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      We włoskim mieście Terni - najważniejszym 
mieście kultu św. Walentego, istnieje na srebrnym 
relikwiarzu ze szczątkami patrona inskrypcja "Święty 
Walenty patron miłości". Natomiast w Chełmnie, od 
14.02.2002 r. nazywanym miastem zakochanych, 
odbywają się tradycyjne "Walentynki Chełmińskie", 
które są świętem zakochanych.
        Wszystkim, którzy kochają swoich bliskich lub 
oczekują na miłość, dedykuję  wybrane wiersze.

Maria Jolanta Kowalska

             MIŁOŚĆ
za ukołysanie duszy
za mowę ciał
garściami sięgam
po namiętność
miłość
jak cień skrada się za człowiekiem
od niego nie uciekniesz
w samotności
spala cię płomieniem ducha
zanurza w sacrum
serc i oczu
promienie księżyca
splata z promieniami słońca
i... wybucha

            MIŁOŚĆ
jego dotknięcie było jak szept
magii źrenic
promieniował rumieniec

usta i dłonie
pokrywały dziewczynę
pajęczyną doznań

zatonęli w morzu wrażeń
targanym przez żywioł
który wiódł ich ku kolejnym
wirom i falom

zanurzyli się w oczach
i...zatopili w sobie

ogarnęło ich pożądanie
dzikie niecierpliwe
szalały podniecenie tęsknota miłość

przywołali siebie

w galopie serc
w dotyku smaku
w posiadaniu
tajemnicy wzruszenia

            XXX
księżyc w pełni
wędruje jak żeglarz
po ciemnym oceanie nieba

jego długie srebrzyste promienie
kąpią się w białych grzywach
i darują oczom morskie błyskotki

ten samotnik
owinięty samotnością jak płaszczem
zasmakował już w zapachu ziemi
i z subtelnością kochanka
daruje jej swoją miłość
na zamglonej linii horyzontu
gdzie melorecytacją
popisują się mewy

morskie fale
powiewają koronką piany
by uczcić potęgę miłości

             GDY JĄ ZOBACZYŁ
w żyłach mężczyzny
obudziły się żądze
bez końca
dotykał jedwabiu jej włosów
lśniły źrenice
tonął w pocałunkach
a one przenosiły go w mistycyzm

gorące wargi eksplodowały iskrami
rozpalały płomień
którego nie chciał gasić
lecz zamknąć 
w melodii ramion
by kochać i chronić

nawet
srebrne gwiazdy z nostalgią przeglądały się
w tafli kaszubskich jezior

czy zazdrościły zakochanym ?

      Informujemy, że radni z Klubu Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość pełnią dyżury dla 
mieszkańców Chojnic w każdy wtorek 
miesiąca od godz. 16.00 do 17.00 w biurze 
poselskim pana Aleksandra Mrówczyńskie-
go przy ul. Sukienników 5.

      Od dnia 1 lutego dyżury będą pełnić 
także radni z Klubu Radnych Program 2023 
i radni z Klubu Radnych Komitet Obywa-
telski. Dyżury pełnione będą od godz. 15.00 
do 16.00 w ratuszu w Biurze Radnego 
(piętro I, p. 406):
· przez radnych z Klubu Radnych Program 

2023 w każdy pierwszy i trzeci wtorek 
miesiąca,

· przez radnych z Klubu Radnych Komitet 
Obywatelski w każdy drugi wtorek 
miesiąca.

     Z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
można spotkać się w poniedziałki od godz. 
10.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w pok. 
406. Z radnymi można kontaktować się 
także telefonicznie za pośrednictwem Biura 
Rady pod numerem telefonu 52 397 18 00 
wew. 25.

UM w Chojnicach

       25 stycznia na sali chojnickiego 
ratusza odbyła się niezwykła uroczys-
tość. Świętowano tysięczny bieg Zbig-
niewa Wiśniewskiego, najbardziej uty-
tułowanego  chojnickiego biegacza.  

       Zbigniew Wiśniewski, który w tym roku 
kończy 83 lata, przez większość swojej spor-
towej kariery  był związany z kolejowym klu-
bem biegacza „Florian”. Przebiegł 88 tysięcy 
kilometrów, z czego 11 tysięcy na zawodach. 
Tysięczny bieg odbył się 13 stycznia w parku 
1000-lecia, przy okazji finału WOŚP.
    Z okazji jubileuszu miasto wydało nie-
wielką książkę - album zatytułowany „1000 
startów w barwach Floriana. Księga pamiąt-
kowa Zbigniewa Wiśniewskiego” W wydaw-
nictwie można przeczytać historię życia Zbi-
gniewa Wiśniewskiego oraz wywiad z nim,  
zawarte są tam również refleksje kilku zna-
nych chojniczan o Zbigniewie Wiśniewskim, 
a w drugiej części wydawnictwa znalazło się 

80 fotografii. O szanownym jubilacie na sali 
wypowiadali się byli prezesi „kolejarza”, ko-
ledzy z klubu i zaproszeni goście. Kilka 
ciepłych słów powiedział również ksiądz Ry-
szard Ptak i Hubert Szwankowski, który na-
pisał o Wiśniewskim pracę magisterską.
     Sam jubilat bardzo wzruszony, łamiącym 
się głosem wspominał niektóre epizody swo-
jej kariery sportowej. Szczególnie w jego 
pamięci utkwił bieg sztafetowy do Rzymu na 
spotkanie z Janem Pawłem II oraz ustano-
wiony rekord w maratonie. Zbigniew Wiśnie-
wski jest bowiem rekordzistą Polski w mara-
tonie w kategorii wiekowej 60-65 lat. Jako 
jedyny w tej kategorii pokonał maraton
w czasie dwie godziny 55 minut 11 sekund. 
Prywatnie Zbigniew Wiśniewski to bardzo 
miły i życzliwy człowiek, który swoją pasją 
zaraził wielu chojniczan. W uznaniu jego 
zasług dla miasta, Rada Miejska 13 lipca 
2016 r. nadała mu tytuł „Zasłużonego 
Obywatela”.                             Jacek Klajna

Burmistrz Arseniusz Finster, Zbigniew Wiśniewski i wiceburmistrz Adam Kopczyński.



01 stycznia
Nowy Rok zaczął się na sportowo. Chojniczanie biegali, 
kąpali się i grali w piłkę. O godz. 11.00 w Jeziorze 
Charzykowskim morsy zaliczyły wspólną kąpiel. W południe 
rozpoczął się 30 Bieg Noworoczny w którym pobiegło ok. 
100 osób z Chojnic i okolic, a o godz. 13.00 na Modraku 
spotkali się na meczu noworocznym działacze i sympatycy 
Chojniczanki oraz inni miłośnicy piłki nożnej.

01 stycznia
Od dnia 1 stycznia 2019 r. zostały zmienione godziny pracy 
Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Urząd będzie 
pracował w następujących godzinach: w poniedziałek i śro-
dę, od godz. 7:30 do 15:30, - we wtorek i w czwartek od godz. 
7:30 do 16:00, - w piątek od godz. 7:30 do 14:30.

04 stycznia
Pod znakiem stulecia niepodległości odbył się opłatek 
ChTPN. Członkowie Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, którzy życzyli sobie wszystkiego dobrego, spotkali się 
w gościnnych murach Technikum nr 2 przy kawie i torcie, 
który tym razem profesjonalnie kroił  wiceburmistrz Adam 
Kopczyński.

05 stycznia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na coroczny koncert 
kolęd i pastorałek. W koncercie zaprezentowały się 
chojnickie chóry: Astry, Consono i Lutnia oraz chór Ballada
z Debrzna. Kolędy zaśpiewały dzieci z przedszkola „Bajka”, 
a w języku kaszubskim zespoły „Bławatki” i „Kaszëbe”. Na 
scenie pojawiły się solistki z Chojnic, Czerska i Stowarzy-
szenia „Grupa M- możesz wszystko…”.

06 stycznia
W południe rozpoczął się coroczny Orszak Trzech Króli. 
Tradycyjnie trasa wiodła z Placu Emsdetten na Stary Rynek. 
Za orszakiem, w skład którego oprócz Trzech Króli weszły 
m.in. dzieci z chojnickich szkół, podążali chojniczanie.
W tym roku wspominano też słowa Papieża Jana Pawła II 
wypowiedziane dokładnie 40 lat temu na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, 
Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, 
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".

09 stycznia
W sali obrad chojnickiego ratusza odbyło się spotkanie 
świąteczne dla członków Zrzeszenia kombatantów, żołnie-
rzy represjonowanych i więźniów politycznych. Z progra-
mem kolędowym wystąpił chór szkolny działający w SP 1 
pod kierunkiem Michała Leszczyńskiego. 

10 stycznia
Podczas pierwszego w tym roku spotkania członków 
Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się w Wypoży-
czalni i Czytelni dla Dzieci, omówiona została książka 
„Dziewczynka, która wypiła księżyc” Kelly Barnhill.

12 stycznia
Ponad 60 tys. złotych udało się zebrać podczas licytacji
w ChCK. Pomysłodawcą przedsięwzięcia „WOŚP-owe 
spotkanie z kulturą”, a zarazem biorącym udział w licytacji 
był wiceburmistrz Adam Kopczyński. Wśród licytujących nie 
zabrakło gości, przedsiębiorców i lokalnych przedstawicieli 
samorządu. O poziom artystyczny zadbali Dariusz Buczek 
oraz Arkadiusz Pepliński. M.in. wylicytowano: Koszulka 
MKS Chojniczanki z autografami (1700 zł). Piłka z pod-
pisami reprezentacji Polski (4000 zł). Koszulka Michała 
Pazdana Legia Warszawa (2000 zł.). Koszulka z podpisem 
Bartosza Kurka (2000 zł). Książka Jarosława Kreta "Ziemia 
Święta" z dedykacją (2000 zł). Książka Jarosława Kreta
z dedykacją "Moje Indie" (800 zł ). Kolacja z Jarosławem 
Kretem w terminie do uzgodnienia w Hotelu Notera 
Charzykowy (8000 zł). Tort "Zakryś" (2000 zł). Obraz 
autorstwa Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego "Ptaki" 
(1600 zł).

12 stycznia
Człuchowsko - chojnicki Sabat Szefowych tradycyjnie
w przeddzień Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zaprosił na śniadanie do Canpolu. Można było wylicytować 
deski z Rytla przywiezione przez sołtysa Łukasza Ossow-
skiego, piłkę z podpisami piłkarzy polskiej reprezentacji, 
plakaty do filmu „Pianista” i do opery „Carmen”, album
z dedykacją Andrzeja Mleczki i taki sam prezent od wybit-
nego reżysera Jerzego Skolimowskiego. Były też obrazy 
i...misie Coca-Coli. Zebrano 110 tys. zł

13 stycznia
W hali Centrum Park odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jego celem był zakup nowoczesnego 
sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecię-
cych. Rekord został pobity. Chojnice zebrały 170 tys. zł. 
Niestety, tegoroczna, 27 Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy już zawsze będzie kojarzyć się nie z uśmiechami 
wolontariuszy, świętem mieszkańców czy pomocą, a krwią

i atakiem nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza. W gminie odbyły się trzy imprezy na których  
zebrano ponad 32 tys. zł.

14 stycznia
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł po ciosach 
nożem podczas 27 finału WOŚP. W całej Polsce odbywały 
się marsze milczenia. Chojniczanie zebrali się o godz. 18.00 
przy fontannie na Starym Rynku. Odpalili znicze przy 
zdjęciach prezydenta Pawła Adamowicza i milcząc wyrazili 
również swój sprzeciw wobec ciągłej agresji i nienawiści 
Polaków wobec Polaków - nie tylko na tle politycznym.

18 stycznia
Członkinie DKK zebrały się w piątek 18 stycznia 2019 roku 
wieczorem w Czytelni. Podczas spotkania uczciły pamięć 
zamordowanego Pawła Adamowicza. Ich rozmowę zdomi-
nował problem brutalizacji języka w życiu społecznym
i w kontaktach międzyludzkich. Panie mówiły także o naru-
szaniu słowami godności osobistej i o hejcie w internecie.

18 stycznia
W gminie Chojnice rozstrzygnięto konkurs oferty na reali-
zacją zadań z zakresu kultury oraz sportu. W kulturze roz-
dano całą zaplanowaną kwotę 130 tys. zł, a w sporcie 
rozdysponowano 102,5 tys. zł. Łącznie wnioski opiewały na 
0,5 mln zł!

20 stycznia
W niedzielne popołudnie w Kościele Matki Boskiej Fatim-
skiej w Chojnicach odbył się koncert charytatywny kolęd 
dedykowany dwójce chorym dzieciom Oliwce Stanke i Ol-
kowi Cybulskiemu. Wykonawcy – Muzycy i Przyjaciele: 
Sylwia Mazur, Karol Ostrowski, Michał Ratkowski, Euge-
niusz Ratkowski i Wiesław Galikowski, wsparci śpiewem 
grupy dziewcząt z Ośrodka Kultury w Rytlu i Skautów Europy 
– drużyny Maryi Gwiazdy Morza, zaprezentowali ciekawe, 
nowatorskie aranżacje kolęd.

19 stycznia
Przed fontanną na rynku zorganizowano „Światełko dla 
Pawła Adamowicza”. 

21 stycznia
Wznowiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”.

21 stycznia
Na zebraniu sołectwa Rytel sołtys Łukasz Ossowski potwier-
dził, że wkrótce do MSWiA zostanie złożony wniosek w spra-
wie powstania gminy Rytel.

21-22 stycznia
W Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach, odbyły się wys-
tępy artystyczne i spotkania z okazji "Dnia Babci i Dziadka" 
przygotowane przez dzieci z oddziałów przedszkolnych.

23 stycznia
Chojniczanka wygrała 2:1 sparing z Olimpią Grudziądz. 
Mecz odbył się w Świeciu.

23 stycznia
Gotycka architektura Chojnic. W galerii w baszcie Kurza 
Stopa odbyło się autorskie spotkanie z artystką – Bożeną 
Dudą. Na ekspozycji zaprezentowano 74 obrazy autorki
z różnych okresów jej twórczości.

24 stycznia
W Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach odbyła się 
odprawa roczna policjantów z udziałem Zastępcy Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Roberta 
Sudenisa. Podczas spotkania omówiono ubiegłoroczne 
osiągnięcia jednostki.

24 stycznia
Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprosił do Czytelni Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach na kolejne spotkanie 
poświęcone innym wyznaniom chrześcijańskim. Odbyło się 
ono w ramach obchodzonego teraz Tygodnia Modlitw o Jed-
ność Chrześcijan. Zainteresowani mieli okazję wysłuchać 
wykładu profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu Jarosława Kłaczkowa. Wykład otworzył cykl inicjatyw 
mających na celu przypomnienie dziedzictwa chojnickich 
protestantów.

25 stycznia
W piątek odbyła się prezentacja 26. numeru „Kwartalnika 
Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Chojnicach. 

25 stycznia
Na Sali obrad ratusza odbył się jubileusz Zbigniewa Wiś-
niewskiego, który otoczony grupą przyjaciół świętował 1000. 
bieg w barwach „Floriana”. Z okazji wspaniałego jubileuszu 
miasto wydało książkę-album zatytułowaną „1000 startów
w barwach Floriana. Księga pamiątkowa Zbigniewa Wiś-
niewskiego”.

26 stycznia
Poloneza czas zacząć ...  Uczniowie dwóch klas matural-
nych z Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach bawili 
się na studniówce zorganizowanej w restauracji w Nieżycho-
wicach. Tradycyjnie dostojnym polonezem rozpoczęła się 
także studniówka dla sześciu klas II LO. O studniowce mówi 
się często, że jest najważniejszym balem w życiu. A za 100 
dni Matura!!!

27 stycznia
W Kościele Gimnazjalnym odbył się koncert „Najpiękniej-
szych polskich kolęd i pastorałek" w wykonaniu Chóru 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Bła-
żeja Połoma.

28 stycznia
Powiatowy Urząd Pracy zorganizował w CEW-ie specjalną 
konferencję z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrud-
nienia. Była okazja powspominać początki urzędów poś-
rednictwa pracy w kraju i w Chojnicach, ale też podziękować 
za lata współpracy. Były wyróżnienia, nagrody i tort.

28 stycznia
Odbyła się III sesja rady miasta. Radni zadecydowali o pod-
wyżce cen za śmieci oraz o zdjęciu uchwały pozwalającej na 
używanie fajerwerków. Przeznaczyli też blisko 5 mln zł na 
kilka inwestycji.

28 stycznia
Na dziedzińcu chojnickiej komendy Policji odbyły się 
przekazania policjantom nowych radiowozów. Flotę poli-
cyjnych aut zasilił nowy oznakowany radiowóz marki Opel 
Mokka oraz nieoznakowany Hyundai. Symbolicznego prze-
kazania kluczyków od Hyundaia dokonał starosta chojnicki 
Marek Szczepański, a od Opla Mokki burmistrz Arseniusz 
Finster.

30 stycznia
W Urzędzie Miasta odbyło się robocze spotkanie poświę-
cone organizacji setnej rocznicy powrotu Chojnic do Macie-
rzy, którą będziemy obchodzić dokładnie za rok. Do wspól-
nej „burzy mózgów” zaproszeni zostali ludzie kultury. 

30 stycznia
Piłkarze Chojniczanki przygotowują się do sezonu. Po 
sobotniej (26.01) przegranej z Bytovią Bytów odbył się trzeci 
sparing Chojniczanki w którym Chojniczanka zremisowała 
1:1 z Sandecją Nowy Sącz.

30 stycznia
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się spotka-
nie z Norbertem Pokorskim, który opowiedział o zwyczajach 
mieszkańców, walce z zimnem i przetrwaniu na jednym
z najtrudniejszych miejsc do życia - Grenlandii.

31 stycznia
MBP zaprosiła do oglądania nowej wystawy przygotowanej 
z okazji przypadającej 31 stycznia 2019 roku 99 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Chojnice. Zatytułowana 
jest „Związane z Chojnicami, ale nie o Chojnicach”

31 stycznia
„Historia godła polskiego” to nazwa wystawy, którą otwarto
w galerii Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach. Za-
prezentowano na niej fragment kolekcji portretowanego na 
przełomie dwóch stuleci orła białego, symbolu państwa 
polskiego.

31 stycznia
Od rana na rynku trwał protest rolników. Wokół traktora
z przyczepą zgromadziło się kilkadziesiąt osób z flagami. 

31 stycznia
„Szkice z dziejów Chojnic i okolic w XX wieku” to stu 
stronicowa publikacja prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, 
która ukazała się w nowej serii wydawniczej Biblioteki 
Zeszytów Chojnickich. W czwartek w 99. rocznicę powrotu 
Chojnic do Macierzy w sali obrad chojnickiego ratusza 
odbyła się promocja tytułu. 

31 stycznia
„Twarze Niepodległości ziemi chojnickiej”. Promocja niety-
powej publikacji, bo trójdzielnej odbyła w Muzeum Historycz-
no-Etnograficznym, przy okazji obchodów 99. rocznicy 
powrotu Chojnic do Ojczyzny. Jej autorami są Anna Czap-
czyk, Marcin Synak i Kazimierz Lemańczyk.

31 Stycznia
W 99. rocznicę powrotu Chojnic do Macierzy w sali obrad 
chojnickiego ratusza odbyła się promocja 34 numeru 
„Zeszytów Chojnickich”.

31 stycznia
Podczas IV sesji Rady Powiatu pożegnano odchodzącą po 
20 latach pracy kierowniczkę biura rady powiatu Lucynę 
Zawiszewską. Pani Lucyna została z dniem 01 lutego 
sekretarzem Gminy Chojnice.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

         28 stycznia 2019 roku odbyła się III sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji.  Do sesji zasiadło 21 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekreta-
rzem sesji została Renata Dąbrowska, a do komisji wniosko-
wej wybrano radnych M. Brunkę i K. Drewka.

   Sesja rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy zamor-
dowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i zmar-
łego działacza chojniczanki Tadeusza Stencla. Zasadnicza 
część sesji rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza 
Miasta z okresu międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado. Takim głównym, najważniejszym punktem,
w mojej ocenie, na tej sesji są zmiany w budżecie, dzięki 
którym, jeżeli Wysoka Rada je przyjmie, będziemy wydatko-
wać na inwestycje w mieście jeszcze dodatkowo 4.893.000 zł 
więcej. Te prawie 5 mln zł, to nie tylko nowe tematy, ale też te, 
które przechodzą z roku ubiegłego. I tak dla przykładu – 636 
tys. zł będzie dla samorządów osiedlowych. Tutaj wywiązu-
ję się z danego słowa, iż urząd nie zabierze samorządom 
niezrealizowanych kwot. Odbyło się już pierwsze spotkanie, 
Państwo macie te kwoty i jako samorządy osiedlowe możemy 
je wydatkować, i w roku 2019 kończymy tą formę budżetu
i uważam, że na 2020 rok jesteśmy w stanie przygotować 
budżet obywatelski. 
     Drogi z płyt betonowych – rozstrzygnęliśmy przetarg. To 
są trzy zakresy, tylko przypomnę, że chodzi o przebudowę 
odcinka ul. Wielewskiej i odcinka ul. Dalekiej, dalej ul. Jago-
dowa, Jaśminowa, Wrzosowa i duży odcinek ul. Igielskiej. 
Mieliśmy na to 200 tys. zł w zeszłorocznym budżecie. Chcąc 
wykonać to zadanie z płyt, które posiadamy, koszty pracy 
wynoszą 635 tys. zł, czyli jak gdyby 200 tys. przenosimy
z nadwyżki budżetowej z zeszłego roku, 400 tys. zł dokłada-
my, chcąc to zadanie wykonać. 
    Trzeci temat, to jest przeniesienie środków z nadwyżki do 
realizacji w tym roku. Szkoła Podstawowa Nr 3 – to jest 357 
tys. i 795 tys., czyli termomodernizacja i prace związane
z modernizacją tej szkoły. 
     Zupełnie nowym tematem jest 300 tys. zł, które się pojawia 
na rozpoczęcie inwestycji modernizacji odcinka dawnej 
drogi 22 od ul. Tucholskiej do wiaduktów na kierunku Czer-
ska. Mamy gotowy projekt. Nie chcąc utracić pozwolenia na 
budowę, a nie mając odpowiednich środków w tej chwili, żeby 
to zadanie uruchomić, po stronie kosztorysowej to jest około 
10 mln zł, chcemy wykonać chodniki i zatokę autobusową 
mniej więcej od skrzyżowania z ul. Tucholską do wjazdu na 
parking dawnej giełdy samochodowej, czyli wzdłuż tak zwa-
nej „Nowej Ameryki” do wjazdu na pętlę, która tam funkcjo-
nuje. 
     Dalej, zupełnie nowym tematem jest propozycja konty-
nuacji doświetlania przejść dla pieszych. Myślę, że jesteś-
my zadowoleni z tego, co wykonaliśmy w roku ubiegłym. 
Chcielibyśmy kontynuować ten projekt za kwotę ok. 200 tys. 
zł. Jedno przejście dla pieszych oświetlone z dwóch stron,
a taki system jest moim zdaniem bardzo dobry, kosztuje około 
20 tys. zł. Czyli możemy wykonać około dziesięciu przejść dla 
pieszych. 
    Dalej, chcemy się wywiązać z porozumienia, jakie zawar-
łem z samorządem osiedla „Budowlanych” i jest kwota 30 
tys. zł na projektowanie boiska wielofunkcyjnego, które mia-
łoby powstać przy kortach tenisowych, a samorząd, mówiąc 
kolokwialnie, zluzował nam takie duże boisko, które właś-
ciwie było niefunkcjonalne, ponieważ nie było oświetlone, nie 
było zmeliorowane, itd. Czyli porządne boisko z oświetle-
niem, wielofunkcyjne, na którym można ćwiczyć cały czas. 
    Dalej, pojawia się kwota 1,5 mln zł na ul. Czereśniową
i Winogronową. To jest pierwszy etap. Mamy informację, że 
wchodzi program budowy dróg lokalnych, to te sławne 6 mld 
zł, które deklaruje Pan Premier Morawiecki. Jest informacja 
od Pana Wojewody, że wszystkie samorządy, które złożyły na 
tak zwane dawniej schetynówki i nie otrzymały dotacji, 
dostaną teraz z tego projektu. Więc mamy te 1,5 mln, 
wyświetlamy i o kolejne 1,5 mln zł się staramy. 300 tys. zł 
pojawia się na wymianę podłoża orlika najstarszego na ul. 
Lichnowskiej. 
   I trzy drobne tematy. Rzepakowa druga część, to jest 
projektowanie drogi, która połączy ul. Jantarową i plac 
kościelny z obecną ul. Rzepakową. To Państwo kojarzą – 
kończy się Rzepakowa, jest taka droga z płyt betonowych, 
gdzie się wjeżdża na Jantarową z jednej strony i do kościoła
z drugiej strony. Chodzi o wybudowanie tam ulicy. Dalej, 
Gryfa Pomorskiego i Sybiraków, to jest projektowanie
i wykonanie oświetlenia – 60 tys. zł, i projekt ulicy Widokowej 
– tam próbowaliśmy się porozumiewać z mieszkańcami
w kontekście montażu płyt betonowych, ale patrząc na koszt 
wykonywania płyt betonowych i patrząc na konfigurację tego 
terenu, to są tereny skarpowe, takie schodkowe, nie ma to 
najmniejszego sensu, trzeba projektować ulicę. To razem jest 
4.893.000 zł. I już analizując całą naszą nadwyżkę bud-
żetową, również będziemy wnosili o obniżenie dochodów
z majątku o 5,6 mln zł do 5,2 mln bodajże, czyli nie chcemy się 
spieszyć ze sprzedażą majątku jak gdyby na siłę. Uważam, 
że to jest pozytywna decyzja. 
   W lutym zapadną bardzo ważne decyzje. Dzisiaj nasza 

