARNE-BORNE.pl, 
Wojska Polskiego 1, 78-449 Borne Sulinowo.

06 Luty
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - LEGEND
Reżyseria: Brian Helgeland, Produkcja: Francja, Wielka 
Brytania, 2015r., Gatunek: biograficzny, gangsterski, Czas 
trwania: 2 h 11 min., godz. 16:00/19:00
Oparta na faktach opowieść o narodzinach i upadku 
gangsterskiego imperium braci bliźniaków Rona
i Reggie'go Kray, którzy w barwnych latach 60-tych 
terroryzowali Londyn. W walce o miejsce na szczycie byli 
zawsze bezlitośni i nierozłączni, ich brutalność przeszła do 
legendy. Jednak gdy pojawiły się wielkie pieniądze, władza 
i kobiety, ich drogi zaczęły się rozchodzić. Pojawiły się 
odmienne pomysły na prowadzenie "biznesu", a w kon-
sekwencji konflikty, na które tylko czekali ich wrogowie.
Kino Kingsajz, ul. Gdańska 14. Bilety: 10 zł.

07 Luty
Do 7 lutego można głosować w XIV Plebiscycie 
Sportowym „Czasu Chojnic”.

11 Luty
Centrum Handlowe  Brama Pomorza serdecznie zaprasza 
na „Walentynkowy koncert Natalii Szroeder”. Start  
godz.16.00. Wstęp wolny.

11 Luty
Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprasza na spektakl 
„Terrorism”.  PREMIERA -  Schronisko dla Nieletnich, 
godz.19:00

11 Luty
Wiejski Dom Kultury w Silnie organizuje tradycyjny „Bal 
Klezmera” na dwie kapele. 11 luty godz. 20:00 - 03:00. 
Zagrają LIVE i ADAMO. Bilety: 50 zł od osoby. Liczba 
miejsc ograniczona

11 Luty
W klubie Geneza, ul. Zielona na scenie po raz pierwszy 
pojawi się zespół Drossel. Znany i podziwiany zespól ze 
sceny Disco Polo, który w swoje kolekcji dorobił się już 
wielu znanych przebojów  zagra  od 21:00 - 04:00.

10 Luty
Obchody X-lecie Bractwa Rycerskiego oraz koncert 
zespołu „Liarman” - aula LO, godz. 17:00.

10 Luty
Na zakończenie sportowego plebiscytu odbędzie się 
kolejny bal Sportowca „Czasu Chojnic”.

10 Luty
Tawerna Buchta w Charzykowy organizuje  „Bal 
Chałturnika”. Każdy ze zgłoszonych zespołów gra około 
jednej godziny gdzie inni się bawią. W sprawach tech-
nicznych podaję tel. kontaktowy 600 952 666 - info gańcza. 
Początek o godz. 20:00.

25 Luty
Centrum Handlowe  Brama Pomorza serdecznie zaprasza 
na „Zabaluj z nami w Bramie Pomorza”, czyli pełen nagród
i niespodzianek bal karnawałowy dla dzieci. Start  
godz.13.00. Wstęp wolny.

13 Luty
DKF - BEWSTYDNY MORDERCAI
Reżyseria: David Koepp, Produkcja: USA, Wielka 
Brytania, 2015 r., Gatunek: komedia, akcja, Czas trwania: 
1 h 40 min., godz. 17:00/19:00
Mortdecai wśród płci pięknej znany jest ze swego uroku 
oraz najbardziej zniewalającego wąsa na Wyspach 
Brytyjskich. Pewnego dnia wpada na trop zaginionego 
obrazu Goi zawierającego wskazówki pozwalające przejąć 
konto bankowe pełne zrabowanego złota. Mortdecai
z właściwym sobie wdziękiem i nonszalancją rusza tropem 
obrazu flirtując przy tym z niemal każdą napotkaną 
pięknością. Apetyt na skarb ma jednak także rosyjski 
oligarcha, amerykański miliarder i pewien tajemniczy 
terrorysta. Największym rywalem Mortdecaia okaże się 
jednak jego dawny kolega, a obecnie agent wywiadu 
Alistair Martland (Ewan McGregor), który ma chrapkę nie 
tylko na obraz Goi, ale także na piękną żonę Charliego – 
Johannę (Gwyneth Paltrow). 
Kino Kingsajz, ul. Gdańska 14, Bilety: 10 zł

27 Luty
DKF -  DZIEWCZYNA Z POCIĄGU
Reżyseria: Tate Taylor, Produkcja:. USA, 2016 r., Gatunek: 
thriller, Czas trwania: 1h 52 min., godz. 17:00/19:00
Załamana rozwodem Rachel spędza dnie na fantazjach
o pięknej parze mieszkającej w domu, który codziennie 
mija jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy tam coś, co 
wkrótce wywróci jej życie do góry nogami. Rachel będzie 
zmuszona zmierzyć się z makabryczną tajemnicą, której 
rozwiązanie może okazać się ponad jej siły.
Kino Kingsajz, ul. Gdańska 14, Bilety: 10 zł