delegacja miejska jest w Warszawie. Pan Wiceburmistrz 
Adam Kopczyński i Pan dyrektor Tomasz Kamiński rozma-
wiają z Panem prezesem PLK, czyli Polskich Linii Kolejo-
wych, odnośnie realizacji naszego porozumienia, w wyniku 
którego ma dość do modernizacji pięciu peronów i budo-
wy przejścia podziemnego i rewitalizacji części PLK-ow-
skiej. Jak Państwo się domyślacie, chodzi o pieniądze i o spo-
sób realizacji tej inwestycji. Przypominam, że osiągnęliśmy 
dwa cele – udało nam się wydłużyć termin realizacji tego 
zadania do 2022 roku, czyli prezes PLK może zareagować 
finansowo w roku 21 i 22, i również udało nam się zmienić 
system prowadzenia inwestycji z „zaprojektuj – wybuduj” na 
„zaprojektuj własnym sumptem i wyłoń w drodze przetargu 
wykonawcę”. PLK podpisała umowę, biorąc konkretne 
zobowiązania. Po trzech latach od momentu pozyskania 
środków unijnych każdy samorząd, każdy beneficjent 
środków unijnych dokłada. Nie ma już tego komfortu, jaki był 
kiedyś, że były środki unijne, dołożyłem 15% i jeszcze coś 
zostało dla kogoś, kto nie dostał. Dzisiaj sytuacja jest taka, że 
jak jest montaż finansowy 85% środków unijnych, 15% 
środków własnych, jak się kończy 50 na 50 to jest sukces.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym węźle i my 
mamy tego świadomość po dwóch zakresach, które już 
sfinansowaliśmy, czyli zakup autobusów – tu się zmieścili-
śmy, dworzec autobusowy i ścieżki rowerowe, którego 
budowa rozpocznie się w tym roku – dokładamy 2,5 mln zł.
A gdyby się odnieść do przetargu na budynek główny, 
komunikację i parking, to musimy dołożyć 10 mln. I teraz, nie 
dołoży Marszałek, bo podzielił środki unijne. Nie dołoży 
miasto „Peelce”, bo my wzięliśmy na siebie budynek główny 
dworca i parkingi, i też dokładamy. Natomiast ja nie znam
w Polsce samorządu, który finansowałby modernizację toro-
wisk i peronów. Przypominam o czym mówił Pan Premier 
Morawiecki jeszcze niedawno, że będą pieniądze na moder-
nizację dworców kolejowych, i my się tego trzymamy. I dzisiaj 
takie właśnie sprawdzenie tej opcji, tej deklaracji, realizujemy 
w „Peelce”. Mam nadzieję, że środki na ten cel będą. Jeżeli 
ich nie będzie, to istnieje zagrożenie, mam nadzieję niereal-
ne, wycofania się „Peelki” z tego zakresu i wtedy rzeczywiście 
mamy problem związany z projektowaniem naszego zada-
nia. Przypominam, że prawie 17 mln z tych unijnych pienię-
dzy miasto i Urząd Marszałkowski przekazały „Peelce”, czyli 
„Peelka” ma w montażu finansowym obecnym 4 mln swoich 
pieniędzy i 17 unijnych. A oczywiście brakuje co najmniej 
około 20 mln zł, żeby ten temat zamknąć, albo go przesunąć 
w czasie. 
     W lutym jest zapowiedziana wizyta Pana Wicemarszałka 
Ryszarda Świlskiego i rozmowy z Marszałkiem Strukiem. 
Tutaj mamy dwa tematy – jeden drogowy, drugi deszczowy. 
Rozstrzygnąłem kolejny przetarg na budowę kolektorów 
deszczowych, to jest ulica Brzozowa, Towarowa, czyli ten 
obręb naszego węzła plus trajektoria nowych ścieżek rowe-
rowych. Kończy się tym, że do kosztorysu my dokładamy
2 mln, powiat 1,1 mln. Czyli mamy o 3 mln drożej, niż zakłada-
liśmy 3 lata temu. O tyle to wszystko podrożało. Gdybyśmy 
nie rozstrzygnęli tego przetargu, nie zbudowalibyśmy węzła, 
bo byśmy nie odwodnili ścieżek rowerowych, i to wszystko
w tej chwili już się nawarstwia. I po rozstrzygnięciu tych 
zakresów deszczówek, które rozstrzygnęliśmy, ponawiamy 
nasz wniosek do Marszałka o zwiększenie środków na 
realizację największego w województwie programu poprawy 
bilansu wodnego miasta, bo nasz program jest największy. 
Albo Pan Marszałek zwiększy nam procent dofinasowania,
a przypominam, że tam jest 70% do 30%, albo zwiększy nam 
wymiar kosztów kwalifikowanych, które wzrosły. Materiały 
wzrosły o 40%, koszty pracy o 30%, no i nie ma co ukrywać, 
że konkurencyjność też zmalała. 
    Drugi temat jest też bardzo trudny. Chcielibyśmy jako 
samorządowcy, czyli gmina, powiat i miasto, zaproponować 
Urzędowi Marszałkowskiemu współpracę w realizacji 
modernizacji drogi 212 na odcinku Chojnice – wjazd do 
miejscowości Wolność. Czyli tak patrząc – Chojnice to jest 
„Metalowiec”, „trapez”, jest potem gmina Chojnice, hotel „Na 
Skarpie”, „Światowid” i dopiero potem tam 2 km dalej jest 
wjazd do Wolności.  Chcemy zaproponować finansowanie 
projektu, w wyniku którego powstałaby ścieżka rowerowa, 
odwodnienie i oświetlenie – oświetlenie tylko na długości 
„Metalowca” i „trapezu”, i powiedzmy skrzyżowań. Natomiast 
będziemy prosić, żeby Urząd Marszałkowski na tej długości 
wyremontował „dwieście dwunastkę”. Czyli nie łatą, tylko 
porządny remont nawierzchni, czyli poprawa nośności, 
warstwa ścieralna i poprawa poboczy. To jest kolejne nasze 
podejście do tego, żeby w ogólne drogą 212 Urząd 
Marszałkowski się zajął. 
       Dalej, kolejny problem to jest droga 235. Ona była wpisa-
na do realizacji w tej perspektywie unijnej, czyli Chojnice – 
Korne. Na tą drogę Urząd Marszałkowski posiadał kwotę 35 
mln zł, a potrzeba 100. Po tych cenach, jakie się zmieniły, 
potrzeba równych stu milionów. I tutaj będziemy prosić, żeby 
Urząd Marszałkowski nie zbierał brakujących 70 mln, bo ich 
nie zbierze, tylko żeby wykorzystał istniejące 35 mln i otwo-
rzył odcinek Chojnice – Męcikał albo Chojnice – Żabno. Bo 
jeżeli Państwo się przejedziecie tamtędy samochodem, to 
degradacja tej drogi jest większa niż „dwieście dwunastki”
w tej chwili, na skutek wywozu drewna z lasów, i to po prostu 

jest makabra. My musimy tym się zająć. Co z tego, że mamy 
zrobioną porządną łatę na odcinku Chojnice – Klawkowo, 
gdzie za pieniądze samorządowe zbudowaliśmy ścieżkę 
rowerową, ale dalej jest tragedia po prostu na tej drodze. I to 
jest kolejny nasz postulat, czy prośba. 
      I trzeci temat to jest odcinek od ronda Wyszyńskiego 
do wiaduktu do obwodnicy, i to, przepraszam bardzo, ale 
my zbudowaliśmy jako miasto ścieżkę rowerową i chodnik, 
ale tą ulicę zostawiamy Panu Marszałkowi. Tam jest około 
600 m do zrobienia i trzeba to zrobić, bo mieszkańcy nie będą 
akceptować, ja tak samo, takiego stanu rzeczy, jaki tam 
dzisiaj jest. A droga jest skoleinowana, dziurawa, a pobocza 
mają głębokość nawet kilkudziesięciu centymetrów. Nie 
radzę tam w ogóle korzystać z pobocza, to jest niebezpie-
czne. To jest wstyd taka droga w granicach miasta i tutaj 
będziemy mocno napierać. Luty pokaże, czy my znajdziemy 
wspólny język z Urzędem Marszałkowskim, czy ta współpra-
ca będzie nam tutaj dobrze trybić i dobrze funkcjonować. 
     Oprócz tego jest wiele tematów, których nie chciałbym 
teraz poruszać, Państwo je znacie, tylko kilka zasygnalizuję. 
       Chciałby poprosić przede wszystkim radnych o udział
w uroczystościach 31 stycznia. Ja wiem, że to jest te 99,
a jeszcze nie 100, które będzie za rok. Są imprezy okoliczno-
ściowe, od walk rycerskich poprzez wystawy, Zeszyty 
Chojnickie. Zapraszam, żebyście Państwo byli razem z nami. 
30 stycznia, czyli w przeddzień, spotykamy się tutaj w sali
i będziemy rozmawiać o organizacji naszego jubileuszu za 
rok. Chcielibyśmy, żeby on miał specjalny wymiar. Chciałbym 
również powiedzieć, że będę inicjował bardziej skuteczne 
flagowanie miasta przez zarządców nieruchomości. Moim 
zdaniem bez naszego włączenia się, tak jak to zrobiliśmy
w kontekście Starego Rynku, ul. Kościuszki, 31 Stycznia, czy 
ul. Sukienników, to się nie uda. Zarządcy będą poproszeni 
przeze mnie o zamontowanie na budynkach odpowiednich 
uchwytów. To jest to, czego nie ma po prostu, i nawet gdy 
mieszkaniec chce wywiesić flagę, to nie ma do czego jej 
przypiąć. Tu jest potrzebna rozmowa z konserwatorem zabyt-
ków, żeby odpowiednie uchwyty nam tutaj zaakceptował na 
elewacjach i wówczas, jeżeli trzeba będzie, nawet flagi 
kupimy mieszkańcom, po to żeby zechcieli z nami tutaj 
współpracować i uzewnętrznić barwy narodowe w tym dniu. 
Nie mówię o 31 stycznia teraz, tylko właśnie za rok. 
     Cały czas jesteśmy i organizujemy zjazd Kaszubów, 
który ma się odbyć w lipcu, tydzień po Dniach Chojnic. Bardzo 
duża logistycznie impreza. Chcemy ją zrealizować w Parku 
1000-lecia, podobnie jak były Dni Powiatu, w tym samym 
miejscu ma stanąć scena, plus mała scena na Starym Rynku. 
Logistycznie to będzie trudne. W tym czasie miasto już 
będzie rozkopane w ramach poprawy bilansu wodnego, 
dworzec autobusowy – rozpocznie się budowa, dworzec 
kolejowy jaki mamy, taki mamy, ale trzeba będzie jakoś się 
sprawić organizacyjnie, żeby kilka tysięcy ludzi przyjąć. 
     Jeżeli chodzi o Dni Chojnic, Dokonania Roku, te wszystkie 
rzeczy Państwo śledzą, nie chciałbym waszego czasu 
zajmować. Uprzejmie was proszę o udział. 
    Jeżeli chodzi o Chojnickie Centrum Kultury, to nasze 
kino odwiedziło bardzo dużo osób. W kilku filmach byliśmy 
liderem w Polsce w tak zwanych kinach jednosalowych, jeżeli 
chodzi o liczę widzów. To świadczy o tym, że była duża 
tęsknota do kina i mam nadzieję, że ona jest ciągła i ta 
frekwencja będzie dalej bardzo wysoka.
   Chciałbym też zakomunikować o pewnej zmianie. Jak 
Państwo kojarzą wejście do Chojnickiego Centrum Kultury, 
jest tam przygotowane takie specjalne poletko, na którym
z kompozycji kwiatowej miał być ułożony tur. Ta kompozycja 
kwiatowa to musiałoby być kilka tysięcy kwiatów i nie mamy 
takiej siły sprawczej, żeby kwiaty kwitły przez 2-3 miesiące. 
To będzie ładnie wyglądać, ale przez kilka tygodni. Są dwa 
pomysły. Pierwszy pomysł, żeby tego tura ułożyć z mater-
iałów trwałych, czyli jakichś takich kamieni barwionych, i drugi 
jest pomysł taki, iż w związku z tym, że jest to teatr i kino, aby 
powstała tam jakaś instalacja artystyczna związana z tema-
tyką, którą realizujemy w Centrum Kultury. Czyli jakaś 
instalacja typu maska aktorska podświetlona. Jestem za 
jakimś trwałym rozwiązaniem. Oczywiście finansowane 
przez Chojnickie Centrum Kultury, nie przez miasto już, bo 
tutaj są przychody z kina i możemy tutaj w jakiś sposób 
zareagować. ...  Dziękuję bardzo. 
     W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Oprócz projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 
2019 r. radni głosowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 
oraz dwie uchwały związane z gospodarowaniem odpadami:  
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
i projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/226/16 Rady 
Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości, 
     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji 
można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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       Kto chciał zaliczyć wszystko, ten nie mógł zrobić 
sobie przerwy, bo dzień powrotu Chojnic do Ojczyzny 
był wypełniony po brzegi. Od rana do samego wieczora.
Była nie tylko msza św. i przemarsz przez miasto jako już 
żelazne punkty obchodów tej rocznicy. 

Medale, mundury i młócka

       Tuż koło godz. 13 do kościoła gimnazjalnego zaprosił 
Bogdan Kuffel. Wystawa „Drogi do Niepodległości” w bocz-
nej emporze chóru to efekt kolekcjonerskiej pasji radnego 
miejskiego, który, jak się okazało, zbiera nie tylko medale, ale 
także inne przedmioty związane z naszą historią. Znajdzie-
my więc tutaj i kartki pocztowe sprzed II wojny światowej
i walizkę, która towarzyszyła w drodze do kraju jednemu
z żołnierzy walczących na Zachodzie. Jest patriotyczna 
biżuteria i liczne wizerunki Ziuka, czyli Józefa Piłsudskiego. 
Nowym elementem są biogramy osób, które przyczyniły się 
do odzyskania niepodległości przez Polskę, a także mun-
dury wojsk pruskich i polskich z początków XX w. Zacho-
wane w nienagannym stanie, co zdaniem ich posiadacza, 
dyrektora generalnego Urzędu Miejskiego Roberta Wajlo-
nisa świadczy o tym, że były po prostu zrobione z wysokiej 
jakości materiałów i to tak, by żołnierzom ułatwić wojaczkę,
a nie utrudnić. O każdym z uniformów kolekcjoner miał do 
powiedzenia podczas otwarcia wystawy kilka interesujących 
szczegółów, a wszystkich rozbawił na koniec napis na 
klamrze munduru wielkopolskiego „Rżnij jaja bolszewikom”, 
który stylistyką przypomina ułańskie żurawiejki...

    Wystawa ma być w zamyśle otwarta, czyli wzbogacana
o kolejne eksponaty, bo pewnie jeszcze gdzieś na naszych 
strychach i w szufladach coś by się znalazło tematycznie 
nawiązującego do jej zawartości. Kto chce obejrzeć ekspo-
zycję, powinien skontaktować się z Bogdanem Kufflem, bo to 
on ma do niej klucz.

    Tuż po otwarciu wystawy w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół można było obejrzeć pokaz walk – od średniowiecz-
nych wojów po kaszubski regiment z XVII w. To była 
pouczająca lekcja, bo nie dość, że panowie zgrabnie wywijali 
toporami czy mieczem i świetnie radzili sobie z nabijaniem 
muszkietów oraz strzelaniem z nich, to na dodatek 
profesjonalnie opowiadali o tym, co mają na sobie i dlaczego. 
A także o tym, jak ta młócka wyglądała w przeszłości...

Niepodległość w muzeum

     Muzeum Historyczno-Etnograficzne na obchody stulecia 
niepodległości przygotowuje się bardzo starannie. Będzie 
zapraszać dzieci i młodzież na cykl zajęć, które mają 
przyczynić się do poszerzenia świadomości obywatelskiej
i wiedzy historycznej oraz zachęcić do zainteresowania się 
lokalnym kontekstem. Jest już gotowe okolicznościowe 
wydawnictwo edukacyjne pt. „Twarze Niepodległości ziemi 
chojnickiej”, które będzie pomocne w realizacji tej misji. 
Projekt jest częścią obchodów stulecia niepodległości 
realizowanych w kraju jako niepodległa.pl, a finansowo 
wsparły go powiat, miasto i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. 
Dyrektorka muzeum Barbara Zagórska podczas promocji 
wydawnictwa podkreśliła jego niekonwencjonalny kształt 
poligraficzny i omówiła zawartość. Składa się ono z reprintu 

wydania śpiewniczka pieśni narodowych i obozowych
z 1919 r., z kalendarium wydarzeń w Chojnicach w latach 
1918 – 1920 i z kart biograficznych postaci zasłużonych dla 
odzyskania niepodległości w Chojnicach. Redakcją zajęli się 
Anna Czapczyk i Kazimierz Lemańczyk, a nad całością od 
strony edytorskiej pieczę sprawował ten ostatni. - Nie 
będziemy tego wydawnictwa sprzedawać – mówiła Barbara 
Zagórska. – W naszym zamyśle ma ono być pomocą dla 
warsztatów, które będą w naszym muzeum. Już wkrótce 
będzie gotowy harmonogram i będziemy zachęcali szkoły do 
udziału. Tutaj także liczą na to, że prowadzone zajęcia 
przyniosą plon w postaci odkrycia nowych relacji o tamtych 
wydarzeniach, bo być może gdzieś w domach są przecho-
wywane pamiątki, które rzucą światło na tamten czas i po-
głębią wiedzę o nim. 

Jastrzębski o Chojnicach

    W ratuszu tego samego dnia była promocja nowego 
wydawnictwa Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Jest to książka pt. „Szkice z dziejów Chojnic i okolic w XX 
wieku” prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. Skąd ten po-
mysł? Otóż z narzekań, że „Zeszyty Chojnickie” ukazują się 
tylko raz w roku i warto by coś z tym fantem zrobić.

      Przyjaciele nauk wymyślili więc nową serię pn. Biblioteka 
Zeszytów Chojnickich i to pierwsza publikacja w jej ramach. 
Nakład jest mikroskopijny, bo to zaledwie 150 egzemplarzy, 
ale do czytania sporo i to bardzo ciekawych tekstów profe-
sora, które pierwotnie były drukowane w „Zeszytach 
Chojnickich” i w „Kwartalniku Chojnickim”. Jak podkreślił 
prowadzący spotkanie Piotr Eichler, ma nadzieję, że 
podobne wydawnictwa z tej serii będą się ukazywać nie tylko 
raz w roku... A dr Przemysław Zientkowski, omawiając 
zawartość „Szkiców...”, gorąco je polecił do czytania, zaz-
naczając, że jakkolwiek ich język jest wysublimowany, to 
przystępny i dla każdego.

      Prof. Jastrzębski wyznał, że w Chojnicach to się czuje jak 
u siebie, wszak jest wśród przyjaciół. Przypomniał, że to już 
od 15 lat ściślej związał się z naukowym środowiskiem mia-
sta, a to chyba jeszcze nie czas, żeby dać sobie z tą 
działalnością spokój. Bywa w bydgoskim archiwum i odkry-
wa tam masę interesujących materiałów dotyczących 
Chojnic. Ostatnio trafił na Czesława Wycecha i jego żonę 
Annę. – IPN sądem kapturowym zniósł wam nazwę jego 
ulicy – mówił. – Ale Wycech nigdy nie był komunistą, był 
przedstawicielem ruchu ludowego. Może więc udałoby się 
do tego wrócić i nazwać jakąś ulicę imieniem obojga 
małżonków, bo i Anna była bardzo zasłużona dla 
szkolnictwa...

      Było wiele pytań i były też komplementy. Bo obecny na 
sali prof. Marek Jeleniewski pogratulował chojniczanom 
twórczej pasji i frekwencji na spotkaniu, mówiąc, że w Byd-
goszczy to zupełnie nie do pomyślenia...

   Kto chciał, mógł się ustawić w kolejce po autograf do 
profesora. I chętnych nie brakowało.

Tekst  i fot. Maria Eichler 
 

Bogdan Kuffel i Robert Wajlonis przy jednej
z gablot na wystawie w kościele gimnazjalnym

Barbara Zagórska prezentuje muzealne
wydawnictwo na stulecie niepodległości

Prof. Włodzimierz Jastrzębski
w Chojnicach czuje się jak w domu 
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      W 99 rocznicę powrotu Chojnic do 
macierzy, 31 stycznia po południu, w sali 
obrad ratusza miejskiego odbyła się pro-
mocja 34 numeru „Zeszytów Chojnic-
kich” 
          Promocję poprowadzili Bogdan Kuffel
i Kazimierz Jaruszewski, redaktorzy periody-
ku. Zawartość zeszytu przedstawił natomiast 
Jacek Klajna. Tegoroczny zeszyt zawiera
7 rozdziałów, w których znajdują się łącznie 
22 artykuły. W pierwszym rozdziale „artykuły 
i rozprawy” znajdziemy 6 artykułów w tym 2 
poświęcone prześladowaniu zgromadzeń 
zakonnych kościoła katolickiego na Pomo-
rzu. Tu także Marcin Synak zamieścił artykuł 
o łowieckich i przyrodniczych pasjach dokto-
ra Jana Karola Łukowicza. W rozdziale dru-
gim „studia i materiały” znajdziemy bardzo 
ciekawy artykuł Alicji Marcinkiewicz „Jeńcy 
wojenni na terenie powiatu chojnickiego w la-
tach 1914-1918” Można się z niego dowie-
dzieć, iż nie wszyscy rosyjscy jeńcy przetrzy-
mywani w obozie w Czersku po zakończeniu 
działań wojennych wrócili do Rosji. Część
z nich pozostała we wsiach powiatu chojnic-
kiego gdzie spolonizowali się, zawarli związ-
ki małżeńskie, przyjęli wiarę katolicką i za-
mieszkali w Polsce na stałe. W rozdziale 
trzecim „materiały źródłowe” bardzo ciekawy 
artykuł Mariana Frydy „Szablą odbierzemy!” 
Sprawiedliwość staropolska w chojnickich 

księgach miejskich z XVIII wieku”. Trzeba 
przyznać, że oryginalny język staropolski 
dziwi i szokuje dzisiejszych odbiorców, a za-
warte w sprawozdaniach woźnego sądowe-
go „makabreski” mogą razić co bardziej wra-
żliwych czytelników. Ponadto w tym rozdzia-
le doskonały artykuł Przemysława Remera
o Johannie Erneście Gockowskim. To Choj-
niczanin, założyciel Berlińskiej Królewskiej 
Manufaktury Porcelany. Gockowski to pos-
tać znana też między innymi z tego, iż jego 
zbiory sztuki zapoczątkowały muzeum ermi-
tażu w Petersburgu. Przed II Wojną Świato-
wą dzisiejsza ulica Drzymały nazywała się 
Gockowskiego. W dziale czwartym „biogra-
fie, sylwetki, wspomnienia” 3 artykuły.  Piotra 
Kostyło o Józefie Tischnerze, Krzysztofa Ko-
walkowskiego o Józefie Dulku - chojnickim 
przemysłowcu i właścicielu tartaku oraz Mar-
cina Wozikowskiego o księdzu Bolesławie 
Makowskim. W dziale sprawozdania jeden 
artykuł na temat 20-lecia działalności 
Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
W dziale szóstym 5 artykułów na temat 
nowości na rynku wydawniczym,  a w dziale 
siódmym bardzo przydatne dla szkół kalen-
darium wydarzeń związanych z odzys-
kaniem niepodległości. Na promocji zjawiło 
się jak zwykle stałe grono miłośników 
lokalnej historii.

J.K.

       Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe 
gościło w poniedziałek 28 stycznia pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz liczne grono zaproszonych gości. 

      Okazją do spotkania była  konferencja
z okazji setnej rocznicy publicznych służb za-
trudnienia. Konferencję  otworzył wspólnie, 
ze Starostą Markiem Szczepańskim, Dyre-
ktor Powiatowego Urzędu Pracy Wojciech 
Adamowicz. Była okazja by powspominać 
początki urzędu oraz przedstawić historię 
pośrednictwa pracy. 

     Konferencja miała w zasadzie dwie czę-
ści:  w pierwszej Wojciech Adamowicz mówił 
o historii publicznych służb zatrudnienia
w kraju, których początki datują się na 27 sty-
cznia 1919 r. Przypomniał też początki po-
wiatowego urzędu pracy w Chojnicach. Była 
to swoista retrospekcja od lat 90 ubiegłego 
wieku kiedy, to w jednym pomieszczeniu 
budynku starostwa powiatowego zaczęła się 
historia chojnickiego PUP-u, poprzez remont 
kupionego specjalnie budynku na ulicy Lich-
nowskiej, aż do stanu  dzisiejszego.
      Druga część konferencji to w zasadzie 
ciąg podziękowań dla pracowników samo-
rządowych, w tym szczególnie starostów, dla 
pracodawców współpracujących z urzędem, 
dla szkół, dla mediów oraz oczywiście dla 

załogi - pracowników PUP. Zaproszeni goś-
cie otrzymali specjalnie przygotowane, 
szklane, medale okolicznościowe. 
     Z okazji stulecia publicznych służb 
zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy wydał 
także okolicznościowych biuletyn. Na 32 
stronach znalazła się historia publicznych 
służb zatrudnienia, historia powiatowego 
urzędu pracy w Chojnicach, statystyki bezro-
bocia w powiecie chojnickim, zakres  działal-
ności urzędu, formy wsparcia i aktywizacji 
osób bezrobotnych na przestrzeni lat oraz 
„kroki milowe” w działaniach urzędu -  szko-
lenia, konferencje, targi pracy, projekty pilo-
tażowe. 
     Całość dopełnia mnóstwo zdjęć, mnó-
stwo wykresów i danych. Przy okazji po-
chwalono się osiągnięciami i otrzymanymi 
nagrodami. Znajdziemy w niej też wykaz 
kadry kierowniczej i wszystkich pracowników 
oraz przegląd licznych wydawnictw facho-
wych. 
       Na zakończenie, na salę konferencyjną 
wjechał ogromny tort, którym pracownicy
i zaproszeni goście się podzielili. Konferen-
cja zaczęła się o godz. 14 i część oficjalna 
trwała do 16:30. Dlatego też oprócz tortu 
restauracja „Sukiennice” przygotowała coś 
bardziej konkretnego. Kawę, herbatę i dro-
bne przekąski. 

J.K.
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      Franek Jarzembiński uczeń klasy IV d 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach swoją 
przygodę z karate tradycyjnym rozpoczął
w wieku 6 lat u senseia Darka Sturmowskie-
go 1 dan, uczęszczał na treningi do Klubu 
Karate Tradycyjnego KATANA w Chojnicach
i tam zdobywał swoje pierwsze umiejętności
i doświadczenia. W wieku 7 lat zaczął jeździć 
na pierwsze zawody i w otwartych mistrzo-
stwach województwa pomorskiego zdobył 
swoje pierwsze medale w konkurecji kata
( Kata są układem defensywnych i ofensyw-
nych technik karate. Są symbolicznym 
zapisem różnych sytuacji walki. Poprzez 
sumienny trening kata adept zdobywa 
wiedzę i głębokie zrozumienie zastosowania 
różnych technik karate tradycyjnego). 
Obecnie Franek posiada 5 kyu czyli niebieski 
pas w karate tradycyjnym.

      Od 2016r. trenuje w klubie KARATE 
KLUB BYTÓW w Bytowie pod wodzą senseia 
Michała Gawrońskiego 1 dan, jest też cały 
czas w kadrze województwa pomorskiego 
gdzie trenuje pod okiem senseia Mirosława 
Ellwarta 6 dan. W 2018 r. Franek odniósł 
swoje największe sukcesy: III Ogólnopolski 
Puchar Krakowa 03.03.2018r. - 3 miejsce 
(ponad 1000 zawodników z 45 klubów)
V Puchar "Warsa i Sawy " - 07.04.2018r. 
Warszawa -  3  mie jsce (ponad 400 
zawodników), XI Międzynarodowy Otwarty 
Puchar Mistrza - 13.10.2018r. Wrocław 3 
miejsce (1000 zawodników).

     W październiku został nominowany do 
reprezentowania Polski w Pucharze Świata 
w Tradycyjnym Karate-Do w St.John s Nowa 
Fundlandia - KANADA (22-28.10.2018r.), 
tam odniósł ogromny sukces zdobywając 3 
medale - 2 srebne i 1 brązowy. W listopadzie 
odbyły się Mistrzostwa Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku, gdzie zajął 2 

miejsce, a na koniec roku pojechał jeszcze na 
Słowenię, gdzie odbyły się Mistrzostwa 
Europy i Puchar Europy Dzieci (5-9 Grudzień 
Portoroz Słowenia). Tam z kolegą z klubu 
Wiktorem Mohr wystąpił w konkurencji EN-
BU (walka choreograficznie ułożona. Czas 
trwania wynosi 55-60 s. Rozgrywana w pa-
rach: mężczyzna - mężczyzna, mężczyzna - 
kobieta. Oceniana systemem punktowym, 
podobnie jak kata). Chłopcy odnieśli 
ogromny sukces, zdobyli brązowy medal.

     Oprócz zawodów i treningów Franek 
uczestniczy również w obozach, które są 
organizowane przez Polski Związek Karate 
Tradycyjnego pod wodzą najlepszych 
instruktorów w Polsce.

SP nr 1

        9 stycznia w sali obrad chojnickiego 
ratusza odbyło się spotkanie świąteczne dla 
członków Zrzeszenia kombatantów, żołnie-
rzy represjonowanych i więźniów politycz-
nych. Na zaproszenie prezesa związku p. 
Piotra Prondzyńskiego z programem kolędo-
wym wystąpił chór szkolny działający
w szkole podstawowej nr 1 pod kier. p. Micha-

ła Leszczyńskiego oraz solistka Karolina 
Lewińska. W spotkaniu uczestniczyli:
p. wiceburmistrz Adam Kopczyński oraz
p. Robert Wajlonis – Sekretarz Miasta, Dyre-
ktor Generalny Urzędu Miejskiego w Chojni-
cach.

(fot. M. Leszczyński)

      Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe
w Chojnicach we współpracy z Urzędem 
Skarbowym w Chojnicach zapraszają do 
udziału w śniadaniu biznesowym podejmu-
jącym temat zmian w podatkach, jakie 
obowiązują od początku tego roku. Przygo-
towaliśmy dla Państwa dwa terminy spotka-
nia do wyboru:
     - 5 luty (wtorek), godz. 9.00 - 11.00
     - 6 luty (środa), godz. 9.00 - 11.00

           Jedna osoba może wziąć udział tylko 
w jednym spotkaniu. Spotkanie Poprowadzą 
pracownicy Urzędu Skarbowego w Chojni-
cach. Udział w śniadaniu jest bezpłatny.

 Zapraszamy!

        Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc prosimy o potwierdzenie Państwa 
udziału w spotkaniu telefonicznie, mailowo 

lub za pomocą formularza dostępnego na 
stronie internetowej: .www.cewchojnice.eu

 Miejsce spotkania:
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe 
Sala konferencyjna 004-005 (parter)
Kontakt: Tel. 052 334 44 50,
E-mail: biuro@cewchojnice.eu

    Wojskowy Komendant Uzupełnień w Człu-
chowie informuje:
         Kwalifikacja wojskowa w roku bieżącym 
na terenie administrowanym przez Woj-
skową Komendę Uzupełnień w Człuchowie 
(dla osób zamieszkujących na terenie 
powiatu chojnickiego) odbędzie się w Sta-
rostwie Powiatowym w Chojnicach przy ul. 31 
Stycznia 56 w terminie: od 26.02.2019 r. do 
28.03.2019 r. z wyjątkiem poniedziałków.

OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO 
KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

W ROKU 2019 MAJĄ:

1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 - 1999, 

którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.osoby urodzone w latach 1998 - 1999:
  > czasowo niezdolne do czynnej służby 

wojskowej ze względu na stan zdrowia - 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  > czasowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej ze względu na stan zdrowia - 
jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej.

4.kobiety urodzone w latach 1995 - 2000, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2017/2018 kończą naukę w szkołach lub
uczelniach medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach psychologi-
cznych, albo są studentkami lub absol-
wentkami szkół wyższych na kierunkach: 
analityka medyczna, farmacja, lekarski,
lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo,        
psychologia, ratownictwo medyczne, 
weterynaria oraz szkół policealnych na 
kierunkach  technik farmaceutyczny, 
technik weterynarii, 

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się 
ochotniczo do pełnienia służby wojsko-
wej, jeśli nie posiadają określonej kate-
gori i  zdolności do czynnej służby 
wojskowej.

PODSTAWA PRAWNA:
I. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wew-

nętrznych  i  Administracji  oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 4 października 
2018 r w sprawie przeprowadzenia kwa-
lifikacji wojskowej w 2019 r (Dz U. z 2018 r. 
poz 1982)

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
W CZŁUCHOWIE

     Informujemy, iż z dniem 21.01.2019 r. 
wznowiono nabór wniosków o dofinanso-
wanie w ramach rządowego programu 
„Czyste Powietrze”. Jak informuje Minister 
Środowiska, przerwa w naborze wniosków 
miała charakter przejściowy i wynikała z wej-
ścia w życie ustawy wprowadzającej termo-
modernizacyjną ulgę podatkową oraz była 
związana z dostosowaniem systemu infor-
matycznego. Nabór wniosków odbywa się
w trybie ciągłym do 30 czerwca 2027 r. Bud-
żet na realizację celu programu wynosi do 
103 mld zł. Więcej na:
h t t ps : / /www.n fos igw.gov.p l / c zys te -
powietrze/.

       W związku z powyższym od poniedziałku 
(28 stycznia br.) w Urzędzie Miejskim w Choj-
nicach będzie funkcjonował punkt informa-
cyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie 
będzie można dowiedzieć się m.in. jakie 
zadania mogą być dofinansowane, jakie 
progi dofinansowania obowiązują i gdzie 
należy złożyć wnioski.
   Wszystkich zainteresowanych  programem 
zapraszamy do Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska (piętro III, pokój 
612) w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 
14.00.  Osobami do kontaktu są p. Anna 
Michalak i p. Łukasz Prill. 
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     Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci MBP 
zachęca swoich czytelników do zapisywania 
się na zajęcia podczas ferii zimowych w dn. 
11-22 lutego 2019 roku – dla przedszkolaków 
oraz dla starszych dzieci.

     W pierwszym tygodniu ferii – 11-15 lutego 
(poniedziałek-piątek) – zajęcia będą odby-
wały się od 10.00 do 11.00 i będą adreso-
wane do dzieci w wieku przedszkolnym wraz 
z opiekunami. Będą to zajęcia z książką,
a w ich trakcie planowane są: czytanie bajki, 
zajęcia ruchowe i plastyczne.
    W drugim tygodniu ferii – 18-22 lutego 
(poniedziałek-piątek) od godz. 10.00 do 

12.30 w Wypożyczalni i Czytelnia dla Dzieci 
trwać będą zajęcia dla dzieci w wieku 6-13 
lat. Będą to zajęcia tematyczne w oparciu
o tekst, a w ich trakcie planowane są gry i za-
bawy ruchowe, zajęcia teatralne, plastyczne, 
spotkanie z zaproszonym gościem.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Przy 
zapisach brani są pod uwagę czynni czy-
telnicy biblioteki. Zapisów można dokonywać 
osobiście, telefonicznie lub mailowo u biblio-
tekarek Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci 
MBP w Chojnicach, pokój 112, ul. Wysoka 3, 
tel. 52 397 2807, e-mail:

 dziecieca@bibliotekachojnice.pl.



9

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

      W Bramie Człuchowskiej nadal można 
oglądać wystawę haftu Leonarda Brzeziń-
skiego z Wiela. A niedawno ukazał się do 
niej katalog.

    Miał być gotowy w listopadzie, ale nie 
udało się go przygotować w tym terminie. 
Niemniej teraz cieszy oko. Nie tylko dlatego, 
że pod względem  edytorskim jest świetnie 
przygotowany (projekt Błażeja Ostoi-Lnis-
kiego), ale też starannie wydrukowany i z bo-
gatą zawartością. Znajdziemy tutaj i słowo
o samej wystawie, i omówienie sztuki haftu 
Leonarda Brzezińskiego, ale też zarys jego 
biografii i wspomnienie o nim jako o człowie-
ku wielu pasji.

A może na warsztaty?
   O katalogu podczas jego promocji 8 
stycznia mówiła Maria Czaplewska, która 
przygotowała wystawę w Bramie Człuchow-
skiej, a gości witała w imieniu dyrekcji 
placówki Anna Czapczyk. Wśród obecnych 
nie zabrakło Stefana Wittstocka, strażnika 
spuścizny po Leonardzie Brzezińskim, który 
doskonale jest obeznany z jego twórczością
i może być po niej doskonałym przewodni-
kiem. Do Bramy Człuchowskiej zajrzeli też 
uczniowie z Technikum nr 3, którzy razem  ze 
swoimi nauczycielkami Katarzyną Głów-
czewską i Felicją Baska Borzyszkowską 

studiują kaszubszczyznę. Nie mogło zabrak-
nąć zrzeszeńców, którzy pielęgnują wszelkie 
przejawy ludowej kultury Kaszub. Felicja 
Baska Borzyszkowska pochwaliła muzealną 
wystawę i przybliżanie dziedzictwa Kaszub,
a jej podziw był jeszcze większy, gdy usłysza-
ła o planowanych warsztatach haftu, by ta 
sztuka nie zaginęła.

Igłą i nitką nawet w lesie
     Warto sięgnąć do pięknie wydanego mu-
zealnego katalogu, by dowiedzieć się więcej 
o człowieku wielu pasji, jakim niewątpliwie był 
Leonard Brzeziński. Nie tylko sumienny jako 
nauczyciel, ale także kolekcjoner, podróżnik, 
patriota, założyciel muzeum w rodzinnym 
Wielu, no i wspaniały hafciarz, którego prace 
szczerze podziwiają współczesne hafciarki, 
zazdroszcząc mu nie tylko perfekcji i precyzji, 
ale także wspaniałych pomysłów wzorni-
czych. I aż trudno uwierzyć, że to męska ręka 
wyczarowała igłą i nitką takie cuda! Jak moż-
na się dowiedzieć, także w lesie, w partyzan-
tce, pan Leonard znajdował czas na swoje 
hobby. Na wystawie w Bramie Człuchowskiej 
jest kilkaset jego prac, które świadczą o jego 
kunszcie. Jeśli nie wierzycie, wejdźcie do 
muzeum i przekonajcie się sami.

Tekst i fot. Maria Eichler

      Chojniczanie już nie wyobrażają sobie, 
że na początku nowego roku nie będzie 
dla nich okolicznościowego koncertu. Nie 
wystarczył jeden. Musiały być aż dwa!

     Szybko okazało się, że w dwa dni na jedy-
ny koncert rozeszły się bilety (po 90 zł każdy), 
więc zaczął się szturm na kasę w ChCK
i w Promocji Regionu Chojnickiego. A orga-
nizatorzy migiem postanowili, że w tej sytu-
acji 6 stycznia koncerty będą dwa. 

Która para lepsza?
    Zabawa była przednia, bo Orkiestra im. 
Johanna Straussa pod dyrekcją Łukasza 
Hermanowicza to muzyczny pewniak, a dwie 
zaproszone do udziału pary małżeńskie – 
Hanna Okońska-Ratajczak (sopran) i Łukasz 
Ratajczak (tenor) oraz Marcela Wierzbicka-
Opalińska (sopran) i Dominik Opaliński (bas) 
- podbiły publiczność. Całość została zreali-
zowana w konwencji rywalizacji obu par i to 
widownia miała wyłonić zwycięzców w gło-
sowaniu za pomocą karteczek o kolorze 
czerwonym i niebieskim. Ich suma miała 
przełożyć się na róże w wazonie. Na koniec 
jednak okazało się, że prowadząca koncert 
Emilia Czekała wpuściła słuchaczy w maliny. 
Wyników liczenia nie podała, stwierdzając 
jedynie, że różnica pomiędzy parami była tak 
niewielka, że obie mogą czuć się zwycię-

zcami! Ale co tam, grunt, że wszyscy bawili 
się świetnie. Chyba także wykonawcy nie 
nudzili się w Chojnicach, bo ochoczo nawią-
zywali kontakt z widownią, schodząc ze sce-
ny, zapraszając do tańca itp. 

Klaszcz, ile wlezie
     Widownia nie tylko cieszyła się z tego, że 
może słuchać znanych jej dobrze operet-
kowych hitów, ale też była co chwilę zachę-
cana do... wstawania, do udawania wska-
zówek zegara, do kontrolowanego śmiechu. 
Można też było klaskać, a oklaski miały być 
nie wtorkowe, a noworoczne, co Emilia Cze-
kała skrzętnie sprawdzała, czy wychodzą jak 
należy. Było też wiele żartów i anegdot, bo 
prowadząca - wzorem taty (Marka Czekały – 
wcześniejszego szefa Orkiestry – przyp. 
red.) starała się i w ten sposób umilić czas.
   Zupełnym zaskoczeniem było pojawienie 
się  na scenie dziecka! Podobno urodzonego 
między jednym a drugim koncertem przez 
Marcelę Wierzbicką-Opalińską, która nawet 
z maleństwem na ręku śpiewała na piątkę
z plusem.
    Atmosfera była bardzo gorąca, nie zabra-
kło bisów, a prawie wszyscy mówili po kon-
cercie, że tak chcieliby zawsze zaczynać 
Nowy Rok! Z uśmiechem na twarzy!

Tekst i fot. Maria Eichler
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Stefan Wittstock opowiada o haftach Leonarda Brzezińskiego
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    Takie wystawy to rarytas. Światowej 
sławy grafik, plakacista i twórca okładek 
płyt najbardziej rozchwytywanych zes-
połów muzycznych Rosław Szaybo poka-
zał swoje prace w Chojnickim Centrum 
Kultury i w galerii artystycznej na stacji 
Canpol w Sieroczynie.

      W Chojnicach wernisaż wystawy był 17 
stycznia i zgromadził w sali wystawowej 
ChCK liczne grono miłośników talentu ucznia 
Henryka Tomaszewskiego na ASP w War-
szawie i Wojciecha Fangora. Chcieli na 
własne oczy zobaczyć niezwykłe okładki płyt, 
m.in. zespołu Judas Priest ze słynną żyletką 
w ręce czy Janis Joplin albo Leonarda 
Cohena. Wzrok przyciągały plakaty do 
filmów, oper, spektakli teatralnych. M.in. do 
„Rejsu”, „Romea i Julii” czy „Carmen”.

Warszawa, Londyn, Chojnice
       Ich autor okazał się ciepłym i bezpośred-
nim człowiekiem. Sam zresztą stwierdził, że 
w życiu spotkał wielu ciekawych ludzi, ale 
prawdziwie wielcy nigdy nie zadzierali nosa
i zawsze można było nawiązać z nimi przy-
jazny kontakt. To samo można było zaobser-
wować  na chojnickim wernisażu. Artysta
z każdym, kto chciał, zamienił słowo, dla 
każdego miał czas, a z uczniami starego 
ogólniaka wdał się w dłuższą pogawędkę. – 
Cały czas pracuję – zapewniał. – A praca jest 

dla mnie frajdą. Ja nigdy nie chodziłem do 
roboty, zawsze do pracy...I mam to szczę-
ście, że moje zajęcia dawały mi masę radości 
i satysfakcji.
      Gość, który jedną nogą jest w Warszawie, 
drugą w Londynie, opowiadał, że Chojnice 
robią na nim dobre wrażenie i że bardzo się 
cieszy z tego, że tak wielu chojniczan przy-
szło obejrzeć jego wystawę. Westchnął, że
w stolicy bywa z tą frekwencją różnie, bo tam 
tyle się dzieje, że można się w tym gąszczu 
zatracić.

Razem z Jullem
    19 stycznia w galerii na stacji Canpol 
Rosław Szaybo po raz kolejny pokazał swoje 
dzieła, ale tym razem w towarzystwie artysty 
Julla Dziamskiego. To ewenement, bo zwykle 
ma wystawy indywidualne, w tym jednak 
przypadku, ponieważ panowie się znają, 
lubią i szanują, nie było problemu, żeby 
połączyć siły. Dla odwiedzających galerię 
frajda była więc tego dnia podwójna, bo 
oprócz prac wybitnego grafika zobaczyli 
ekspresyjne obrazy i rzeźby Julla Dziamskie-
go. Na dodatek czekał ich koncert jazzowy, 
na fortepianie zagrał dla nich Vladyslav Sen-
decki, pianista, który zrobił międzynarodową 
karierę. Wieczór upłynął więc w znakomitym 
nastroju. I takim samym towarzystwie.

Tekst i fot. Maria Eichler   

    17 stycznia w Chojnickim Centrum 
Kultury wystąpił zespół Pierwiastek
z Trzech, a siostry Lemańczyk oczarowały 
słuchaczy i widzów. Dziewczyny z Leśna 
są po prostu fantastyczne! i z roku na rok 
ich talent jest coraz bardziej dojrzały.

       Koncert był zapowiadany i przygotowany 
wcześniej, zanim ktokolwiek mógł przewi-
dzieć tragiczną śmierć prezydenta Gdańska
i ogłoszoną w związku z tym żałobę. Z uwagi 
na jego poetycki charakter nie było potrzeby 
odwoływać go, ale organizatorzy zadbali
o powagę momentu. Zapowiadający wyda-
rzenie Dominik Gostomski poprosił wszy-
stkich o uczczenie zabitego prezydenta 
minutą ciszy. Zacytował też dwie strofy 
wiersza Szymborskiej pt. „Nienawiść”. On też 
zadbał o oprawę sceny, rozświetlonej bla-
skiem świec, delikatnie ustrojonej, z dekora-
cyjnie powieszonymi lampionami. Całość 
tworzyła piękny klimat dla piosenek śpiewa-
nych przez Paulinę Szymlek i jej siostrę 
Adrianę Lemańczyk.

Szum fal i falowiec
       A piosenki nie tylko wpadały w ucho, ale 
też – co dość rzadkie – miały treść! Jak 
śmiała się Adriana, część z nich powstała na 
zamówienie Dominika Gostomskiego, który 
jest nie tylko aktorem, ale też reżyserem
i miał zamiar wykorzystać je do swoich celów. 
Ale nie zawsze to wychodziło, a piosenki 

jednak powstały i są w tej chwili w repertuarze 
zespołu. Nie tylko są melodyjne i świetnie 
zinstrumentowane, ale także pogodne i pełne 
optymizmu. Obie siostry piszą teksty i kom-
ponują, zdarza się, że robią to razem. 
Inspiracją może być dla nich wszystko – od 
szumu fal i wieżowców, po mityczne motywy, 
jak to jest w piosence „Penelopa”, czy 
malarskie impresje, jak w „Nenufarach”.  
  

Pomiędzy chmurami
   Bezpretensjonalne i ogromnie świeże 
piosenki bardzo się podobały. Były ogromne 
brawa na koniec i bis. A potem w foyer 
prawdziwe oblężenie stołu, przy którym 
dziewczyny podpisywały swoją pierwszą 
płytę. Nosi tytuł „Pomiędzy chmurami” i za-
wiera 12 piosenek. Ale są już nowe, więc 
pewnie na kolejną płytę nie będziemy długo 
czekać.
      Miłe dla dziewczyn na scenie było to, że 
na ich koncert przyszła nie tylko rodzina, 
krewni i znajomi, ale też nauczyciele ze sta-
rego ogólniaka w Chojnicach, gdzie Pierwia-
stek (jeszcze nie jako tak profesjonalny zes-
pół) produkował się w ramach Kwietniowych 
Spotkań z Poezją. Była też liczna grupa 
uczniów Pauliny. W sumie – widownia pełna 
po brzegi. O czym jeszcze można zamarzyć? 
Chyba o tym, żeby tak trzymać! 

Tekst i fot. Maria Eichler   
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Reklama

   Burzliwe było ostatnie spotkanie 
zespołu ds. nazewnictwa miejskiego (25 
stycznia) i to wcale nie z powodu wyboru 
przewodniczącego. Do białości rozpalił 
członków zespołu wniosek, by płk Stani-
sław Wrzaliński stał się patronem jednej
z chojnickich ulic. 