25 Luty
Zarząd Kolejarza zaprasza na Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo Wyborcze członków klubu - Sobota - godz. 11.00 
(drugi termin godz. 11.15). W porządku zebrania: - 
sprawozdanie zarządu, - sprawozdanie komisji rewizyjnej
i sądu koleżeńskiego, - wybory prezesa, zarządu, k. 
rewizyjnej i sądu, - wolne wnioski, dyskusja

26 Luty
W Charzykowy odbędą się zawody Tropem Wilczym - Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy mają do wyboru 
dwa dystanse – symboliczny 1 963 metry oraz główny 10 
kilometrów. Każdy uczestnik otrzyma m.in. koszulkę
z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych, a także pamiątkowy 
medal. Każdy dostanie także talon na ciepły posiłek - 
kiełbaskę oraz grochówkę. Organizatorami są fundacja 
Wolność i Demokracja oraz stowarzyszenie kibiców 
Chojniczanki Fanatycy z Grodu Tura.

20 Luty
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY  - IDOL
Reżyseria: Dan Fogelman, Produkcja:. USA, 2015 r., 
Gatunek: dramat, komedia, Czas trwania: 1h 46 min., 
godz. 17:00/19:00
Danny Collins był kiedyś piękny i młody. Teraz jest już tylko 
piękny. I odcina kupony od swej piosenkarskiej kariery. 
Wciąż żyje szybko, nadużywa ile się da i zadaje się
z nieprzyzwoicie młodymi kobietami. Gdy odkryje list 
napisany do niego 40 lat temu przez samego Johna 
Lennona, postanowi dać sobie jeszcze jedną szansę. 
Rzuci scenę, zbyt młodą kochankę i większość innych 
używek, by zaszyć się w małym hotelu i zacząć pisać nowe 
piosenki. Choć okaże się to trudniejsze niż myślał, 
uświadomi mu, że jeszcze nie jest za późno, by zejść na 
ziemię i spróbować zrealizować młodzieńcze marzenia, 
poznać kobietę swego życia, a przede wszystkim 
odszukać nigdy nie widzianego dorosłego syna. Kino 
Kingsajz, ul. Gdańska 14, Bilety: 10 zł

12 Luty
Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprasza na spektakl 
„Terrorism” - aula SP1, godz. 16:00 oraz 18:00

13 Luty
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne 
poświęcone podejmowaniu i rozwojowi działalności 
gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na 
lata 2014-2020. 13 lutego 2017 r. –  siedziba Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka) ul. Wysoka 3,
89-600 Chojnice, w godz. 16:00 – 18:00;

17 Luty
Restauracja „Sukiennice zaprasza na ”Wieczór Armeński. 
Początek  godz.19:00.

15 Luty
Park Wodny w Chojnicach 15 lutego będzie obchodzić 
swoje 15 - lecie. Z tej okazji planuje specjalne urodzinowe 
spotkanie.

15 Luty
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach (ul. 
J. Piłsudskiego 30a) odbędzie się spotkanie z miesz-
kańcami Pani Poseł  Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. 
Rozpoczynamy o godz. 16:30. 

16 Luty
Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
i dietetyk ZaFITowani.pl Alina Pasionek zapraszają do 
czytelni MBP w godz. 17.00-19.00  na warsztaty 
dietetyczne pn. "Dieta bez tajemnic". Zapisy do 10 lutego 
2017 roku. 

14 Luty   WALENTYNKI 
Zaplanuj romantyczny wieczór walentynkowy w Sukien-
ników 5. Pyszna kolacja z lampką wina, przy zapalonych 
świecach, blasku kominków i widoku miasta za oknami...
tel. 535090807

14 Luty
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzysze-
nie LekTURa wraz z Fundacją DKMS w godz. 10.00-17.00 
organizują Dzień Dawcy Szpiku Kostnego pn. „Oddaj szpik 
z miłością”.Ty też możesz komuś uratować życie. Przyjdź 
do siedziby MBP przy ulicy Wysokiej 3 (stary szpital)
i zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku kostnego. 
Pamiętaj, liczy się twój wiek i stan zdrowia.

18 Luty
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na recital Ryszarda 
Stopy „Muszę coś zrobić z nocami”. Centrum Sztuki 
Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego) 
godz.17:00

18 Luty
Tawerna żeglarska Buchta w Charzykowy zaprasza
o godzinie 20:00  na „Bal Karnawałowy”. Zagra „AKORD”
 z Kalisza. Cena biletów: 170 zł od pary.

25 Luty
Tawerna żeglarska Buchta w Charzykowy zaprasza na 
„OSTATKI”. Zagra „Ostatnie takie trio”. Start o godz. 20:00. 
Wstęp 10zł/os.

23 Luty
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Miejski Konkurs 
Recytatorski. Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego), godz. 8:00-15:00

23 Luty
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w sie-
dzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzy-
kowach o godz. 18.00. Gościem spotkania będzie Pani 
mgr Grażyna Szelągowska z Muzeum Etnograficznego
w Toruniu, która wygłosi wykład pt. „Leśne rośliny i grzyby 
w tradycyjnym pożywieniu mieszkańców wsi”.

24 Luty
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Koncert zespołu 
„Ex-trema” z Chojnic (teksty Andrzeja Szumskiego
w aranżacji Piotra Koperskiego). Podziemia kościoła 
gimnazjalnego, godz.18:00