     To nie pierwsze podejście, by uhonorować 
pułkownika, który na czele polskich wojsk 
wszedł 31 stycznia 1920 r. do Chojnic. 
Bohater wojny z Rosją, odznaczony Virtuti 
Militari, ma w swoim życiorysie skazę, która 
przesądza o jego ocenie. To list, jaki napisał 
w czasie II wojny światowej, po odkryciu 
grobów polskich oficerów w Katyniu do 
Himmlera z propozycją współpracy. Zdaniem 
Jacka Marczewskiego z UM ten fakt pogrąża 
Wrzalińskiego i stawia go zdecydowanie
w złym świetle. – Taka deklaracja to był akt 
zdrady – mówił Marczewski. - Przecież chciał  
się sprzymierzyć z okupantem Polski. 
Robienie z niego bohatera jest nie na 
miejscu. Poza tym, moim zdaniem, on nie ma 
szczególnych zasług dla naszego miasta. 
Wyzwolił je, owszem, ale był tylko dowódcą 
polskiego oddziału, który wchodził do 
Chojnic.
    Oponował Bogdan Kuffel, radny miejski. – 
Podobny problem mamy z Rydzkowskim 
(twórcą muzeum w Chojnicach – przyp. red.). 
Jemu z kolei zarzucono antysemityzm, ale

w Polsce międzywojennej był on prawie pow-
szechny, więc co, teraz odbierzemy mu 
nazwę ulicy, a może inaczej nazwiemy też 
nasze muzeum? Inny przykład – dziadka
w Wehrmachcie Donalda Tuska, o którym też 
swego czasu było głośno...To miało zdyskre-
dytować obecnego przewodniczącego Rady 
Europejskiej, ale ja się pytam, gdzie ten 
dziadek Tuska miał być? Ja się nie dziwię 
frustracji pana pułkownika, jak się dowiedział 
o zbrodni w Katyniu. Przecież zamordowano 
naszą elitę. A współpracy z Niemcami nie 
podjął. Tak czy owak nie wymażemy go
z historii Chojnic.
    - Postać tragiczna i kontrowersyjna – 
mówili Jacek Klajna i Kazimierz Jaruszewski. 
– Decyzja może być też kontrowersyjna. 

       W dyskusji przewinął się też wątek, że
w Chojnicach jest ulica 31 Stycznia, która 
upamiętnia samo wydarzenie z 1920 r. i mo-
że to wystarczy. W głosowaniu jedna osoba 
była za nadaniem nazwy ul. Wrzalińskiego, 
przeciw – 5, dwie osoby wstrzymały się od 
głosu.
       Bogdan Kuffel najpierw złożył wniosek, 
by może zmienić napis na tablicy na Bramie 
Człuchowskiej i dodać tam, że wojsko 
wkroczyło pod wodzą płk. Wrzalińskiego, ale 
potem go wycofał.

Tekst i fot. Maria Eichler  

     Niby miało być lepiej, bo nastała dobra 
zmiana, a w gospodarce pod czujnym 
okiem premiera Mateusza Morawieckiego 
pieczone gołąbki miały wpadać nam do 
gąbki... A tymczasem...

     W Chojnicach gołym okiem widać, że coś 
jest nie tak. Od dłuższego czasu ten roz-
dźwięk pomiędzy gazetową propagandą
a tym, co widać na ulicy, można było zoba-
czyć na ul. Piłsudskiego i Dworcowej. 

Jest i nie ma
   Co jakaś witryna sklepowa przyciągała 
wzrok nowym szyldem, to już za chwilę widać 
było szary papier w oknie i namalowany 
flamastrem napis „Likwidacja”. Sklep rybny 
ostał się dość długo, ale i on zwinął manatki. 
Lokal po ekskluzywnej Perfumerii, od począ-
tku niepasujący do zgrzebnej dzielnicy, teraz 
jest do wynajęcia. I czeka na chętnego już 
dość długo. Ledwo udało się nam zachwycić 
kartkami ręcznie wyrabianymi przez zdolną
i przedsiębiorczą bizneswoman, już tego 
punktu nie ma. Ba, ulubiony przez wielu 
chojniczan z tej dzielnicy warzywniak, gdzie 
na klientów czekały pyszne i świeże owoce
i warzywa, dziś jest pusty. I też do wynajęcia. 
Owszem, jest ruch w interesie, bo przecież 
nie tylko się coś zamyka, ale i otwiera. Tak jak 
sklep z artykułami do dekoracji domu czy ze 
stanikami i bielizną. Ale to kropla w morzu. 
Nie ma już szewca, ale jest jeszcze praco-

wnia krawiecka. Nie ma pasmanterii, ale jest 
nowy lumpeks. Wyniosła się „Gorzałka”, 
został spożywczak. 

To nie chwyt reklamowy
     Czasem kartka z napisem „Likwidacja”
w sklepowej witrynie bywa chwytem rekla-
mowym, bo wiadomo, jak się coś kończy, to 
na ogół są wyprzedaże. Więc gdy na szaco-
wnym oknie księgarni „Wiedza” na Kościu-
szki zobaczyłam taki anons, to pomyślałam, 
że to właśnie ten przypadek. Panie chcą po 
prostu przyciągnąć klientelę i skusić cenami. 
Tymczasem, niestety, „Wiedza” naprawdę 
znika z krajobrazu Chojnic. Księgarnia, która 
zaczęła działalność tuż po wojnie i przetrwała 
wszelkie kataklizmy. Dlaczego? - Nie dajemy 
rady – tłumaczą Lucyna Zblewska i Teresa 
Kalinkiewicz, które prowadzą tę księgarnię. – 
Dobija nas wysoki czynsz, 6 tysięcy złotych 
miesięcznie, do tego inne koszty. Taka 
działalność jak nasza nie przynosi takich 
kokosów, żeby móc to wytrzymać. A nie 
chcemy się zadłużać, żeby mieć na zapłatę 
dzierżawy. Z bólem serca musimy zakończyć 
prowadzenie księgarni.
      Jak dodają, nie mają co liczyć na żadne 
względy. Przewidują, że w tym miejscu 
pojawi się kolejny bank. Albo może lumpeks. 
One będą tu tylko do końca stycznia. Czy 
komuś jest żal?

Tekst i fot. Maria Eichler        
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Tak wygląda witryna księgarni „Wiedza”
Tym razem Bogdanowi Kufflowi (z lewej) nie udało się przekonać
większości do poparcia wniosku o nadanie jednej z ulic imienia Wrzalińskiego
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   To był szok nie tylko dla mieszkańców 
stolicy Pomorza. Zabójstwo prezydenta 
Pawła Adamowicza wstrząsnęło Polską. 
Chojniczanie też wyszli na ulicę w geście 
solidarności wobec gdańszczan i prote-
stując przeciwko złu.
    14 stycznia po apelach na Facebooku 
przed fontanną na Starym Rynku pojawiło się 
kilkudziesięciu mieszkańców ze zniczami
w ręku. W milczeniu oddali hołd zabitemu 
prezydentowi, bo wtedy było już wiadomo, że 
nie udało się go uratować. Na fontannie 
znalazły się zdjęcia Pawła Adamowicza 
przepasane kirem, były też kwiaty.

Zginął człowiek
   Kolejny raz chojniczanie zamanifestowali 
swoją solidarność z gdańszczanami w dniu 
pogrzebu ich prezydenta – 19 stycznia. Przy 
fontannie zgromadziła się ponad setka ludzi, 
a tym razem potrzebne były też słowa. 
Trudno się bowiem było pogodzić z faktem, 
że w czasie najpiękniejszego momentu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli 
w czasie „światełka do nieba” zginął czło-
wiek. Zamordowany z premedytacją, w akcie 
zemsty przeciwko rzekomym torturom ze 
strony Platformy Obywatelskiej, co ze sceny 
wykrzyczał morderca w geście triumfu po 
zadaniu ciosów nożem.

Dźwięk ciszy
   O bezsensownej śmierci Adamowicza
i o tym, jakim był człowiekiem i samorzą-
dowcem, mówili na rynku radna powiatowa 
Bożena Stępień, starosta Marek Szcze-
pański i burmistrz Chojnic Arseniusz Finster. 
Podkreślali, że dla prezydenta Gdańska 
najważniejsza była Polska wolna i demokra-
tyczna, przyjazna wobec wszystkich – nieza-
leżnie od koloru skóry, poglądów i wyznania, 
a także orientacji seksualnej. Były wiersze
i wezwanie do tego, by w tym trudnym i dra-
matycznym momencie zrobić rachunek 
sumienia i na co dzień inaczej odnosić się do 
naszych bliźnich. – Uśmiechnijmy się do 
siebie, podajmy sobie ręce – apelowała jedna 
z uczestniczek. – Może świat będzie dzięki 
temu trochę lepszy...
    Na fontannie znów zapłonęły znicze. 
Nastrój smutku i zadumy wywołała na koniec 
piosenka zespołu Disturbed z USA – The 
Sound od Silence, która stała się w czasach 
dni żałoby nieformalnym hymnem i pożegna-
niem prezydenta Adamowicza.  
    Wielu z zebranych oglądało wcześniej 
transmisję uroczystości pogrzebowych
z Gdańska i dzieliło się już po zakończeniu 
spotkania przeżyciami z tego wydarzenia. 
Wszyscy byli poruszeni słowami Magdaleny 
Adamowicz i o. Ludwika Wiśniewskiego. 

Tekst i fot. Maria Eichler 

       Do końca lutego w Kurzej Stopie moż-
na oglądać niezwykłą wystawę prac 
Bożeny Dudy. Artystki, która od 20 lat 
mieszka w Chojnicach, ale to dopiero 
trzecia jej wystawa w mieście.
     Ci, którzy chcieli bliżej poznać autorkę 
prac z cyklu „Magia średniowiecznych Choj-
nic”, mieli okazję 23 stycznia posłuchać jej
i zadać jej parę pytań.
       Czego można się było dowiedzieć? M.in. 
tego, że malarki nie pociąga stadne życie, 
stąd rzadko można ją spotkać na wernisa-
żach, choć wymienia, że była na wystawach 
Janusza Trzebiatowskiego i Kazimierza 
Lemańczyka. Jej zdaniem, sztuka wymaga 
wyciszenia. Na pewno nie alkoholu i narko-
tyków, choć są i tacy, którzy nie mogą się bez 
nich obyć... Jak twierdzi, wszystkie dzieci, 
gdzieś do siódmego roku życia, to geniusze, 
tylko dorośli o tym nie wiedzą. Ona miała to 
szczęście, że jej talent został zauważony,
a rodzice pozwalali jej go rozwijać. W rodzinie 
zresztą malowali pradziadek i dziadek. – 
Byłam chorowitym dzieckiem, miałam indy-
widualny tok nauczania – opowiadała Boże-
na Duda. – Więc szkoła nie zdołała zniszczyć 
potencjału, jaki miałam...
      Jej wykreowany świat jest baśniowy i ma-
giczny jak tytuł jej wystawy w Kurzej Stopie. – 
Moje obrazy są pogodne – mówi. – Nie mają 

być przykre. Ludzie powinni dążyć do piękna, 
do szczęścia. Ja chcę dawać ludziom dobre 
emocje. Bardzo cenię na przykład Grunewal-
da, Goyę czy Beksińskiego, ale nigdy w życiu 
nie powiesiłabym ich obrazów w pokoju. 
Podziwiam mistrzostwo, precyzję, ekspresję, 
ale przecież patrząc na ich prace, można 
popaść w depresję. A o tym, co się obecnie 
dzieje w sztuce, to nie będę nawet mówić...
    Ubolewa, że artyści są niedoceniani. A to 
oni są przecież wizjonerami, potrafią przewi-
dywać, co nas czeka. Sama jednak nie zała-
muje rąk i nie ma powodów do narzekania. 
Nigdy nie przymierała głodem, jej obrazy są 
sprzedawane w galeriach. Także za granicą, 
np. w Japonii. – Jeżeli jest jakość, to będzie 
kupiona – twierdzi. –To dotyczy piekarza, 
szewca, doktora. Musi być zaangażowanie
i serce. A dobry obraz jest wtedy, gdy nic nie 
można do niego dodać, ani nic ująć. I nie ma 
czegoś takiego jak sztuka kobieca czy 
męska. Jest albo dobra sztuka, albo nie ma 
jej wcale.
    Teraz malarka pracuje nad nowym cyklem. 
Roboczy tytuł „Kobieta i kot”. Do Kurzej Stopy 
przyniosła kilka prac, na których widać kocia-
ki. – To nasi bracia – mówi Bożena Duda. – A 
nie bracia mniejsi. Z kobietami łączy je 
tajemniczość...  

Tekst i fot. Maria Eichler
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Bożena Duda (z prawej) za dwa lata pokaże nowe obrazy. Będą na nich kobiety i koty
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   Spore grono czytelników pojawiło się na 
promocji 26 numeru „Kwartalnika Choj-
nickiego”. Spotkanie odbyło się w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
w piątek 25 stycznia 2019 roku.
    Zebranych gości przywitała Anna Lipińska, 
dyrektor biblioteki, która poprosiła Kazimie-
rza Jaruszewskiego o przedstawienie treści 
najnowszego numeru periodyku. Redaktor 
naczelny skrupulatnie przybliżył teksty, które 
znalazły się artykuły w nim zawarte. Zaczął 
od zmiany, która została wprowadzona, a do-
kładanie chodzi o dodanie na okładce roku 
założenia pisma. Następnie przeszedł do 
pierwszej części, która tym razem poświęco-
na jest nauce w Chojnicach. Poza prezenta-
cją uczelni, w dziale tym można także 
przeczytać o młodych osobach, które robią,
a także robiły w odległej przeszłości niesa-
mowite kariery naukowe. Omawiając dalsze 
artykuły, naczelny podkreślił, że jednym z wa-
lorów „Kwartalnika” jest dokumentacja tego, 
co odbywa się w Chojnicach. – Po latach 
nasze dzieci będą mogły zobaczyć między 
innymi to, jak wyglądały obchody 100-lecia 
odzyskania niepodległości w regionie – 
mówił. Listopadowe obchody i imprezy im 
towarzyszące również znalazły się na ła-
mach pisma w Kronice chojnickiej. W 26 nu-
merze pojawił się nowy dział, Chojnickie 
osiedla, w którym teksty dotyczyć będą 
działalności chojnickich samorządów. – Na 
naszych osiedlach sporo się dzieje. Warto tę 
aktywność pokazać – dodał Jaruszewski.
   Po omówieniu artykułów dyrektor MBP 
poprosiła o wypowiedzi autorów i bohaterów 
publikacji. Jako pierwsza głos zabrała Mon-
ika Kuchta, bohaterka Oficyny artystycznej, 
która podziękowała za docenienie i opowie-

działa o swojej pasji, czyli fotografii. – Bardzo 
wartościowym jest obserwowanie tego, co 
jest blisko. Wcale nie trzeba szukać czegoś 
ciekawego na safari czy w Bieszczadach, 
tylko wokół siebie” – podkreśliła. O chojni-
ckich uczelniach opowiedziały Wioleta Cie-
pluch Trojanek, dziekan Wydziału Nauk 
Stosowanych w Chojnicach oraz Emilia 
Kalitta, autorka tekstu o Sopockiej Szkole 
Wyższej. Jan Zieliński opowiedział o Szymo-
nie Sidorze, który jest młodym chojnicza-
ninem robiącym karierę naukową w Stanach 
Zjednoczonych. – Poznałem Szymona 10 lat 
temu, gdy przyszedł do mnie, żeby zorgani-
zować warsztaty informatyczne dla dzieci. 
Było widać, że jest to człowiek z pasją. Ciarki 
mnie przechodziły, gdy opowiadał, że chce 
zbudować maszynę, która nie tylko dorówna 
człowiekowi, ale także będzie sama się roz-
wijać –mówił. O swoim artykule opowiedział 
również Mariusz Brunka. Bohaterem jego 
tekstu jest Johann Gottlieb Senff, młody
i utalentowany chojniczanin, który żył w XVIII 
wieku. – Geniusze muszą mieć czas na 
rozwój. Niestety Senffowi nie było dane się 
rozwinąć, zmarł w młodym wieku – zaznaczył 
autor. Głos zabrały także Alina Jaruszewska, 
która opowiedziała o niepodległościowej 
wieczornicy w SP 7 i Irmina Szyca, autorka 
czterech tekstów w tym numerze czasopi-
sma.
   Najnowszy numer „Kwartalnika Chojnic-
kiego” jest już dostępny we wszystkich 
działach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach. Czasopismo ma charakter 
społeczno-kulturalny i jest bezpłatne.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

     Klub „Tygodnika Powszechnego” zaprosił 
do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach na kolejne spotkanie poświę-
cone innym wyznaniom chrześcijańskim. 
Odbyło się ono w ramach obchodzonego 
teraz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan.
   W czwartek 24 stycznia 2019 roku 
członkowie klubu i wszyscy zainteresowani 
tą tematyką mieli okazję wysłuchać wykładu 
profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu Jarosława Kłaczkowa. Jak zauwa-
żył na wstępie przedstawiciel Klubu „Tygod-
nika Powszechnego” Marcin Wozikowski, 
spotkanie odbyło się także w rocznicę 
likwidacji cmentarza ewangelickiego na 
obecnym Wzgórzu Ewangelickim w Choj-
nicach. Dodał, że wykład otwiera cykl 
inicjatyw mających na celu przypomnienie 
dziedzictwa chojnickich protestantów.
    Prof. Jarosław Kłaczkow w swoim wystą-
pieniu skupił się na historii kościoła ewange-
licko-unijnego, który powołany został w 1817 
roku z rozkazu króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III Hohenzollerna jako unia dwóch 
głównych wyznań protestanckich: luterań-
skiego i reformowanego (kalwińskiego). Miał 
on silną pozycję na terenie Prus Zachodnich, 
w skład których wchodziło Pomorze Gdań-
skie wraz z rejonem chojnickim. Wtedy teren 
ten był licznie zamieszkały przez Niemców
i germanizowany przez władze pruskie. Jak 
mówił profesor, na początku 20 w. przeważa-
ła tu ludność niemiecka ewangelicka. Zda-
rzali się także Polacy ewangelicy, jednak była 
to nieliczna grupa. Jak się okazuje, stereoty-
pem jest określanie, że Polacy na tych te-
renach byli tylko katolikami, a wszyscy Niem-
cy ewangelikami. Bardzo liczna była tutaj 

grupa niemieckich katolików, tzw. kosznaj-
drów.
   Prelegent nakreślił rys historyczny powoła-
nia przez Fryderyka Wilhelma III kościoła 
ewangelicko-unijnego. – Jak zwykle u pod-
staw leży polityka – mówił. Był to kościół 
państwowy i na jego czele stał król pruski. 
Rozwój kościoła zaowocował budowaniem 
kościołów w stylach historycznych – neogo-
tyckim i neobarokowym. W stylu barokowym
i neobarokowym był kościół Świętej Trójcy na 
Starym Rynku w Chojnicach, który istniał do 
1939 roku, kiedy hitlerowcy podjęli decyzję
o jego rozbiórce. Po 1920 roku, gdy Pomorze 
wróciło do Polski, kościół unijny nadal istniał, 
jednak zerwano ze statutem kościoła pań-
stwowego. Nadzór nad gminami unijnymi 
sprawował Konsystorz Ewangelicki w Pozna-
niu. Wykładowca dodał, że taką ewangelicką 
Częstochową był wtedy Więcbork. Był on 
głównym ośrodkiem religijnym dla ewan-
gelików.
    Wykład zakończył się pytaniami słuchaczy 
do gościa. Jedno z nich dotyczyło osób 
zasłużonych dla niepodległej Polski, którzy 
byli wyznania protestanckiego. Było także 
pytanie o współczesny kościół ewangelicki. 
Centrum polskiego luteranizmu jest obecnie 
Śląsk Cieszyński, w tym m.in. popularna 
Wisła. Zainteresowani tematyką historii 
kościoła ewangelickiego na Pomorzu będą 
mogli sięgnąć po książkę autorstwa profe-
sora Jarosława Kłaczkowa. Wkrótce ukaże 
się książka „Kujawsko-pomorskie kościoły 
ewangelickie”, opisująca ok. 160 kościołów, 
zarówno tych nadal pełniących funkcje sa-
kralne, jak i tych już nieistniejących. 

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" "Niepełnosprawni i seniorzy"                                                                                                                    2 500
2. Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania"    Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. - 24 sierpnia 2019 r.                                         900
3. Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania"    Przygotowanie i przeprowadzenie XV konkursu plastycznego w ramach XXI Chojnickiego Filmobrania           1000
4. Stowarzyszenie "Dworek Polski"     V Powiatowy Konkurs Kawiarenki Polskiej                                                                                                        3 800
5. Stowarzyszenie "Dworek Polski"     Na szlaku kultur Majówka Chojnice 2019                                                                                                          3 500
6. Chojnickie Stowarzyszenie Aikido     Spotkanie z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży,  VI Dni Kultury Japonii w Chojnicach                                 2 900
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy "Charzy..." XI Jarmark ekoturystyczny "Czym Chata Bogata"                                                                                             1000
8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie SWORY Czwartkowe wieczory kaszubskie w roku 2019                                                                                                    800
9. Koło Gospodyń Wiejskich "Leżanki"    "Łęskie Kapuśniaki" okazją do poznania smaków tradycyjnej kuchni borowiackiej"                                          1700
10. Stowarzyszenie Lektura     VI Noc w Bibliotece pn. "Biblioteka liter"                                                                                                             2400
11. Stowarzyszenie Lektura     Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza                                                                        1900
12. Stowarzyszenie Przyjaciół ZS Specjalnych w Chojnicach   "RAZEM" XVI Integracyjny Festiwal Piosenki "Święto Muzyki 2019" pod hasłem "Szalone lata 80-te"             2000
13. Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich  Organizacja oraz przeprowadzenie "Piknik Samorządowca"                                                                               500
14. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  X Konkurs Biblijny                                                                                                                                 1000
15. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym       1400
16. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w 2019 roku                                                                       1400
17. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno - Etnograficznego Zajęcia warsztatowe. Kaszubska szkoła haftu Leonarda Brzezińskiego.                                                           1400
18. Stowarzyszenie "Dworek Polski"     Polska w kadrze                                                                                                                          1500
19. Fundacja "Szarża Pod Krój antami"    Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami                                                4000
20. Towarzystwo Pszczelnicze w Chojnicach     Publikacja broszury przedstawiającej walory przyrodnicze regionu oraz historię organizacji pszczelarskich
                                                                                                                   na Ziemi Chojnickiej z okazji 130-lecia Towarzystwa Pszczelniczego                                                                1400
21. Fundacja Rozwoju Regionalnego TUR    Książka historyczna  "Szkice z dziejów oświaty i wychowania w powiecie chojnickim do 1945 roku"               2000

1. Ludowy Klub Sportowy      Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie letnim                                                                                              3 000
2. Chojnicki Klub Żeglarski      Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie                                                         4 000
3. Chojnicki Klub Żeglarski      Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo                                                                       9 000
4. Uczniowski Klub Sportowy "ÓSEMKA" Chojnice "   Organizacja szkolenia zawodników UKS"Ósemka" Chojnice w poszczególnych sekcjach                              3 000
5. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.   Szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej                                                                                                   15 000
6. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.   Szkolenie młodzieży w zakresie lekkoatletyki                                                                                                   8 000
7. Chojnickie Towarzystwo Tenisowe    Przygotowanie ... cyklu turniejów tenisowych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży                                       1100
8. Chojnickie Stowarzyszenie Aikido     Międzynarodowy cykl seminariów szkoleniowych aikido w Chojnicach                                                            6 000
9. Uczniowski Klub Sportowy "BOKSER"    Organizacja szkolenia sportowego dziecii młodzieży w Sekcji Bokserskiej                                                      5 000
10. RED DEVILS FUTSAL CLUB CHOJNICE   Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - futsal i beach soccer                                                     5 000
11. Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak"    Szkolenie młodzieży w zakresie piłki koszykowej                                                                                             2 500
12. Uczniowski Klub Sportowy "Ogólniak"    Szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej                                                                                                3 000
13. Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz"    Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny "Piłka nożna"                                                 6 000
14. Klub Sportowy Boxing Team Chojnice    Obóz szkoleniowy dla zawodników                                                                                                                   3 000
15. Ludowy Klub Sportowy      Regaty o Puchar Starosty Chojnickiego                                                                                                            1500
16. Chojnicki Klub Żeglarski     Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej                                                                                       8 000
17. MUKS "RAZEM"      Mistrzostwa Województwa w HalowejPiłce Nożnej Szkół i Ośrodków Specjalnych                                         2 000
18. Stowarzyszenie Na RzeczOsób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" IX Zaborska Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych. Brusy 2019                                                       3 500
19. Uczniowski Klub Sportowy "ÓSEMKA" Chojnice  "   Organizacja cyklu turniejów szachowychi tenisa stołowego                                                                             3 000
20. Uczniowski Klub Sportowy "ÓSEMKA" Chojnice   Organizacja cyklu turniejów siatkówki MALPS - Młodzieżowej AmatorskiejLigi Piłki Siatkowej                       3 500
21. Miejski Ludowy KlubSportowy "Borowiak"  Czersk   Organizacja ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej halowej "Borowiak CUP"                                                    5 000
22. Zrzeszenie Kaszubsko -Pomorskie Oddział Miejskiw Chojnicach Tarcza Kaszub o Puchar Starosty Chojnickiego                                                                                               2 500
23. UKS SALOS Konarzyny     Otwarte Mistrzostwa Powiatu Chojnickiego w tenisie stołowym o puchar Starosty Chojnickiego                       800
24. UKS SALOS Konarzyny     XXXVIII Otwarte Mistrzostwa Uczniów Szkół Wiejskich w biegach przełajowych                                               900
25. Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz w Chojnicach   Organizacja Biegów Mikołajkowych                                                                                                                   1800
26. Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz w Chojnicach   Organizacja XXXV Chojnickich Biegów Strażackich                                                                                        3 500
27. Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy   Warsztaty Wrotkarskie                                                                                                                                      2 000
28. Uczniowski Klub Sportowy "BOKSER"    Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego                                                    2 500
29. Klub Sportowy "Charzykowianka"    Zawody Triathlonowe dla dzieci i młodzieży - promocją regionu                                                                      3 900
30. Stowarzyszenie "BIEGAJĄCE ŚLIWICE"    Organizacja zawodów sportowych - biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży w Czersku                                   2 000
31. Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty   III Turniej piłki nożnej juniorów "Z wiejskiego boiska na stadion"                                                                      2 500
32. Chojnicki Klub Sportowy "Kolejarz"    Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci                                                                                           3 000
33. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pol" Czersk   Cykl turniejów piłki ręcznej dziewcząt -XVI Ogólnopolski Memoriał im. R.Bruskiego w Czersku                     4 500

1. Stowarzyszenie „Dworek Polski”     Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2019                                                                                                          3.000
2. Stowarzyszenie „Dworek Polski”     V Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej                                                                                        3.000
3. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski   Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia                                        500
4. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski   Międzynarodowy Tydzień Głuchych oraz Międzynarodowy Dzień Głuchych                                                   1.600
5. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w 2019 roku                                                                     4.000
6. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Organizacja działalności hobbystycznych ... w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2019 roku            2.500
7. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej                                                                                                                   2.500
8. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach Wydanie Biuletynu „Kluka”                                                                                                                                1.500
9. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach Kaszubski teatr amatorski dla kultury Kaszub i Pomorza                                                                                 3.000
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice  Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej                                                                                                                5.000
11. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”  Edukacja Dzieci i Młodzieży ... w zakresie kultury regionu .... oraz promowanie Chojnic                              22.000
12. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”  Nasza Mała Ojczyzna - Kaszuby                                                                                                                    17.000
13. Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich   Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXVII Kwietniowe Spotkania z Poezją                                        1.900
14. Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie   XXV Dni Kultury Francuskiej                                                                                                                             3.000
15. Stowarzyszenie „LekTURa”     Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza                                                                      1.500
16. Stowarzyszenie „LekTURa”     VI Noc w Bibliotece pn. „Biblioteka liter”                                                                                                           2.000
17. Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei   Kolejowy Dzień Dziecka 2019                                                                                                                          2.000
18. Chojnickie Stowarzyszenie Aikido    Spotkania z Kulturą Japonii ... VI Dni Kultury Japonii w Chojnicach                                                                5.000
19. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”   Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 24 sierpnia 2019 r.                                  4.000
20. Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”   Przygotowanie  i organizacja XXI Chojnickiego Filmobrania w 2019 r.                                                            1.000
21. Fundacja „Szarża Pod Krojantami”    Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.             7.000
22. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela  VI Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach           8.000
23. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Ścięcia Św.Jana Chrzciciela  Obchody 100-lecia powstania Chóru „Lutnia”  w Chojnicach                                                                           5.000
24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice  Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym                                                                                        5.000
25. Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast   Pielęgnujmy nasze przyjaźnie                                                                                                                          1.000
26. Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej  Wymiana młodzieży między miastami parterskimi Emsdetten i Chojnice
         – Festiwal Przeciwko Rasizmowi i Dyskryminacji Dettenrockt w 2019 roku                                                    1.000
27. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice  Kolonia letnia z programem profilaktycznym                                                                                                  20.000
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        Ferie za pasem i choć nikt nie lubi rozstawać się na 
dłużej ze swoim zwierzakiem, zdarzają się sytuacje, w któ-
rych nie możemy zabrać go ze sobą – nie wszystkie miejsca 
akceptują zwierzaki, część zwierząt nie jest w stanie pokonać 
długiej podróży samolotem, itp. W takich sytuacjach pozos-
taje zapewnić ulubieńcowi możliwie jak najlepszą opiekę – 
począwszy od rodziny, sąsiadów i przyjaciół po coraz 
popularniejsze hotele dla psów. 

           My z naszą ferajną mamy za sobą kilkanaście pobytów 
w takich hotelach, podpowiadamy zatem, na co zwrócić 
uwagę przy wyborze hotelu. Warto przygotować się wcześ-
niej, by mieć pewność, że Wasz pupil przyjemnie spędza 
czas z dala od Was i nie dzieje mu się krzywda. Warto zadbać 
o dobrej jakości opiekę naszego zwierzaka podczas naszej 
nieobecności, gdyż rozłąka psa z opiekunem bardzo go stre-
suje. Nie ma on świadomości, że to sytuacja tymczasowa, nie 
umie przewidzieć, jak długo będzie z dala od opiekuna, nie 
rozumie, dlaczego jest zostawiony w nowym miejscu sam. 
Od czego zacząć? 

Gdzie szukać hotelu dla psów? 
     Optymalnym rozwiązaniem jest znalezienie hotelu 
możliwie blisko Waszego domu. W znalezieniu dobrego hote-
lu pomogą rekomendacje osób, które już korzystały z takich 
usług. Jeśli jednak nie możecie znaleźć rekomendacji 
pochodzącej z najbliższego otoczenia, znajomych, warto 
poszukać pomocy w Internecie. Istnieją strony oraz wyszu-
kiwarki, udostępniające bazy zweryfikowanych i rekomendo-
wanych hoteli dla psów w Waszej okolicy, np.: https://psie-
hotele.pl/. Żadna jednak opinia nie powinna zastąpić zdro-
wego rozsądku i dokładnego sprawdzenia hotelu przed 
zdecydowaniem się na powierzenie mu Waszego czworo-
nożnego przyjaciela. 

Jak wybrać odpowiedni hotel? 
       Kierując się wyborem hotelu patrzcie na renomę obiektu, 
ale także na potrzeby Waszego psiaka. To, co jest dla jed-
nego dobre i akceptowalne, może okazać się wyjątkowo 
trudne dla innego psiaka. Wybór hotelu dla psa nie powinien 
być decyzją podjętą na ostatnią chwilę. Jeśli Wasz pupil 
przyzwyczajony jest do kontaktu z człowiekiem i wylegiwania 
się na kanapie, zamknięcie go w kojcu i ograniczony kontakt
z człowiekiem, nieprzestrzeganie reguł karmienia czy brak 
ruchu spotęgują stres związany z tęsknotą i rozłąką z opie-
kunem. Dodatkowo, jeśli nasz pupil źle znosi obecność 
innych psów, co w hotelu jest nieuniknione, jego poziom stre-
su może objawiać się ponadto pogorszeniem nastroju, roz-
strojem żołądka, spadkiem odporności i innymi dolegli-
wościami, często nawet nie widocznymi gołym okiem.

Obecnie oferta hoteli dla psów jest coraz bogatsza, a z usług 
takich korzysta coraz więcej właścicieli czworonogów. Bez 
względu na to, jaki rodzaj hotelu wybierzemy, warto 
sprawdzić hotel pod względem następujących kryteriów: 

·  WŁAŚCIC IELE  I  PRACOWNICY HOTELU – 
pozostawiając psiego przyjaciela pod opieką obcych 
ludzi, warto sprawdzić ich kompetencje. Polskie prawo 
nie wymaga stosownego wykształcenia do prowadzenia 
hotelu dla psów, dobrze jednak sprawdzić umiejętności, 
podejście czy doświadczenie osób, którym powierzacie 
psiaka. Sprawdźcie, kto prowadzi hotel, jakie ma 
kwalifikacje i kompetencje. Często z pomocą przychodzą 
nam opinie osób, które już korzystały z konkretnego 
hotelu. Jeśli nie macie do nich dostępu, zwróćcie uwagę 
na pytania pracowników – im więcej pytań pracownicy 
hotelu będą zadawać na temat Waszego pupila, tym 
lepiej, bo to znaczy, że chcą wiedzieć o nim jak najwięcej 
(pytania m.in. o dietę, stan zdrowia psiaka, charak-
terystyczne zachowania psiaka, o rzeczy, które lubi,

    a których się boi, itp.) Brak pytań to niepokojący sygnał ze 
strony przyszłych opiekunów psiaka. Warto przyjrzeć się 
kontaktowi personelu ze zwierzęciem, zwrócić uwagę na 
to, jak rozumieją jego potrzeby i tego, co rozumieją, kiedy 
pies usiłuje im coś zakomunikować. Życzliwi opieku-
nowie hotelu chętnie poświęcą chwilę Waszemu zwierza-
kowi, by się z nim pobawić, podrapać, wyspacerować czy 
po prostu pobyć, i dłuższą chwilę na rozmowę z Wami. 
Dowiedzcie się koniecznie, ile czasu dziennie psiak 
będzie przebywał z człowiekiem, jak często pracownicy 
hotelu będą do niego zaglądali i ile czasu poświęcą mu na 
spacery, zabawę i pielęgnację. Prócz tego, upewnijcie 
się, że właściciele i pracownicy hoteliku znają zasady 
udzielania pierwszej pomocy zwierzętom. Powinni także 
wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych czy 
niebezpiecznych – np. jak rozdzielić psią bójkę, jak za-
pewnić bezpieczeństwo psom wrażliwym, jak radzą so-
bie z suczką, która ma cieczkę wśród niewykastrowanych 
samców, itp. Na koniec, warto dopytać, czy hotel 
współpracuje z weterynarzem i jaki jest zakres opieki 
weterynaryjnej, w razie nagłych wypadków. Bardzo 
ważny jest także kontakt z pracownikami podczas pobytu 
Waszego psa w hotelu – powinni odbierać telefon i od-
powiadać na Wasze pytania czy wątpliwości. 

·  OPIS HOTELU A RZECZYWISTOŚĆ – poza kompeten-
cjami opiekunów psiaków, należy zwrócić uwagę, czy 
opis oferty hotelu (strona internetowa, profil na FB, ulotki) 
pokrywa się ze stanem faktycznym. Warto samemu 
pojechać do hotelu wcześniej, by przekonać się o fa-
ktycznych warunkach, w jakich Waszemu pupilowi 
będzie dane przebywać z dala od Was. Idealnie byłoby 
wcześniejsze poznanie opiekunów psiaka, by mieć 
możliwość zaobserwowania ich kompetencji i stosunku 
do zwierząt. Warto także zobaczyć wielkość wybiegu, 
ogrodzenie, otoczenie, obsługę, czystość obiektu, ogól-
ne warunki – móc zaobserwować, jak wygląda codzienne 
życie w hotelu. Dla przykładu: o której jest karmienie, ile 
czasu pies przebywa na wybiegu, czy są przewidziane 
spacery i jakiej długości czy raczej pies większość dnia 
siedzi sam w zamknięciu. Te informacje pozwolą nam 
ocenić fachowość i poziom opieki względem gości hote-
lowych. Bardzo ważne jest, by właściciel i pracownicy 
hotelu budzili zaufanie zarówno Wasze, jak i Waszego 
czworonożnego przyjaciela. Reakcja psa na nową osobę 
może dużo Wam podpowiedzieć.

   Upewnijcie się, czy hotel zapewnia boksy indywidualne. 
Grupowe kojce stwarzają wysokie ryzyko spotkania się 
psów o różnych temperamentach, co może doprowadzić 
do konfliktów i wzmagać stres wśród psiaków. 

·  HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO CAŁEGO OBIEKTU – 
zwróćcie uwagę, czy otoczenie pomieszczeń hotelowych 
jest zadbane i uporządkowane? Czy psiaki mają dostęp 
do świeżej i czystej wody? Czy wybieg dla psów jest ogro-
dzony i posprzątany? Czy w kojcach nie ma wystających

   i ostrych elementów? Pamiętajcie, że Wasz psiak, który 
będzie za Wami tęsknił, może próbować wydostać się

   z boksu na zewnątrz. Dlatego tak ważne jest, by nie było 
tam wystających elementów, o które może się poranić,

   a przerwy między prętami były na tyle mały, aby uniemo-
żliwić psiakowi zaklinowanie się czy swobodne wyjście

   z boksu. Zastanówcie się, czy Wy chcielibyście mieszkać 
w brudnym i niebezpiecznym pensjonacie, kiedy jedzie-
cie na urlop? 

·  PRZYJĘCIE PSA DO HOTELU – idealnym rozwiązaniem 
w toku przygotowań jest także wcześniejsze spraw-
dzenie procedury przyjęcia pupila do hotelu. Godne 
polecenia hotele mają umowy, które szczegółowo 
regulują zasady przebywania tam zwierzaków. Właś-
ciciele hotelu powinni bezwzględnie wymagać książeczki 

zdrowia i aktualnych szczepień. Profesjonalny hotel bę-
dzie wymagał także zaświadczenia, że psiak jest odro-
baczony oraz zabezpieczony przeciwko pchłom i klesz-
czom. Jeśli psiaki w hotelu są przyjmowane bez 
aktualnych odrobaczeń i szczepień, Wasz psiak może 
wrócić do domu z chorobą lub pasożytem. Przed plano-
wanym pobytem psa zapoznajcie się z regulaminem 
hotelu i umową, która powinna zabezpieczać dobro obu 
stron. 

O czym należy pamiętać
przed oddaniem psa do hotelu?

     Jak wyżej, rzetelne hotele przeprowadzają dokładny 
wywiad z opiekunami w celu lepszego poznania psiaka, 
jednak w dniu wyjazdu warto powtórzyć najważniejsze 
rzeczy. Im więcej tymczasowy opiekun będzie wiedział o Wa-
szym psiaku, tym lepiej dla Waszego pupila. Brak takiego 
wywiadu i pytań ze strony hotelu powinien Was zaniepokoić.

Pamiętajcie również, że każdy pies jest inny i ma swoje 
potrzeby, dlatego hotel dla psa dobierajcie do tych właśnie 
potrzeb. Na przykład, jeśli Wasz psiak jest przyzwyczajony do 
przebywania w mieszkaniu i ciągłego kontaktu z ludźmi i psa-
mi, to domowy hotelik, gdzie psiak mieszka w domu z wła-
ścicielami wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Jeśli Wasz 
psiak przebywa głównie na podwórku i nie jest przyzwycza-
jony do życia w mieszkaniu, obecność w domowym hoteliku 
wśród psów może nie być dla niego najlepszym wyborem – 
wybierzcie hotel z osobnymi boksami, w którym Wasz psiak 
będzie sobie mógł odpocząć. Najlepiej poszukać takiego 
miejsca, w którym warunki są zbliżone do tych, w jakich psiak 
przebywa na co dzień. 

Jak przygotować wyprawkę dla psa? 
      Szykując psa do pobytu w hotelu przygotujcie się dobrze 
po to, by rozłąka dla psiaka przebiegała możliwie bezpro-
blemowo, i abyście sami zaoszczędzili sobie niepotrzebnych 
kłopotów. Na pewno spakujcie jedzenie psiaka na cały pobyt. 
Zmiana miejsca zamieszkania i trybu dnia jest zawsze dla 
czterołapych sporym stresem, nie powinniśmy więc potęgo-
wać jego niepokoju niepotrzebną  zmianami w żywieniu. By 
ułatwić pracownikom hotelu opiekę nad Waszym psiakiem
i mieć pewność, że pies otrzyma odpowiednią porcję, 
możecie karmę poporcjować. Nie zapomnijmy uprzedzić 
hotelu, jeśli psiak jest alergikiem lub jeśli wymaga leczenia – 
koniecznie zapakujcie także jego leki na cały pobyt w hotelu 
wraz ze wskazówkami podawania leków. Nie zapomnijcie 
książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i datami 
odrobaczenia. Bardzo dobrze jest także zapakować psie 
legowisko, posłanie czy klatkę, w której śpi – jego własny kąt, 
pachnący domem i opiekunami pomoże psiakowi czuć się 
bezpieczniej w nowym dla niego miejscu. Przydać się mogą 
także ulubione zabawki, oraz smycz, szelki i obroża psiaka.

       Jako psiarze wiecie, że psy chętnie wracają do miejsc, 
które znają i im się dobrze kojarzą, dlatego jeśli psiak będzie 
chciał wracać do hotelu z rozmerdanym ogonem, to znak, że 
jest mu tam dobrze. 

     Życzymy udanych i bezpiecznych ferii dla Was i dla 
Waszych czterołapych przyjaciół! 

Ania Żmich
dobry trop

Bibliografia:
https:/ /piesologia.pl/ ,  https:/ /www.eszi.pl /porady/, 
https://cowsierscipiszczy.pl/ https://johndog.pl/blog/,  , 
https://psie-hotele.pl/ http://www.bialy-kiel.pl/ . Zdjęcia: 
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     Dwie pacjentki są w ciąży dzięki realizacji miejskie-
go programu dofinansowania in vitro w Chojnicach. 
Kolejne radosne nowiny mogą pojawić się niebawem, 
bo następne pary czekają na potwierdzenie wyników 
leczenia. Do tej pory w Chojnicach ze wsparcia 
finansowego skorzystało już 10 par.

    Chojnicki program dofinansowania procedury in vitro 
wystartował w połowie 2018 roku. Na jego realizację 
miasto przeznaczyło 200 tys. złotych, co według 
szacunków urzędników pozwoli dofinansować 26 
zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie oraz 
związaną z programem promocję. 

     Na grudniowej sesji Rady Miasta, Burmistrz Chojnic 
Arkadiusz Finster potwierdził, że z programu w ubie-
głym roku skorzystało już 10 par, a kolejne 6 par zostało 
zapisanych na 2019 rok. U dwóch pacjentek, które 
zdecydowały się na leczenie w Klinice INVICTA
w Gdańsku, już potwierdzono ciąże. Kolejne panie 
oczekują na weryfikację powodzenia programu, co 
oznacza, że być może niebawem pojawią się kolejne 
dobre wiadomości. 

-  Program w Chojnicach skierowany jest do 40-
tysięcznej populacji miasta i realizuje bardzo ważne 
potrzeby niepłodnych par. Ogromnie cieszymy się
z jego pierwszych rezultatów. Obie oczekujące 
potomstwa pacjentki poddały się leczeniu w naszej 
Klinice i, szczęśliwie w obu przypadkach, wystarczył 
jeden transfer, by zaszły w ciążę  – mówi  Patrycja Witt, 
kierownik oddziałów INVICTA na Pomorzu -  O  tym jak 
duże znaczenie ma inicjatywa miasta i wsparcie 
finansowe, może świadczyć fakt, że jedna z pań była 
naszą pacjentka już 4 lata temu. Nie miała jednak 
wystarczająco środków, by skorzystać z specjali-
stycznej i kosztowej procedury jaką jest zapłodnienie 
pozaustrojowe. Teraz dzięki wsparciu miasta, mamy 
nadzieje, że niebawem będzie cieszyć się zdrowym
i radosnym maluchem – mówi pani Witt. 

   Chojnicki projekt przewiduje dofinansowanie w wyso-
kości 5 tys. zł do pojedynczej procedury in vitro. Skiero-
wany jest do par małżeńskich bezskutecznie starają-
cych się o dziecko, które mieszkają na terenie Chojnic
i rozliczają się tam z podatków.

   Warunkiem skorzystania ze wsparcia są stwierdzone 
niepowodzenia wcześniejszej diagnostyki i leczenia 
lub posiadanie bezpośrednich wskazań do zapłodnie-
nia pozaustrojowego. Nie bez znaczenia jest także 
wiek. Kobieta musi mieć 21-40 lat (według rocznika 

urodzenia), choć warunkowo ( na podstawie wskazań) 
dopuszcza się także udział pań nieco młodszych (od 
18. roku życia) i starszych (do 42. roku życia). Kwalifi-
kacja do programu wymaga wcześniejszej diagnostyki 
– wykonania badań hormonalnych (w tym AMH, LH, 
FSH, LTH) oraz badania USG, a także konsultacji ze 
specjalistą. 

   Pacjenci, wciąż mogą skorzystać z programu dofi-
nansowania. Więcej informacji można uzyskać 
poprzez infolinię  Kliniki INVICTA  58 58 58 800.  
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    Brak szacunku.

      Już miesiąc temu chodził mi po głowie ten felieton, ale uznałem, że 
noworoczny numer „Chojniczanina”, to nie jest najlepszy czas. Nie 
przewidziałem jednak, że życie dopisze jeszcze kilka wydarzeń. Przejdźmy do 
rzeczy. Kilka tygodni temu, na najsłynniejszym profilu społecznościowym, 
znalazłem wpis przyrównujący działania WOŚP do zbiórki organizowanej 
przez hitlerowców. Dołączono zdjęcie z czasów III Rzeszy. Pomyślałem sobie, 
że w niszczeniu Orkiestry przekroczono kolejną granicę, bo dotychczasowe 
działania jej wrogów doprowadziły do corocznego zwiększania ofiarności 
Polaków na ten cel. Szanuję przeciwników WOŚP, bo nie pomagają, ale też 
nie utrudniają. Natomiast jej wrogowie posuwają się do metod obrzydliwych.
Niektóre manipulacje śmieszą, bo porównanie z NFZ, na który podatkowy 
haracz płacimy wszyscy, mający pokazać nikłość dokonań orkiestrowych, 
przegrywa po wizycie na oddziale noworodkowym każdego powiatowego 
szpitala. WOŚP jest jedną z ostatnich rzeczy, która łączy miliony Polaków. Na 
co dzień różnimy się poglądami politycznymi, wyznaniem religijnym, wiekiem
i setkami innych kategorii. Jednak w pierwszą niedzielę stycznia stanowimy 
jedną wielką rodzinę w kraju i poza granicami. Bądźmy z tego dumni.  
Szanujmy tę wspólną wartość. Mowa nienawiści jest niebezpieczna i po 
tragicznym gdańskim „Światełku do nieba”, nie trzeba nikogo o tym 
przekonywać, no prawie nikogo… Obawiam się, czy zabójstwo prezydenta 
Adamowicza na scenie WOŚP, nie doprowadzi do wprowadzenia w przyszłym 
roku takich procedur, które osłabią ducha wolontariuszy i przyjaciół Orkiestry.

Wątpliwość ta nasunęła mi się podczas lektury wywiadu z dwoma naszymi 
rodakami, poruszającymi się na co dzień na wózkach inwalidzkich. 
Przystosowali oni do swoich potrzeb wóz terenowy i objechali obie Ameryki. 
Niemile wspominali USA, gdzie ludzie bali się tknąć wózki inwalidzkie, bo 
gdyby coś się stało, to mogliby oskarżyć ich i domagać się odszkodowań. Oby 
moje obawy okazały się płonne.

      Wracając do mowy nienawiści.  Wyrosła ona na zniszczeniu autorytetów
i braku poszanowania. Popracujmy wszyscy nad szacunkiem w naszej Małej 
Ojczyźnie. Zostawmy warszawskie tzw. szczujnie - niech politycy szczebla 
centralnego kiszą się we własnym sosie. Chciałem napisać „parlamenta-
rzyści”, ale wyraz „parlamentarny” oznacza zupełnie inne zachowania. Tak na 
marginesie, kiedy w 2011 było nas trzech posłów z Chojnic – Piotr Stanke 
(PiS), Jacek Kowalik (SLD) i ja (PO) - zachowywaliśmy się wobec siebie 
parlamentarnie ;) Nie akceptuję łamania konstytucji przez Andrzeja Dudę, ale 
mam szacunek dla urzędu prezydenta. Może nie podobać mi się zachowanie 
pojedynczego policjanta, ale mam respekt dla niego jako stróża porządku 
publicznego. Niech za kierownicą nie budzi się w nas mały agresorek, który 
trąbi i wyzywa na innych uczestników ruchu drogowego, choćby nawet nie 
poruszali się tak energicznie jak my. Dopiszesz na pewno jeszcze inne 
sytuacje, Drogi Czytelniku. Okazujmy szacunek nawzajem i na co dzień, 
wszak jesteśmy Ludźmi.

    Gdańsk

       Zdarzenie jakie miało miejsce w Gdańsku 
zdominowało wszystkie przekazy medialne i wyda-
rzenia społeczne w naszym kraju. Śmierć Prezyden-
ta Pawła Adamowicza jest bezprecedensowa
w najnowszej historii Polski. Mimo, że nie byłem 
zwolennikiem jego polityki, to jednoznacznie uwa-
żam, że jego zabójstwo było prawdziwym barba-
rzyństwem w wykonaniu szaleńca. Wieczny odpo-
czynek racz Mu dać Panie.

Nawałnicy ciąg dalszy

     Raport zaprezentowany przez Najwyższą Izbę 
Kontroli jednoznacznie wskazuje, że bezpieczeń-
stwo i zarządzanie kryzysowe na wszystkich 
szczeblach władzy nie jest traktowane z należytą 
uwagą. Szczególnie mocno skrytykowano działania 
samorządów powiatowych i gminnych. Zarządzanie 
kryzysowe w większości samorządów w Polsce 
można, niestety, śmiało określić „teoretycznym”. Na 
papierze i w czasie ćwiczeń teoria się sprawdza, ale 
w chwili rzeczywistej próby okazuje się, że tylko 
charyzma liderów pozwala zapanować nad cha-
osem. Oszczędzanie na bezpieczeństwie okazuje 
się zawsze tragiczne w skutkach. Przykładem tego 
są nie tylko wydarzenia z sierpnia 2017 roku, ale 
również ostanie wydarzenia z Gdańska, gdzie naj-
prawdopodobniej nie zadziałały prawidłowo proce-
dury zabezpieczenia imprezy masowej. Mówiąc 
dzisiaj o naszym bezpieczeństwie musimy zdawać 
sobie sprawę jak szeroki i dynamiczny jest to 
problem. Na przykład często na próżno szukać
w gminnych i powiatowych planach zarządzania 
kryzysowego zagadnień związanych np. z cyber-
bezpieczeństwem. Z drugiej strony musimy pamię-
tać, że nasze efektywne bezpieczeństwo wymagać 
będzie pozbywania się części wolności i swobody. 
Pytanie czy jesteśmy na to gotowi?

Kurczące się przychody ze sprzedaży mienia

       W czasie grudniowej sesji Rady Miejskiej poru-
szyłem kwestię zdecydowanie przeszacowanych 
planów uzyskania blisko 10,8 mln zł z tytułu przy-
chodów ze sprzedaży majątku gminnego. Corocz-
nie, od wielu lat, Burmistrz zakłada nierealne 
przychody ze sprzedaży miejskich nieruchomości, 
które na koniec roku, stanowią ułamek pierwotnych 
planów. Tak było w 2018 roku. Ostrzegałem, że na 
rok 2019 plany ponownie są nierealne. Okazało się, 
że miałem rację. Na styczniowej sesji Rady Miejskiej 
plan przychodów został zmniejszony o ponad 50% 
(5,6 mln zł). Papier, faktycznie, jest w stanie przyjąć 
wszystko, tylko po co okłamujemy samych siebie. 
Próbuje się nam tłumaczyć, że nie ma zaintereso-
wania miejskimi nieruchomościami. Więc ja pozwa-
lam sobie zadać pytanie: dlaczego, kiedy w całej 
Polsce buduje się nieruchomości na potęgę, kiedy 

ceny mieszkań i działek w ostatnich latach wzrastają 
w niespotykanym tempie, kiedy na terenie gminy 
Chojnice systematycznie przybywa mieszkańców, 
to w mieście Chojnice mamy problem ze sprzedażą 
działek i systematycznie ubywającą liczbą miesz-
kańców? Moim zdaniem, problem leży, niestety, 
gdzieś indziej. Jako kandydat na burmistrza 
mówiłem o propozycji preferencyjnej sprzedaży 
działek dla młodych małżeństw. Liczę, że w obecnej 
kadencji rządząca koalicja będzie zainteresowana 
wdrożeniem takiej inicjatywy w naszym mieście.

Nowy rok i podwyżka

     I stało się to co zapowiadano. Przy sprzeciwie 
radnych Prawa i Sprawiedliwości, Rada Miejska 
przyjęła uchwałę podnoszącą opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Nie mogliśmy 
zgodzić się na podwyżkę przy jednoczesnym braku 
skutecznych działań samorządu, które umożliwiłyby 
minimalizację kosztów obsługi gospodarowania 
odpadami w Chojnicach. Już od 2012 roku podkre-
ślano, jak istotne jest umożliwienie segregacji jak 
największej liczbie mieszkańców. Dzisiaj znaczna 
część Chojniczan jest tej możliwości pozbawiona.

A dlaczego to takie ważne?

    Otóż, po pierwsze, dzięki selektywnej zbiórce 
odpadów obniżamy koszt obsługi gospodarki komu-
nalnej, gdyż jako miasto ponosić będziemy niższe 
koszty przyjmowania posegregowanych odpadów 
przez ZZO w Nowym Dworze. Dla przykładu koszt 
przyjęcia odpadów zmieszanych z naszej gminy to 
300,76 zł (netto) za 1 tonę, zaś odpadów sortowa-
nych (papier, tektura, szkło, plastik) to koszt 3,11 zł 
(netto)/ za 1 tonę. Jak widać w interesie wszystkich 
mieszkańców jest efektywna segregacja odpadów.

    Po drugie – realizujemy efekt ekologiczny i osią-
gamy nałożone na samorządy wskaźniki. Zgodnie
z regulacjami unijnymi, Polska powinna w 2020 r. 
osiągnąć 50 procentowy poziom recyklingu papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Musimy mieć 
świadomość ewentualnych kar, jeśli zakładanych 
wskaźników nie osiągniemy.

    Kolejne dwie sprawy czekają na rozwiązanie
w lutym. Zgodnie z informacjami Burmistrza i miej-
skich urzędników, w lutowej poprawce do budżetu, 
mają znaleźć się środki na rozpoczęcie przebudowy 
miejskiego targowiska przy ul. Młodzieżowej a także 
środki na wypłatę wstrzymanych podwyżek wyna-
grodzeń dla pracowników obsługi w miejskich 
szkołach. Publiczne zapewnienia zostały złożone. 
Teraz czas na ich realizację.
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         Julian Rydzkowski urodził się 13 lutego w Bydgoszczy 
1891 roku. Chojnicki kupiec, działacz społeczno-kulturalny 
na Kaszubach i Pomorzu, regionalista. 

     Syn restauratora Augustyna Rydzkowskiego, ukończył 
szkołę powszechną i szkołę handlową w rodzinnej Bydgoszczy. 
Praktyki kupieckie odbywał w różnych miastach niemieckich. 
Jeszcze przed I wojną światową osiadł w Chojnicach, gdzie 
pracował jako ekspedient i dekorator. Po wybuchu wojny 
zmobilizowany, służył jako sanitariusz na froncie wschodnim
i zachodnim. Został odznaczony Krzyżem Żelaznym. 
       W 1919 roku wrócił do Chojnic. Podjął pracę w firmie W.J. 
Schreibera. Działał w Organizacji Wojskowej Pomorza, współ-
tworzył Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” i Towarzystwo Handlowe, 
kierował amatorskim zespołem teatralnym. W 1920 roku 
współorganizował uroczystości z okazji przyłączenia Chojnic do 
Polski. W 1930 roku wybrany członkiem chojnickiej Rady 
Miejskiej. Współtworzył miejscowy oddział Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, wydawał jednodniówkę „Turysta
w Chojnicach”. Dzięki jego staraniom w 1932 roku powołane 
zostało Muzeum Regionalne, któremu podarował swoje zbiory 
etnograficzne zebrane na południowych Kaszubach. Eksponaty 
te zostały zniszczone we wrześniu 1939 roku. W 1934 roku 
założył Towarzystwo Miłośników Miasta Chojnice i Okolicy.
W końcu lat trzydziestych  współredagował pismo „Zabory”,
a w 1936 roku przez krótki czas wydawał własne czasopismo: 
„Gazetę Chojnicką”. Zapoczątkował obchody Dni Chojnic. 
      W 1938 roku osiadł w Pionkach koło Kielc, gdzie otworzył 
Dom Konfekcyjny. Założył tu w roku 1939 Stowarzyszenie 
Kupców Chrześcijańskich, którego został prezesem. Po 
wybuchu II wojny światowej pozbawiony przez władze 
niemieckie majątku pracował jako ekspedient, a później jako 
urzędnik w biurze gminnym.
    W 1945 roku powrócił do Chojnic. Został kierownikiem 
referatu kultury w chojnickim starostwie. Później był kierowni-
kiem Domu Wypoczynkowego PTTK i inspektorem regionalnym 
w Chojnickim Domu Kultury. Zasiadał w Miejskiej Radzie Naro-
dowej. Współtworzył chojnicki oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego, był członkiem Chojnickiego Towarzystwa Kultury 
i Stowarzyszenia „Pax”. W 1960 roku doprowadził do reakty-
wacji chojnickiego Muzeum Regionalnego. Był jego dyrektorem 
i kustoszem do 1972 roku. 
     Autor przewodnika „Chojnice i okolice”. Publikował w „Ga-
zecie Pomorskiej”, zainicjował wydawanie „Zeszytów Chojnic-
kich” (1964) i czasopisma muzealnego „Baszta” (1974). Został 
odznaczony Medalem Stolema i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Był honorowym prezesem oddziałów 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i PTTK w Chojnicach, 
został też wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Chojnic.  
Zmarł 10 lipca 1978 roku w Chojnicach, pochowany został w Alei 
Zasłużonych na chojnickim cmentarzu komunalnym.Julian 
Rydzkowski rodziny nie założył.
    Jego imieniem nazwano Muzeum Regionalne w Chojnicach, 
chojnicką Szkołę Podstawową nr 1 i jedną z ulic miasta. Na 
ścianie klatki schodowej w Bramie Człuchowskiej znajduje się 
mosiężna tablica Juliana Rydzkowskiego. Powstała dla ucz-
czenia regionalisty w drugą rocznicę jego śmierci. W 100-lecie 
urodzin Rydzowskiego na domu przy placu Jagiellońskim 8,
w którym mieszkał, odsłonięto tablicę pamiątkową. 
   Na terenie chojnickiego Parku Tysiąclecia znajduje się 
Ławeczka Juliana Rydzkowskiego. Została odsłonięta 4 
czerwca 2012 roku Jej autorem jest rzeźbiarz Jerzy Bokrzycki 
mieszkaniec Wierzbic gminy Kobierzyce, niedaleko Wrocławia.
Zamiast odlanej z brązu ławeczki, typowej dla tego rodzaju 
pomników, rzeźbiarz posadził postać Juliana Rydzkowskiego 
na siedzisku utworzonym z dwóch granitowych głazów 
narzutowych. Rzeźba, będąca odlewem z brązu, aby zbyt 
szybko nie pokryła się patyną, została zabezpieczona 
specjalnym woskiem. Wzorem jednej z rzeźb stojących na 
moście Karola w Pradze, tzw. antenka na berecie Rydzkow-
skiego została odpowiednio nabłyszczona.

(Wiesława Gołuńska)

 

Foto z lewej: Tablica pamiątkowa u stóp rzeźby – integralna część tzw. Ławeczki Juliana Rydzkowskiego (zdj. W. Gołuńska)

Bartowski Krzysztof, Buława Zbigniew, Chojnice miejsca pamięci, Chojnice 2003. 
http://chojnice24.pl/artykul/13040/rydzkowski-przysiadl-na-parkowej-laweczce/ 

Pabich Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Chojnice1987. 
Stromski Zbigniew, Pamięci godni, Chojnicki słownik biograficzny 1275-1980, Bydgoszcz 1986. 
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nauczycielka historii, regionalistka

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 w Chojnicach  Część 9.
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     Do poznawania warunków funkcjonowa-
nia placówki oświatowej służą teksty źród-
łowe historyczne pisane, opisowe. Najczęś-
ciej są to kroniki, listy wspomnienia. History-
cznym materiałem źródłowym do badania 
przeszłości Gimnazjum nr 2 w Chojnicach są 
zapisy sporządzone przez pracowników 
oświaty, z reguły nauczycieli. W najstarszej 
kronice szkolnej znajduje się zamieszczona 
na drugiej stronie okładki kartka A-5 w krat-
kę. Zawiera ona  adnotację sporządzoną na 
podstawie informacji udzielonej przez 
[Adelę] Wysocką i Księgi ocen 1945/1946. 
Została ona spisana 23 stycznia 1970 roku, 
a więc już po zaprzestaniu dokonywania 
wpisów w tym tomie. Kronika była prowa-
dzona do 1968 roku. Pagina zachowała się  
w stosunkowo dobrym stanie, pożółkła. Do 
okładki została przytwierdzona dwiema 
zszywkami, z których zachowała się jedna. 
W archiwum szkolnym Kronika została 
skatalogowana jako pozycja ASP 2, Ch, Nr 
1, l. 1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice
i od września 2009 roku jest przechowywana 
w bibliotece szkolnej. 

     Z informacji spisanych prawdopodobnie 
przez Stanisławę Janicką – Synak (podpis 
nieczytelny) wynika że:

1. zajęcia w szkole 15 marca 1945 roku 
rozpoczęło 300 uczniów [uczennic],

2. kierownikiem szkoły została [Francisz-
ka] Szablewska,

3. w roku szkolnym 1945/1946 w szkole 
pracowało 10. nauczycieli: Jur T., Jur 
Z[ofia],  Ciecierska H[elena], Pawłow-
ska M[onika], Dziura [Maria], Lisowa 
[Anna], Steńko [Anna], Kowalewska 

[Wanda], Lange [Wanda], Wysocka 
[Adela],

4. do szkoły uczęszczało 529 uczniów,
5. oddziałów szkolnych było 12: I a, I b,
    II a, II b, III a, III b,  IV a, IV b, V, VI a, VI b, 

VII,
6. zajęcia lekcyjne odbywały się w 16 

salach lekcyjnych,
7. w Szkole Podstawowej nr 1 zajęcia 

rozpoczęły się w tym samym czasie. 

     Najstarsza kronika szkolna pochodzi z lat 
1950-68. Została spisana w 100. kartkowym 
brulionie w szerokie linie. Pierwszy zapis po-
chodzi z 18 sierpnia 1950 roku. Jest to lako-
niczna informacja o zorganizowaniu dyżu-
rów nauczycielskich „celem przyjmowania 
zgłoszeń do nowo zorganizowanej szkoły 
TPD” [Towarzystwa Przyjaciół Dzieci]. 
Kolejne informacje zapisane chronologi-
cznie (pierwsza strona Kroniki) dotyczą 
kwestii organizacyjnych placówki na 
początku roku szkolnego 1950/1951:

1. 29 sierpnia 1950 roku odbyła się kon-
ferencja nauczycieli szkoły. „Konfe-
rencję prowadził ob. Czapiewski 
pracownik Partii ze względu na brak 
kierownika [szkoły]”.

2. Rok szkolny 1950/1950 rozpoczęto 
uroczystą akademią. „Obecni byli:

   z ramienia Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej Wydziału Oświaty 
wizytator Jeż Władysław; z Partii ob. 
Czapiewski oraz z Wydziału Oświaty 
w Chojnicach Kierownik Gliszczyń-
ski”. Po akademii dzieci otrzymały 
„sute” śniadanie.

3. Tymczasowym kierownikiem szkoły od 
2 do 13 września 1950 roku został „ob. 
Franciszek Górecki”.

4. 14 września 1950 roku kierownictwo 
„szkoły przejął ob. Basandowski. Odtąd 
datuje się szybki rozwój szkoły. Zorga-
nizowano gabinety biologiczny, fizyko-
chemiczny, zajęć praktycznych”. Dzieci 
dożywiano 3 razy dziennie.

   Wpisy w Kronice ukazują zmiany społecz-
no-polityczne, które wprowadziła po wojnie 
partia komunistyczna w Polce. W stosunku 
do urzędników państwowych używano okre-
ślenia oficjalnego „obywatel”. Ludzie „Partii” 

byli wszechobecni w życiu publicznym.
W zasadzie jakakolwiek uroczystość nie mo-
gła się bez nich odbyć. Ich obecność miała 
nadać „splendoru” uroczystościom i ich or-
ganizatorom. 

     Dożywianie dzieci to nie tylko koniecz-
ność spowodowana złą sytuacją finansową 
rodziców, czy trudnościami aprowizacyjnymi 
i skutkami niedożywienia z czasów okupacji  
ale próba powolnego oddziaływania na 
kształtujące się w społeczeństwie oceny 
ugrupowania komunistycznego, które przy 
czynnym poparciu Moskwy przejęło w Pol-
sce władzę.

Pierwsza strona najstarszej kroniki szkoły (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-1968, Kronika Szkoły Nr 2, Chojnice).

Przebudowa

Rok 1975. W czasie przebudowy szkoły usunięto dwuspadowy dach kryty dachówką.
Otwory okienne zmniejszono nadając im nowoczesny wygląd (ASP 2, Ch, Nr 6, l. 1982-85)

Rok 1975. Boisko szkolne w czasie generalnego remontu szkoły przekształciło się w plac robót
budowlanych (ASP 2, Ch, Nr 3, l. 1974-77, Kronika Szkoły Podstawowej Nr 2 Chojnice)

Rok 1975. Jedna z sal lekcyjnych na drugim piętrze. W czasie remontu usunięto spadzisty dach by
dobudować trzecią kondygnację (ASP, Ch, Nr 3, l. 1974-77, Kronika Szkoły Podstawowej Nr 2 Chojnice).

2 lutego 1976 roku. 
Rozpoczęły się zajęcia w wyremontowanej szkole, która otrzymała 
nową elewację w kolorze biało-zielonym (ASP, Ch, Nr 3, l. 1974-
77, Kronika Szkoły Podstawowej Nr 2 Chojnice).
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Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.
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       W wyniku I rozbioru Polski Prusy przejęły 
władzę na Pomorzu 13 września 1772 r. 
wprowadzając równocześnie podział admi-
nistracyjny prowincji Prusy Zachodnie. Naj-
większym z siedmiu powołanych powiatów 
był powiat chojnicki. Rząd Pruski postanowił 
ulokować w Chojnicach garnizon, który miał 
być gwarantem ładu i bezpieczeństwa w tak 
wielkim powiecie. W tym celu w latach 1784-
86 zostały zbudowane koszary na Nowym 
Mieście w sąsiedztwie budynku byłego kole-
gium  jezuickiego. Jednakże aż do 1847 r. 
brak jest jednoznacznych i bezpośrednich 
informacji o kwaterujących w Chojnicach 
pruskich oddziałów wojskowych. Pierwsza 
wzmianka pojawia się w 1810 r. donoszono, 
że w pomieszczeniach koszarowych, które 
podczas wojny z Francją użytkowane były 
przez wojska francuskie znajdował się lazaret 
wojskowy. Pośrednio świadczyło by to, że po 
tej wojnie rozlokowany był jakiś garnizon 
wojskowy.

   Stały garnizon wojskowy Chojnice otrzy-
mały w dniu 8 września 1861 r. Przybył tutaj
z Królewca 1 batalion fizylierów z 14 Pułku 
Piechoty. W związku z tym miasto zbudowało 
budynek dla ćwiczeń (późniejsza stodoła 
ochotniczej straży pożarnej) a na północ od 
miasta strzelnicę (Łukomie). Dokonano także 
remontu koszar chojnickich.

        Następcą był 1 batalion 61 Pułku Piecho-
ty (8 pomorski) ze Spandau koło Berlina, który 
przybył do Chojnic wiosną 1864 r. Jednostka 
ta jednak bezpowrotnie opuściła Chojnice 23 
maja 1866 r. Pozostała natomiast tutaj kadra 
obwodu 1 batalionu 21 Rezerwowego Pułku 
Piechoty  (4 pomorski,  landwery).

       W budynku koszar przy ul. Nowe Miasto 8 
urzędowała komenda landwery, która w 1908 
r. składała się z 3 oficerów i 10 podoficerów. 
Komendy okręgowe zajmowały się między 
innymi organizacją ćwiczeń wojskowych 
żołnierzy rezerwy. (strzelnica i plac ćwiczeń 
za jeziorem Lukomie)

        W latach 1885-19010 spisy ludnościowe 
wykazywały przebywanie w Chojnicach 20-
25 czynnych wojskowych. W okresie 1902-
1912 wybudowano budynki dla kadry wojsko-

wej przy ul. Ziegelstrasse (dziś Mickiewicza).
W okresie I wojny światowej przez Chojnice 
przemieszczały się kolumny wojsk a samo 
miasto stało się przechowalnią rannych 
żołnierzy.
     19 listopada 1918 r. powstała w Chojni-
cach ochotnicza grupa operacyjna Gren-
zschutzkommando Ost, która miała dbać
o zachowanie porządku, w tym także chronić 
miejscowych Niemców przed zagrożeniem 
polskim.
           
      

Podpisanie traktatu wersalskiego w dniu 28 
czerwca 1919 r. spowodowało, że Chojni-ce 
wraz z ważnym węzłem kolejowym zostały 
przyznane Polsce a granica państwa biegła 
niecałe 1,5 km od miasta. W miesiącach 
jesiennych 1919 r. przystąpiono do opraco-
wania planów zapewnienia spokoju i porzą-
dku w mieście po wyjściu wojsk niemieckich. 

          Ratyfikacja traktatu przez Republikę 
Weimarską w dniu 10 stycznia 1920 r. ozna-
czała, że po siedmiu dniach rozpocznie się 
proces przejmowania terenu przez władze 
polskie. 
    W Chojnicach przejmowanie władzy 

poprzedziło wyjście z miasta Grenzschutzu
o godz. 10.00 i uroczyste wkroczenie wojsk 
polskich w dniu 31 stycznia. Do miasta
o godz. 13.00 wkroczył 59 Pułk Piechoty 
Wielkopolskiej dowodzony przez podpuł-
kownika Stanisława Wrzalińskiego. W dniu 20 
lutego 1920 r. pułk został zluzowany przez 49 
Pułk Strzelców Kresowych.

        W 1921 r. do Chojnic przybył jeden bata-
lion 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. 
Marszałka Piłsudskiego, (od zakończenia 
działań wojennych pułk stacjonował w Toru-
niu) który w marcu 1926 r. został wyłączony
z macierzystego pułku i przemianowano go 
na 1 Batalion Strzelców który aż do II wojny 
światowej pozostał w Chojnicach. Częściowo 
zasiedlił koszary przy ul. Nowe Miasto i bu-
dynki wybudowane pierwotnie na szpital 
(1917r.) przy ul Świętopełka (tzw. białe 
koszary) 
 
          W 1936 r. oddano do użytku drugie 
koszary przy ul. Świętopełka (tzw. czerwone 
koszary) a wojsko z ul. Nowe Miasto przenie-
siono do nowych koszar

          W latach 1920-1930 strzelano w lasku 
miejskim wzdłuż obecnego tam placu zabaw, 
do czasu wybudowania w 1930 r. strzelnicy 
przy ul. Kościerskiej. Nadal jednak wykorzy-

stywano strzelnice i plac ćwiczeń w Łukomiu, 
oraz plac ćwiczeń w Krojantach.

     W okresie okupacji polskie koszary i strzel-
nicę przy ul. Kościerskiej wykorzystywały 
wojska niemieckiego okupanta. Zmoder-
nizowano strzelnicę Służby Ochrony Kolei (za 
dzisiejszym stadionem klubu Kolejarz)
i oddano ją do dyspozycji SS. 
 
    Niemcy ponadto wykorzystywali strzelnicę 
na placu ćwiczeń w Krojantach oraz strzel-
nicę w Neswanz (Nieżywięć).

    W 1951 roku w koszarach przy ul. Świę-
topełka został utworzony 31 Pułk Artylerii 
Pancernej, który korzystał ze strzelnicy przy 
ul Kościerskiej.  20 grudnia 1955 r. do Chojnic 
przybył 42 Dywizjon Artylerii Haubic który 15 
sierpnia 1957 r. został rozformowany. Praw-
dopodobnie on również korzystał z tej 
strzelnicy. Strzelnica ta funkcjonowała do 
roku 1990 i wykorzystywana była przez 
chojnickie służby mundurowe oraz L.O.K.
                

Opracował
Andrzej Lorbiecki

 
Grenzschutzkommando w koszarach przy Nowym Mieście
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      Marian Włoszczyński urodził się w 30 lipca 1877 r. w Zło-
towie w rodzinie rzemieślniczej. Jego rodzicami byli bednarz 
Konstanty i Apolonia, jak większość ówczesnych mężatek 
zajmująca się domem. Warto przypomnieć młodszym 
Czytelnikom „Chojniczanina”, że bednarz zajmował się 
wytwarzaniem naczyń z drewnianych klepek (głównie 
beczek). Tak jak wielu filomatów chojnickich w II połowie XIX 
w. pierwsze szlify naukowe młodzieniec ze Złotowa zdobywał 
w pelplińskim Collegium Marianum. 

Doświadczony wikariusz

      Dość późno, bo dopiero w wieku 18 lat pojawił się w Choj-
nicach, aby w kolejnych klasach gimnazjalnych przygotować 
się do matury. Naukę łączył z działalnością patriotyczną
w organizacji filomackiej. Po złożeniu egzaminu dojrzałości 
24-latek podjął studia teologiczne w Seminarium Duchow-
nym w Pelplinie. Wyświęcony został na księdza 9 kwietnia 
1905 roku. Sprawował posługę duszpasterską aż w 12 
parafiach (Gruczno, Luzino, Miłobądz, Szczuka, Przysiersk, 
Fordon, Komórsk, Wabcz, Lembarg, Sierakowice, Radzyn) 

zanim 10 lipca 1924 r. został pierwszym kuratusem w Kro-
toszynach. Samodzielną parafię w tej wsi reaktywował 
biskup chełmiński Augustyn Rosentreter (również wychowa-
nek Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach) 
aktem z 7 czerwca 1924 roku. 

Proboszcz w Płowężu

      Ks. Włoszczyński czynnie włączył się w nurt życia 
duchowego i religijnego krotoszyńskiej wspólnoty. Z jego 
inicjatywy powstały Bractwo Serca Pana Jezusa oraz Brac-
two Różańca św. W 1931 r. został proboszczem w Płowężu
k. Jabłonowa Pomorskiego (powiat brodnicki). Zarządzanie 
parafią łączył z obowiązkami wizytatora nauki religii w de-
kanacie.

        Zmarł 15 września 1936 roku. Jego krewnym był ks. 
Zenon Włoszczyński, w latach 1865-1871 uczeń Gimnazjum 
Chojnickiego, maturzysta wałecki. Ks. Z. Włoszczyński był 
m.in. profesorem Seminarium Duchownego w Pelplinie i ka-
nonikiem honorowym Kapituły Chełmińskiej.

        W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
od 28 stycznia 2019 roku można oglądać wystawę z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który przypada 
21 lutego.
    Z ekspozycji prezentowanej w gablotach można dowie-
dzieć się sporo informacji o historii języka polskiego i jego 
ewolucji od średniowiecza aż do zmian wprowadzonych 
przez Radę Języka Polskiego w 2006 roku. Opisane zostały 
najważniejsze metamorfozy, traktaty, prace, słowniki i książki 
poświęcone ówczesnym zmianom. Wśród nich wymienić 
można: „Traktat ortograficzny” Parkoszowica z Żurawnicy, 
„Ortographia seu modus racte…” Stanisława Zaborow-
skiego, „Ortografię polską” Stanisława Murzynowskiego, 
„Nowy karakter polski” Jana Januszewskiego, postulaty 
Grzegorza Knapskiego czy Walentego Szylarskiego, „Gra-
matykę dla szkół narodowych” Onufrego Kopczyńskiego, 
„Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej” Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk z Krakowa, postulaty Akademii Umiejętności 
w Krakowie, „Gramatykę języka polskiego” Andrzeja Kryń-
skiego, czy „Nowy słownik ortograficzny” PWN. Wszystkie 
opisane zmiany opatrzone zostały również przykładami, by

w dokładniejszy sposób przybliżyć opisane metamorfozy.
     Dalsza część wystawy poświęcona została semantyce 
wyrazów, a w szczególności jej zmianom. Można prześledzić 
w jaki sposób leksemy zmieniały swoje znaczenie poprzez 
przesunięcie, rozszerzenie, zwężenie czy dodanie znacze-
nia, a także zmianę barwy uczuciowej. W tej części opisane 
zostały również tendencje, które decydują o zmianach za-
chodzących w języku. Wśród czterech znajdują się tendencje 
do: oszczędzania wysiłku, wyrazistości i precyzji, uzupełnia-
nia zasobu językowego i ujednolicenia języka. W ostatniej 
gablocie jest możliwość przeczytania o najstarszych zabyt-
kach języka polskiego oraz zobaczenia kopii ich fragmentów, 
zarówno w języku dawnym, jak i przetłumaczone na obecny. 
Chętni mogą zmierzyć się z tą trudną sztuką tłumaczenia 
średniowiecznego języka polskiego.
     Na dodatkowej planszy zaprezentowane zostały zdjęcia 
członków Rady Języka Polskiego, której kadencja trwała od 
2015 do 2018 roku oraz przeczytać, czym zajmuje się ten 
organ i za co jest odpowiedzialny. Być może nie wszyscy 
wiedzą, że poza językoznawcami w Radzie zasiadają osoby 
z innymi specjalizacjami, m.in. lekarze, prawnicy, historycy 

czy wojskowi. Na stolikach pod gablotami znajdują się 
książki, których autorami bądź redaktorami są członkowie 
Rady.
      Ekspozycję oglądać można do końca marca w godzinach 
otwarcia działu. Zapraszamy!

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

       Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że od
1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umó-
wieniu terminu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą 
uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz 
przysługujących jej uprawnieniach lub postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania 
jej problemu prawnego, lub

3)  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się

4)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych

    w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, lub,

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu

     w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyj-
nym oraz poinformowanie o kosztach postępowania

     i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spra-
wy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
      Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby 

uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej 
osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporzą-
dzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc 
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i po-
rady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego. Na terenie powiatu chojnickiego  poradnictwo 
obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w pun-
kcie w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk.
 
Na wizytę należy się umówić. Można tego dokonać na 
kilka sposobów:

1)  za pośrednictwem strony internetowej: http://winpp.pl/
      Chojnice
   UWAGA! Umawiając się na wizytę za pomocą wyżej 

wskazanej strony należy zapisać numer wizyty, który 
wyświetli się po umówieniu terminu. 

2) telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numery 
telefonu: 52 510 81 46.

Telefoniczne umówienie terminu spotkania możliwe jest w dni 
robocze w godzinach działania poszczególnych punktów 
oraz Starostwa   Powiatowego w Chojnicach.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej 
kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,

2) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, 
które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz 
osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu 
się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza 
punktem albo za pośrednictwem środków porozu-
miewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania 
lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod 
wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując 
preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy 
prawnej.

 
HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW W 2019 R.  

 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)  Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 
p.20 - porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.

     Harmonogram: 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek   7.30-11.30.  
wtorek                                                    8.00-12.00  

2)   Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 
      p.20 – porad udzielają: adwokaci i radcowie prawni.
      Harmonogram: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek   11.30-15.30.
Wtorek                                                   12.00-16.00
  

3)   Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1 – punkt
       prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe.
       Harmonogram:  

poniedziałek, środa        8.00- 12.00
wtorek                            13.00- 17.00
czwartek, piątek             7.00- 11.00

 
Punkt poradnictwa obywatelskiego: 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, ul. Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony 
przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają 
doradcy obywatelscy).
       Harmonogram: poniedziałek – piątek  7.30 -11.30
 

Edyta Dzięcielska
Starostwo Powiatowe w Chojnicach

 Dokument z 1222 r. informuje, że książę Konrad Mazowiecki nadał wieś 
misyjnemu biskupowi Chrystianowi. Prawdopodobnie już w XII w. był 
tu drewniany kościółek, a pierwsza pisemna wzmianka o parafii 
pochodzi z 1257 r. 
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Foto: Jacek Klajna, 1991
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Kilka słów  o sobie? 
     Chojniczanka od dziecka, z zawodu architekt, mama trójki 
wspaniałych synów. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące 
imienia Filomatów Chojnickich, a następnie studia z zakresu 
architektury na Uniwersytecie Gdańskim w roku 1997. Obe-
cnie wspólnie z tatą prowadzę pracownię architektoniczną. 

Pani zdolności artystyczne są bardziej wrodzone czy 
wyuczone? 
     Moje zdolności są wyssane z mlekiem matki i oczywiście 
też po tacie. Mama jest uzdolniona muzycznie, artystka w in-
nej dziedzinie - uczyła w szkole muzycznej. Ojciec jest archi-
tektem. Tata uczył mnie perspektywy i rysunku jak miałam 
zaledwie kilka lat. Rysunki i kalki przewijały się przez całe 
moje dzieciństwo. 

Jakie są Pani główne obszary zainteresowań w sztuce?
    Przed studiami tylko rysunek. Bardzo lubiłam rysować – 
kredka, ołówek, węgiel.  A w kręgu zainteresowań powiem 
szczerze architektura, zawsze architektura. No jeszcze
w ogólniaku to były konie. Koni było pełno w zeszycie od 
polskiego. Malowaniem akwareli zajęłam się niedawno,
w zeszłym roku. Zaczęło się od „urban sketchingu” czyli 
chodzenia po mieście, spotykania się z ludźmi i rysowania
z natury. W „urban sketchingu” bardziej chodzi o rysowanie 
miejskiego życia niż konkretnych obrazów. Ludzie spotykają 
się, siadają na mieście i rysują.  A jak jest zimno to rysują 
przez okno z kawiarni. Taki  rysunek to piórko plus akwarela. 
Lubię akwarelę, bo akwarela z tych wszystkich dziedzin 
malarskich jest taka najbardziej dostępna - nie trzeba płócien 
i farby schną błyskawicznie. Dla mnie to plus bo jestem 
niecierpliwa 

A gdzie Pani szuka inspiracji?
    Inspiracją jest wszystko naokoło, to co mnie otacza. Ja 
jestem „typowy architekt” – idę, głowa do góry, patrzę na 
kamienicę, na wszystkie wykusze, wszystkie okienka,  archi-
tektura jest pierwsza. Ponadto inspiracją od dziecka jest 
Charzykowy i żeglarstwo. Obecnie dużo inspiracji jest w in-
ternecie – Instagram, Facebook, wszędzie jest mnóstwo 
zdjęć i prac innych ludzi. W internecie łatwo się obecnie 
nauczyć malować ponieważ jest pełno tutoriali na YouTubie.  
Jak się widzi jak ktoś to robi to jest łatwiej.

Ma Pani swoich idoli w sztuce? Twórców na których się 
Pani wzorowała? 
    Uwielbiam van Gogha ale nigdy nie próbowałam czegoś 
takiego jak on robił. Uwielbiam impresjonistów. Lubię wszy-
stko co ma dużo żywych kolorów. Dużo inspiracji można 
spotkać na stronie akwarelistów polskich. To młodzi, bardzo 
zdolni ludzie. Ja osobiście bardzo lubię zamaszystą kreskę, 
kreska architekta i dlatego wyszukałam sobie moich idoli. 
Stanisław Przewłocki i Krzysztof Ludwin. Bardzo ładne 
akwarele połączone z taką zamaszystą kreską - świetna 
technika.

Jakie ma pani plany artystyczne na najbliższą przy-
szłość?
    Planuję wystawę. Chciałabym zrobić taki cykl o chojnickich 
kamienicach. Ulica Dworcowa i Piłsudskiego – taki cykl w sty-
lu „urban skatingu” - piórko plus akwarela. W tym celu planuję 

się zwrócić do miasta o stypendium artystyczne burmistrza.  
Może pomyślę ewentualnie o wydaniu kalendarza z pracami.  
A oprócz kamienic jeszcze takie typowo akwarelowe krajo-
brazy żeglarskie - bo żeglarstwo jest lekkie.

Ma Pani własną pracownię?
     Tak mam pracownię architektoniczną ale w niej nie maluję 
- tam pracuję. Maluję zazwyczaj w domu. Ostatnio łączę pew-
ne rzeczy. Zaprojektowałam nadleśnictwo w Lutówku, a na-
stępnie w prezencie dla Nadleśnictwa,  namalowałam akwa-
relę tego obiektu.

 A jak pani wypoczywa? Jak ładuje „akumulatory”?
     Wypoczywam na rowerze. Należę do Grupy Turystycznej 
Charzykowy. Jeździmy od wsi do wsi, od miasteczka do 
miasteczka.  Akumulatory ładujemy na rowerze.

A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?
Głównie  w internecie,  bo w Chojnicach nie ma specjalistycz-
nego sklepu. A jak jestem w Gdańsku to uwielbiam zachodzić 
do sklepów w których zaopatrywałam się podczas studiów. 

Co by pani chciała powiedzieć chojniczanom?
    Chciałabym powiedzieć że mamy piękne miasto i ono staje 
się z każdym dniem coraz ładniejsze. Jeśli człowiek się tylko 
rozejrzy to jest tyle pięknych rzeczy do zobaczenia. Wbrew 
pozorom dosyć dużo się w Chojnicach dzieje. Nie wiem 
dlaczego ludzie stąd uciekają. Ja bym nigdy stąd nie 
wyjechała.
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      Nie wiem czy pamiętacie, ale naszą włoską wyprawę roz-
poczęliśmy artykułem o Bergamo (Chojniczanin.pl, 1/2019). 
Jednak zanim dotarliśmy do tego pięknego miasta,  dwa dni 
spędziliśmy w Mediolanie, poznając większość atrakcji jakie 
to miasto ma do zaoferowania turystom.
    Dziesiątki kilometrów zrobionych pieszo, jeszcze więcej 
przemierzone metrem i w końcu drugiego dnia, dotarliśmy do 
najlepszego muzeum w jakim udało mi się kiedykolwiek być. 

Narodowe Muzeum im. Leonarda da Vinci

    Zabieram Was dzisiaj do Narodowego Muzeum Nauki
i Technologii im. Leonarda da Vinci w Mediolanie „Museo 
Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo da 

Vinci”.  Jak już wspomniałem wcześniej zanim dotarliśmy do 
tego miejsca, zrobiliśmy pieszo naprawdę sporo kilometrów
i przekraczając próg muzeum, byliśmy już co nieco wymę-
czeni. Może był to błąd w obliczeniach, a może nie 

doczytałem, ale okazało się, że po raz pierwszy w życiu po 4 
godzinach łażenia w muzeum, miałem po prostu dość. 
Możecie mi wierzyć lub nie, ale takiego zmęczenia to już nie 
czułem dawno. Jest to pierwsze muzeum które dosłownie 
zwaliło mnie z nóg. Nie spodziewałem się tego, że to miejsce 
ma aż tyle do zaoferowania zwiedzającym, za tak niską cenę 
biletu (10 euro). Zresztą Ewa po przejściu ze mną wszystkich 
pomieszczeń byłą tak wymęczona, jak by co najmniej 
przebiegła maraton w pełnym słońcu.
      Czego tutaj nie ma. Muzeum zajmuje 23000m² powie-

rzchni wystawienniczej na ogólnej powierzchni przestrzeni 
40000m². To mniej więcej tak, jakby do Waszej dyspozycji 
oddane zostały prawie 4 pełnowymiarowe boiska piłkarskie 
wypełnione przez 10 000 eksponatów.

Co znajdziemy w Muzeum im. Leonarda da Vinci

     Główna część muzeum znajduje się w budynku, który 
powstał w XVI wieku jako klasztor męski dla benedyktynów,
a w czasach Napoleona I Bonaparte (chyba wszyscy znają 
tego jegomościa i przedstawiać go nie trzeba) budynek prze-

mianowano na koszary wojskowe. Dopiero w latach 50 
ubiegłego wieku, po przeprowadzeniu całkowitego remontu 
miejsce to, oddano w we władanie nauce. Muzeum swoją 
niesamowitą działalność rozpoczęło dokładnie 16 lutego 
1953 roku, czyli  w 500 rocznicę urodzin najwybitniejszego 
włoskiego naukowca, artysty i wynalazcy w jednym –  
Leonarda  da Vinci.

       Wracając jednak do naszej wyprawy. Czekając w kolejce 
do kasy, czułem się jak dzieciak czekający na gigantycznego 
loda w polewie czekoladowej. Przebierając nogami nie mo-
głem się doczekać gdy w końcu zobaczę to jedno z najważ-
niejszych światowych muzeów nauki na własne oczy. W koń-
cu zaopatrzeni w bilety i co najważniejsze w mapę muzeum 
(zdecydowanie potrzebna, bo można się zgubić) 
wyruszyliśmy.

 Wystawy i tematy 

       Wystawy podzielone są tematycznie i każdy znajdzie 
tutaj dla siebie coś ciekawego. Kogoś interesuje gospodarka 

żywnościowa? Proszę bardzo, na zwiedzających czeka cała 
sala związana z nauką dotyczącą produkcji spożywczej,
w której dowiemy się kto pierwszy wymyślił konserwę i jak 
ona wyglądała, w jaki sposób produkuje się makaron, czy też 
możemy zobaczyć pierwsze traktory.

     Może  poszukujecie informacji na temat podboju 
kosmosu? W jednej z sal możemy obejrzeć pierwsze przy-
rządy do obserwacji nieba, a po chwili skończyć na podzi-
wianiu sztucznych satelitów, skafandrów kosmicznych i pla-

nety Ziemia wprost z okna stacji orbitalnej. Jeszcze mało? To 
może historia designu, metalurgii, mody, architektury czy 
budownictwa? A może interesujecie się  zegarmistrzostwem, 
czy produkcją instrumentów? Uwierzcie mi, długo by można 
jeszcze wymieniać wszystkie sale i eksponaty, ale to po 
prostu jest to niemożliwe. Gdybym chciał wymienić wszystko 
co widzieliśmy, artykuł zamienił by się w opasłe tomisko.

      Po zobaczeniu tego wszystkiego i kilkukrotnym pobłądze-
niu w labiryncie sal, zawędrowaliśmy w końcu do ekspozycji 
poświęconej Leonardo i po raz kolejny zaniemówiliśmy. 
Wtedy to po raz kolejny powiedziałem podekscytowany do 
Ewy – no przecież tu jest niesamowicie! Kolejna sala w której 
jest wszystko. Znajdziemy tam między innymi szkice 
Leonardo wyjęte z Kodeksu Atlantyckiego, oraz działające 
modele zbudowane zgodnie z jego projektami. Nie będę się 
rozpisywał zbyt długo na temat Leonardo, bo w planach mam 
mały artykuł na temat jego osoby, który już niebawem zagości 
na łamach Naszych Szlaków. Dlatego też po raz kolejny 
zachęcam, byście sami to miejsce odwiedzili, wszak co 
innego jest przeczytać króciutki artykuł i zobaczyć kilka zdjęć, 
a samemu zobaczyć wszystko na własne oczy.
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Poza budynkiem

      Po wyjściu z budynku usiedliśmy na moment w cieniu 
potężnych transformerów, masując obolałe nogi. Co było  
koniecznością, bo jeszcze czekała na nas zajezdnia 
lokomotyw i budynek „Wody i powietrza”. Tak więc po krótkim, 
zasłużonym odpoczynku powędrowaliśmy, ciągnąc nogi za 
sobą, na kolejne wystawy. Po drodze zahaczyliśmy jeszcze
o łódź podwodną, która postawiona na dziedzińcu robi 
kolosalne wrażenie i już byliśmy w miejscu docelowym.

Jako pierwszą zaliczyliśmy wystawę lokomotyw, urządzoną 
w formie typowej zajezdni. Fani parowozów na pewno będą 
zachwyceni. Jednak my, po krótkim obejrzeniu wystawionych 
maszyn, stwierdziliśmy, że takie ciuchcie to można sobie 

zobaczyć też w Polsce, chociażby w muzeum kolei wąs-
kotorowej w Wenecji i podreptaliśmy do budynku „Wody i po-
wietrza”.  W którym to po raz kolejny zaniemówiłem. Ewa już 
dość mocno wymęczona dała po raz kolejny odpocząć no-
gom, gdy ja jak opętany biegałem pomiędzy zgromadzonymi 
samolotami, łodziami, armatami i jachtami i wieloma innymi 
eksponatami, których po raz kolejny było tyle, że nie byłem
w stanie wszystkiego zapamiętać. Jednak największe 
wrażenie zrobił na mnie umiejscowiony w centralnym punkcie 
budynku, ogromny żaglowiec – do dzisiaj zresztą nie mogę 
dojść do tego, jak oni to tam wstawili. Jednym słowem – 
niesamowite!

Zakończenie 

     I tak dotarliśmy do końca artykułu. Biegając w tą i powro-
tem, z piętra na piętro w końcu byłem na tyle zmasakrowany, 
że gdy wychodząc już z terenu muzeum czułem prawdziwą 
ulgę, że to już się skończyło. Jednak gdy tylko nasze dzieciaki 
podrosną na tyle, że wytrzymają fizycznie taką wyprawę i na-
uczą się czytać na tyle, że same zrozumieją co przedstawia 
dana wystawa. To na pewno powrócimy z nimi do tego 
miejsca, bo wiele ciekawych rzeczy, chcąc nie chcą, nam 
umknęło. Wszak by poznać każdą tajemnicę takiego 
molocha, to kilka godzin jest zdecydowanie za mało.

Oczywiście pora na legendę

      Zastanawiałem się długo co by tu dzisiaj Wam opisać i tak 
sobie pomyślałem, że skoro muzeum poświęcone jest w dużej 
części Leonardo da Vinci, a i czas Wielkanocy zbliża się 
wielkimi krokami, to może coś o tej niesamowitej osobie i jed-
nym z jego największych dzieł?
    Chyba każdy kojarzy jedno z największych dzieł Leonar-
do, jakim jest „Ostatnia Wieczerza”. To właśnie z tym dzie-
łem związana jest jedna dość ciekawa historia. Książę 
Mediolanu Ludwik Sforza zlecił wykonanie tego dzieła
w 1495. Leonardo ochoczo przystąpił do wykonywania pracy 
i już po kilku miesiącach miał praktycznie wszystko 
namalowane. Do zakończenia prac potrzebował  jedynie 
dwóch elementów, ale jakże istotnych – podobizny Jezusa
i Judasza. Będąc perfekcjonistą przystąpił do szukania 
modeli doskonałych. Pewnego dnia w czasie występu chóru 
chłopięcego, Leonardo zwrócił uwagę na młodego śpiewaka 
i już wiedział, że znalazł „Jezusa”. Natychmiast rozrysował 
kilka szkiców i po wielu dniach żmudnej pracy, oblicze 
Jezusa spoglądało na niego z fresku.
      Pozostał jedynie Judasz, wcielenie zła. Oblicze człowie-
ka, który jest zdolny sprzedać własnego przyjaciela. Niestety 
wielomiesięczne próby znalezienia takowego spełzły na ni-
czym. Zleceniodawcy zaczęli się niecierpliwić. Doszło nawet 
do oficjalnej skargi Przeora zakonu, dla którego było 
wykonywane malowidło, do księcia który za to wszystko 
płacił. Leonardo wtedy stwierdził tylko – Skoro Ojcze tak Ci 
się spieszy, to może Judasza na Twoją podobiznę wymaluję?- 
To zdanie wystarczyło, by na jakiś czas uzyskać chwilę 
spokoju. Jednak jak modela nie było, tak nie było. 

PO TRZECH LATACH
    Minęły 3 lata. Ostatnia wieczerza była już praktycznie 
gotowa, jednak wciąż brakowało tego jednego istotnego ele-
mentu. Naciski były coraz większe. Pewnego dnia Leonardo 
spacerując ulicami Mediolanu ujrzał leżącego w rynsztoku 
przedwcześnie podstarzałego młodzieńca, który pijany do 
nieprzytomności leżał twarzą w swoich wymiocinach. Ma-
larz nakazał swoim uczniom przeniesienie pijaka natych-
miast do kościoła, gdzie od razu chciał przystąpić do malo-
wania. Model okazał się wyjątkowo oporny na współpracę, 
rzucał się, szarpał i klął jak szewc. Uczniowie siłą przytrzy-
mywali go na siedzisku. W pewnym momencie w krótkiej 
chwili otrzeźwienia, ten spojrzał na malowidło, otworzył 
szeroko oczy i bełkocząc wypowiedział słowa:

– Ja znam ten obraz, widziałem go już.
– Kiedy? – zapytał zaskoczony Leonardo
– Śpiewałem kilka lat temu w chórze chłopięcym, cały świat 

stał przede mną otworem i przyszedł do mnie artysta. 
Poprosił mnie bym pozował do jego dzieła. Zgodziłem się.  
Patrzę teraz na twarz Jezusa i widzę, że to moje oblicze.

W ten oto sposób okazało się, że zło i dobro posiadają twarz 
tego samego człowieka.
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      Zioła, owoce i warzywa to samo zdrowie. Doskonale 
wiedziały o tym nasze babcie. W czasach, w których 
antybiotyki nie były przepisywane na kilogramy, ratowano się 
łatwo dostępnymi produktami. Zobacz, jak w naturalny 
sposób zwiększyć swoją odporność, pokonać przeziębienie 
a także wspomóc organizm w walce z różnymi patogenami.

     Czarnuszka siewna (Nigella sativa) zwana także 
czarnym kminkiem (black cumin, khalonji) to niepozorna 
roślinka posiadająca ziarenka o olbrzymiej mocy. Wspomina-
na już w zapisach biblijnych, używana jako panaceum przez 
starożytnych, którzy uważali, że czarnuszka i jej drogocenny 
olej “leczy wszystko z wyjątkiem śmierci”. Nazywana czasem 
“złotem faraonów”, jako że sam Tutenchamon miał w swoim 
grobowcu fiolkę z czarnuszkowym olejem – tak po prostu
“w razie W”, gdyby mu cokolwiek tam w zaświatach zaczęło 
dolegać. Coś, o czym wiedzieli nasi przodkowie, dzisiejsi 
naukowcy potwierdzają licznymi badaniami. W ostatnich la-
tach czarnuszka stała się obiektem wielu badań naukowych, 
które wykazały ponad 600 właściwości prozdrowotnych.
W istocie stała się panaceum na większość chorób.

O jakich właściwościach mowa.

     Otóż nasionka czarnuszki posiadają w swoim składzie 
ponad 100 związków aktywnie czynnych, które w mniejszym 
lub większym stopniu odziałują na nasz organzim. To praw-
dziwa skarbnica związków biologicznie aktywnych. O właści-
wościach nasion z czarnuszki niech świadczy fakt iż pewna 
firma z tzw. big farmy chciała opatentować ziarenka a dokła-
dnie ich dobroczynne działanie przeciwalergiczne. Oczywiś-
cie urząd patentowy na to się nie zgodził i odrzucił wniosek. 
Dlaczego? Nie można opatentować związków, roślin i sub-
stancji, które występują naturalnie w środowisku, wokół nas.

    Spójrzmy zatem jakież to główne aktywne substancje 
zawierają w sobie te malutkie czarne ziarenka, dzięki którym 
nabierają one tak niezwykle silnych właściwości antyzapal-
nych, antynowotworowych, antyoksydacyjnych i jednocze-
śnie ochronnych.

– różnorodne kwasy tłuszczowe (linolowy, alfa-linolenowy, 
rzadki w przyrodzie eikozadienowy, palmitynowy, mirysty-
nowy i inne)

– fosfolipidy i fitosterole
–  cenne flawonoidy i równie cenne saponiny
– białka (osiem z dziewięciu niezbędnych aminokwasów)
    i węglowodany
– alkaloidy m.in. nigellinę, nigellaminę, nigellidynę, nigellicy-

nę – rzadkie w świecie roślin)
– olejek eteryczny zawierający m.in. tymochinon, limonen, 

karwakrol, karwon i in.
– witaminy A, E, F, B1, B3, B6, biotynę, związki mineralne 

m.in. cynku, selenu, magnezu, wapnia, żelaza, sodu i po-
tasu

       Te wszystkie substancje zmniejszają stres oksydacyjny, 
który pojawia się w momencie stanu zapalnego organizmu. 
Dlatego można powiedzieć, że tam, gdzie choruje organizm 
nasiona z czarnuszki mogą być ukojeniem i przynosić ulgę. 
Pomagać w przywróceniu równowagi czyli homeostazy 
naszego organizmu.
   Przeciwwskazań do jej stosowania w zasadzie brak. Jedy-
nie podczas ciąży i karmienia należy jej stosowanie skonsul-
tować z lekarzem.

Oto główne zastosowanie nasion z czarnuszki
i jej innych form takich jak olej.

1. Ma działanie immunoprotekcyjne. Zawarte w niej zwią-
zki wzmacniają układ odpornościowy. Warto sięgnąć po 
czarnuszkę szczególnie teraz, na przełomie sezonów, aby 
wzmocnić organizm.

2. Poprawia samopoczucie alergikom. Regularne przyj-
mowanie oleju z czarnuszki przez 6-8 tygodni powoduje 
znaczną poprawę symptomów. Czarnuszka – podobnie jak 
witamina C – jest świetnym środkiem poprawiającym 
funkcjonowanie organizmu.

3. Pomocna dla astmatyków. Po kilku tygodniach stosowa-
nia oleju z czarnuszki uzyskano znaczącą poprawę u 80% 
badanych (szczególnie pozytywnie odpowiadały dzieci): 
poprawiła się wydolność płuc, ustąpił świszczący oddech

   i można było zmniejszyć dawki konwencjonalnych farma-
ceutyków (inhalatorów).

4. Pomoże uporać się z anemią. W wielu badaniach wyka-
zano, iż regularne stosowanie oleju z czarnuszki podnosiło 
poziom hemoglobiny i erytrocytów. Naprawdę nie jest 
konieczne jadanie martwych tkanek zwierzęcych, skoro 
można używać czarnuszki. Jednak doktorzy uparcie 
przepisują żelazo i każą “jeść dużo mięsa” przy anemii. Jak 
widać nie jest to jedyny sposób aby pożegnać anemię.

5. Ma silne działanie antybakteryjne, antywirusowe i an-
tygrzybicze. Naukowcy podejrzewają, że stoi za tym spo-
ra zawartość tymochinonu. Podanie czarnuszki powodo-
wało w ciągu 3-10 dniowej kuracji zahamowanie wzrostu 
patogenów, w tym również Candida Albicans. W dobie 
powszechnego zagrzybienia warto pamiętać o regularnym 
jej stosowaniu.

6. Ma również działanie przeciwpasożytnicze. Olej z czar-
nuszki wykazał w badaniach działanie przeciwtasiemcowe 
u dzieci chorujących na tasiemczycę. Czarnuszkowa 
kuracja okazała się też skuteczna w przypadku zakażeń 
przywrą, nie powodując przy tym żadnych działań 
ubocznych. Czarnuszka, dzięki poprawie funkcji układu 
immunologicznego, skutecznie zwalcza również owsiki, 
blastocytozę, a nawet włośnia krętego. Pod tym kątem olej 
z czarnuszki ma działanie silniejsze nawet od oleju czos-
nkowego.

7. Pomaga pozbyć się nadciśnienia. Czarnuszka nie tylko 
obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko powstawania 
zakrzepów, ale również chroni przed wzrostem homocy-
steiny  głównym czynnikiem powstawania miażdżycy.

8. Działa przeciwwrzodowo na żołądek. Czarnuszka ma 
również udowodnioną skuteczność przeciwko bakteriom 
Helicobacter pylori. Dlatego przynosi ulgę przy sympto-
mach refluksu żołądkowo-przełykowego.

9. Ma działanie cytotoksyczne – przeciwnowotworowe. 
Czarnuszka ma też zdolność wywołania apoptozy (zapro-
gramowanej śmierci) komórek rakowych – działa silnie 
antyutleniająco. Badania były robione w stosunku do 
licznych rodzajów nowotworów, między innymi białaczki, 
nowotworów okrężnicy, płuc, macicy, prostaty, piersi, jelita 
grubego, wątroby, mózgu czy nawet wyjątkowo niebezpie-
cznego i podstępnego raka trzustki. Czarnuszka nie czyni 
przy tym szkody komórkom zdrowym.

Zastosowanie w kuchni
    Olej z czarnuszki ma lekko gorzki, intensywny korzenny 
zapach, a jego barwa przechodzi od miodowej do ciemno-
brązowej. W kuchni może być stosowany wyłącznie na zimno 
(obróbka termiczna niszczy prozdrowotne substancje w nim 
zawarte), jako dodatek do sałatek, zup, sosów, twarogów, 
kasz itp. Potrawom tym nadaje korzenny smak. Olej z czar-
nuszki najlepiej przechowywać w zaciemnionej butelce
w temperaturze 5-10 stopni C przez 3 miesiące od otwarcia.

Jakub Gronowski
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    W dniu 19.01.2019 r. na strzelnicy pneu-
matycznej znajdującej się w Szkole Podsta-
wowej nr 8 w Chojnicach odbyły się zawody 
strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu 
Miejskiego LOK. Organizatorem zawodów 
był Klub Strzelecki „Chojnice” i Zarząd Miej-
ski LOK w Chojnicach.
   Przeprowadzono strzelanie w dwóch kon-
kurencjach strzeleckich: karabinek pneu-
matyczny (kpn 30) oraz pistolet pneu-
matyczny (ppn 30). W zawodach uczes-

tniczyło 48 zawodników i zawodniczek.   
     Konkurencję pistoletową wygrał Wojciech 
Hamerski uzyskując 246 pkt. drugą lokatę 
zajął Łukasz Jabłoński z wynikiem 228 pkt 
natomiast trzecie miejsce zdobył Artur Wilk
z rezultatem 228 pkt. Konkurencję karabino-
wą wygrała Patrycja Gappa z wynikiem 257 
pkt. przed Kamilem Szczepańskim 256 pkt.
i Maksymilianem Brostkiem 252 pkt.

Jarosław Frączek

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
"Charzy..." przedstawiam czytelnikom chojni-
czanina.pl sprawozdanie z tegorocznego 
Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic 
Walking wraz z podsumowaniem wyników.   
     Pragnę zaznaczyć, że w ubiegłym roku 
przeszliśmy łącznie ponad  5812  km , a naj-
lepszym wśród nas po raz kolejny został 

1.  Krzysztof Resler, który przeszedł łącznie 
167km zdobywając kolejne 167 pkt w łącznej 
punktacji. 

Kolejne miejsca zajęli :
2. Anna Kniter, Stanisław Kniter, 

Krystyna Serwaczak, ( po 157pkt)
5. Lech Januszewski    147 pkt 
6. Bernadeta Dembek 144,5 pkt 
7. Maria Gierszewska   134,5 pkt
8. Iwona Wysocka 131,5 pkt
9. Bożena Stępień  131,0 pkt
10. Renata Zientarska  125,5 pkt 

    Narastająco od 2012 roku najwięcej 
kilometrów przeszły następujące osoby:

1. Krzysztof Resler 929,0 pkt
2. Renata Zientarska  808,5 pkt

3. Bożena Stępień 778,5 pkt
4. Krystyna  Serwaczak 668,0  pkt
5. Łucja Resler  659,0 pkt
6. Ewa Kłosowska 642,0  pkt
7. Salomea Schulz 637,5  pkt
8. Bernadeta Dembek 610,5 pkt
9. Roma Gałczyńska 521,0 pkt
10. Anna Kniter 518,5 pkt

Pozdrawiam serdecznie 
- Prezes Stowarzyszenia "Charzy..." 

Bożena Stępień

      Jak co roku w dniu 26.01.2019 r. rozegra-
no zawody strzeleckie w strzelaniu z broni 
pneumatycznej z okazji powrotu Chojnic do 
Macierzy. Organizatorem zawodów i funda-
torem nagród był Zarząd Miejski LOK w Choj-
nicach wraz z Klubem Strzeleckim „Chojnice”  
   Zawody miały charakter open, gdzie 
rozegrano dwie konkurencje strzeleckie kpn-
30 i ppn-30. W zawodach uczestniczyło 
łącznie 65 zawodników i zawodniczek.   
    Zwycięzcom konkurencji kpn-30 został 
Leszek Foks z Chojnic z wynikiem 239 pkt. 
wyprzedzając Ireneusz Rejkowskiego
z Brus, który uzyskał 209 pkt. oraz Piotrem 
Napiątkiem również z Brus 196 pkt. 
   W konkurencji ppn-30 różnice między 
zawodnikami okazały się minimalne a wyniki 
do końca strzelań nie wskazywały zwycięzcy. 
Rozstrzygnięcie padło w ostatniej strzela-
jącej zmianie, gdzie Leszek Foks zdobył 247 
pkt a drugi Wojciech Hamerski uzyskał 246 
pkt. - obaj reprezentujący Chojnice, nato-
miast trzecie miejsce zajął Grzegorz Sztucz-
ka reprezentant Człuchowa z wynikiem 244 
pkt. Wszystkich zainteresowanych strzelec-
twem zapraszamy na kolejne zawody 

organizowane w dniu 9.02.2019 o godz. 9.30 
na strzelnicy pneumatycznej znajdującej się
w Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach ul. 
Młodzieżowa 44.

Jarosław Frączek

01.         Zawody strzeleckie dla młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej o Puchar Prezesa ZM LOK 1  9.01          Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  x
02. Zawody strzeleckie z Okazji Powrotu Chojnic Do Macierzy       26.01       Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  
03. „Chojnicka Zima 2019” – zawody strzeleckie  strzelaniu z broni pneumatycznej.     10.02      Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  
04. Zawody strzeleckie z okazji dnia kobiet „Róża dla Pań”         08.03     Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   x
05. Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z karabinka sportowego „Chojnicka Wiosna 2019”  18.03      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa  x  
06. Mistrzostwa LOK woj. pomorskiego w  strzelaniu z broni pneumatycznej.     23.03      Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  
07. XV  Mistrzostwa Szkół Podstawowych  woj. pom. w strzelaniu z broni pneumatycznej     14.04      Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  
08. Zawody strzeleckie ze strzelby gładkolufowej       21.04      Strzelnica myśliwsko-sportowa w Rytlu   x x
09. Otwarte Mistrzostwa Ziemi Chojnickiej w strzelaniu kulowym.      20.05      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   
10. Zawody strzeleckie z okazji Dnia Dziecka       02.06     Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8  x  
11. Zawody strzeleckie – pojedynek strzelecki.        10.06    Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa  x  x
12. Otwarte zawody strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu „ Chojnickie LATO 2019”  16.06      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   x
13. Zawody w strzelaniu ze strzelby gładkolufowej „TRUR 2019”.     08.09     Strzelnica myśliwsko-sportowa w Rytlu   x x
14. Zawody strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu „ZŁOTY STRZAŁ 2019”.   21.09      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   
15. Zawody strzeleckie z karabinka sportowego „Snajper 2019 Ziemi Chojnickiej”.   12.10      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa  x  
16. Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z pistoletu sportowego Chojnicka Jesień 2019”    20.10      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   
17. Dynamiczne zawody strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu „ GLOCK 2019”.   27.10      Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   x
18. Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu  ze strzelby gładkolufowej.      10.11     Strzelnica myśliwsko-sportowa w Rytlu   x x
19. Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z broni pneumatycznej.      23.11     Chojnice strzelnica Szkoły Post. Nr 8 x x  
20. Andrzejkowe zawody strzeleckie        29.11     Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x   
21. Sylwestrowe zawody strzeleckie 2020       29.12          Strzelnica w Nieżychowicach sportowo-bojowa x x x x

S  P  O  R  T 
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ZIMNA WOJNA

Produkcja: Polska, Francja, Wielka Brytania 
2018 r. Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 24 min.
Data emisji: 04 luty 2019 r.

Pełna pasji historia miłości kobiety i mężczy-
zny, którzy poznali się wśród ruin powojennej 
Polski. Dzieli ich niemal wszystko, a szcze-
gólnie pochodzenie i temperament. Od po-
czątku wydają się tragicznie niedobrani. 
Okazuje się jednak, że mimo wszelkich różnic
i przeciwności są na siebie skazani i nie są
w stanie się rozstać. Raz po raz rozdzielają 
ich polityka, wady charakteru i nieszczęśliwe 
zrządzenia losu, podczas gdy zimnowojenna 
Polska lat pięćdziesiątych, Berlin, Jugosławia 
i Paryż stanowią tło dla ich historii miłosnej 
rozgrywającej się w niesprzyjających cza-
sach.

7 UCZUĆ

Produkcja: Polska, 2018 r.
Gatunek: dramat, komedia
Czas trwania: 1 h 56 min.
Data emisji: 11 luty 2019 r.

Radość, złość, smutek, strach, samotność, 
wstyd i poczucie winy. Adaś Miauczyński po-
wraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy 
– jak większość z nas – miał spory problem
z nazywaniem towarzyszących mu wtedy 
emocji. Aby poprawić jakość swego dorosłe-
go już życia, postanawia powrócić do tamtego 
nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego 
okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu 
podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nie-
przewidywalna podróż do przeszłości obfituje 
w szereg przezabawnych, wręcz komicznych 
sytuacji, ale niesie za sobą również moc 
wzruszeń i refleksji.

KURSK

Produkcja: Francja, Belgia, Luksemburg, 
2018 r., Gatunek: dramat 
Czas trwania: 1 h 57 min.
Data emisji: 18 luty 2019 r.

10 sierpnia 2000 roku okręt podwodny Kursk,  
wyrusza na pierwsze od dekady ćwiczenia 
wojenne. W wielkich manewrach Floty Półno-
cnej niezatapialna duma rosyjskiej marynarki 
bierze udział w towarzystwie 30 okrętów
i trzech innych łodzi podwodnych. Dwa dni 
później potężna eksplozja, którą zarejestro-
wały nawet sejsmografy na Alasce, posyła 
Kursk na dno arktycznych wód Morza Baren-
tsa. Według docierających informacji kata-
strofę przeżywa zaledwie 23 z 118 obecnych 
na pokładzie marynarzy. Rozpoczyna się 
desperacka akcja ratunkowa, która przykuwa 
uwagę całego świata. 

DONBAS

Produkcja:. Francja, Ukraina, Holandia, 
Nimecy, Rumunia, 2018 r. Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 50 min.
Data emisji: 25 luty 2019 r.

Siergiej Łoźnica w najnowszym fabularnym 
filmie "Donbas" w hipnotycznym, pełnym 
groteski stylu, zabiera nas w podróż przez 
kolejne kręgi piekła wojny hybrydowej we 
wschodniej Ukrainie. Noworosja - państwo-
widmo, rządzone przez watażków, istniejące 
tylko dzięki wsparciu mitycznej matki - Rosji. 
Tu propaganda uchodzi za prawdę, wojna za 
pokój, a nienawiść deklarowana jest jako 
miłość. Łoźnica zrobił film na wskroś nowo-
czesny. Odwołuje się do tego, jak dziś pos-
trzegamy świat - często pokawałkowany na 
dziesiątki filmików, które scrollujemy z rosną-
cą obojętnością. 

ROZRYWKA
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Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

04 lutego
Wystawa zdjęć "Lot nad Chojnicami”. Chojnickie Centrum 
Kultury zaprasza w poniedziałek 4 lutego o godz. 18:00 na 
wernisaż wystawy fotografii Daniela Frymarka, która przed-
stawia Chojnice z lotu ptaka. Fotograf pokazuje miasto z zu-
pełnie innej perspektywy. Zdjęcia pozwalają zajrzeć w nieod-
kryte do tej pory miejsca i spojrzeć na Chojnice inaczej niż 
zwykle. Sala wystawowa Chojnickiego Centrum Kultury. 
Wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 12 lutego.

06 lutego
Chojnickie Centrum Kultury i Fundacja Polski Jazz zapra-
szają 6 lutego o godz. 18:00 na koncert w wykonaniu zespołu 
Mateusz Gawęda Trio, prezentującego awangardową 
odsłonę krakowskiej sceny jazzowej. Zespół wykonuje swój 
autorski program, złożony przede wszystkim z kompozycji 
Mateusza Gawędy, inspirowanych wszelkimi gatunkami 
muzycznymi, głównie jednak jazzem lat 60-tych, europejską 
muzyką XX wieku oraz muzyką współczesną.  Muzycy 
wydali w 2016 roku płytę Overnight Tales za którą, poza 
licznymi pozytywnymi recenzjami, zostali nominowani do 
nagrody Fryderyki 2017 w kategorii Muzyka Jazzowa - 
Fonograficzny Debiut Roku. W tym roku ukazała się druga 
płyta tria, zatytułowana „Falstart”.  Mateusz Gawęda – 
fortepian Alan Wykpisz – kontrabas Grzegorz Pałka – 
perkusja. Bielty: 20 zł. Początek koncertu o godzinie 18:00.  
Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa Chojnickiego Centrum 
Kultury ul. Swarożyca 1, Chojnice.

07 lutego
Zachęcamy do udziału w Targach Edukacyjnych organizo-
wanych pod egidą Starostwa Powiatowego w Chojnicach 
pod hasłem : Liczy się - indywidualny pomysł na siebie! 
Zgodnie z nim, młodzi ludzie mogą, w oparciu o mocne 
strony, własny pomysł i wiedzę o rynku edukacyjnym i pracy, 
trafnie planować swoją przyszłość edukacyjno-zawodową.  
Podczas Targów będziecie mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną na rok akademicki 2019/2020 oraz zadać 
pracownikom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pyta-
nia. Początek wydarzenia o godzinie 9:00. Miejsce: Centrum 
Park w Chojnicach.  

09 lutego
Uprzejmie zapraszamy na wyjątkową imprezę która 
odbędzie się w Pubie Wlad  - 20. urodziny rapera Dziunego 
oraz premiera jego mixtape'u pt. "cotenfifi". Szykuje się 
wieczór pełen niespodzianek i dobrej muzyki! Na scenie 
wystąpią:  Adrian Forest x OsaKa  - Szymi Szyms x a.Lee  - 
Dziuny  - Mikelle. Bilety: Przedsprzedaż - 10 PLN, a w dniu 
koncertu - 15 PLN  - Bilety online - Bilety stacjonarnie 
dostępne w: Pizzeria Aria Człuchów - ul. Dworcowa 5  
Człuchów, Pizzeria Fabio Chojnice - ul. Bankowa 3, Pub 
Wlad Chojnice - ul. Młodzieżowa 35, Chojnice. Po koncercie 
odbędzie się after party. Początek koncertu o godzinie 
20:00. Miejsce:  Pub Wlad Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

10 lutego
Zarząd koła PZW nr 129 Chojnice zaprasza na walne 
zebranie sprawozdawcze członków koła PZW nr 129 
Chojnice. Zebranie odbędzie się w świetlicy MZK Chojnice 
ul. Angowicka 53. Pierwszy termin zebrania o godz. 12:00, 
przy braku kworum w drugim terminie o godz. 12:15.

10 lutego
Scrooge Show to spektakl powstały z inspiracji "Opowieścią 
Wigilijną" Karola Dickensa. Adaptacja Grzegorza Szlangi 
przenosi historię o samolubnym człowieku w realia XXI wie-
ku. Obsada: Daria Kwiatkowska, Agnieszka Schreiber-Gut, 
Marta Chmara, Róża Stolp, Łukasz Sajnaj, Sebastian 
Mrówczyński, David McCool, Grzegorz Szlanga Obsada 
filmu: Beata i Piotr Czapiewscy, Wiktoria Ringwelska, Alex 
McCool Reżyseria: Grzegorz Szlanga. Chojnickie Studio 
Rapsodyczne zagra go charytatywnie dla chojnickiego hos-
picjum. Żeby zobaczyć spektakl wystarczy przed wejściem 
wrzucić 10 zł do puszki TPH. Początek wydarzenia o godz. 
18:00. Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa ChCK.

10 lutego
Gorąco zapraszamy do Czerska na Kabaret - Żyjemy
w biegu, na huśtawce, na krawędzi, na kredyt, wszystko 
odkładamy na ostatnią chwilę, albo kręcimy się w kółko jak 
bąki na pleckach i nie możemy ruszyć z miejsca. A życie nie 
będzie na nas czekać, a marzenia same się nie spełnią. Nie 
czekajmy do ostatniej chwili, metronom nie śpi... tik tak tik tak 
tik tak... „Last minute" taki tytuł nosi nowy program kabaretu 
Jurki A.D. 2018.  Program jest barwnym zestawieniem 
skeczy, piosenek i monologów, traktujących o zwykłych 
sprawach. Jednak przygotowana przez kabaret smakowita 
przyprawa złożona z komedii sytuacyjnej, absurdu i impro-
wizacji sprawi, że widz zostanie przeniesiony w świat lekkiej, 
nieskrępowanej, acz inteligentnej zabawy z posmakiem 

autoironii.  Co zrobić, gdy zginie klucz od mieszkania? Jak 
przygotować laurkę z zachowaniem norm bezpieczeństwa? 
Czy da się ukryć przed księdzem po kolędzie? O tym 
przekonają się wszyscy którzy wybiorą się do Czerska na 
Kabaret Jurki. Początek wydarzenia o godzinie 20:00. 
Miejsce: Ośrodek Kultury w Czersku, Czersk, ul. Szkolna 11.

14 lutego
Chojnickie Centrum Kultury gorąco zaprasza na walentyn-
kowy koncert Martyny Jakubowicz z zespołem.  Martyna Ja-
kubowicz to jedyna w swoim rodzaju wokalistka i songwri-
terka, obdarzona charyzmą i charakterystycznym głosem, 
który sprawia, że jej ballady, łączące wpływy folku, bluesa
i rocka, należą do najbardziej rozpoznawalnych pośród ka-
nonu polskiej muzyki rozrywkowej. Bilety: 60 zł w przed-
sprzedaży 70 zł w dniu koncertu. Początek o godz. 19:00. 
Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa ChCK.

15 lutego
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo,
a zwłaszcza wielbicieli mocnego rockowego brzmienia  na 
koncert w Pub-ie Wlad legendarnego Acid Drinkers. Jako 
support wystąpi DROPE. Bilety: 40zł - przedsprzedaż,  50zł - 
w dniu koncertu. Otwarcie: 18.00 Start: 19.00. Miejsce:  Pub 
Wlad Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

16 lutego
Uprzejmie zapraszamy na cykliczną „Bitwę o Chojnice!”. 
Reguły są proste. Wystarczy skutecznie poniżyć swojego 
przeciwnika rapując pod bit. Tego wieczoru będą się liczyć 
błyskotliwe punchliny, płynne flow i charyzma. Zwycięzcą 
będzie ten, kto panuje nad słowem i rytmem. Bilety: 10/15 zł. 
Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Miejsce: Geneza 
Music Club, Chojnice, ul. Zielona 3/5.

17 lutego
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils Choj-
nice zmierzy się z drużyną Gatta Zduńska Wola. Początek 
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

19 lutego
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert - Maciej Balcar -  nowa płyta "Struś".  Początek 
koncertu o godzinie 18:00. Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki 
w Sępólnie Krajeńskim Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza 
Kościuszki 4.

24 lutego
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils Choj-
nice zmierzy się z drużyną Red Dragons Pniewy. Początek 
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

28 lutego
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na 
wykład „Woliński Park Narodowy - kraina morza, klifów
i wysp” - Elżbieta Waliszewska-Lorent z cyklu „Czwartko-
wych spotkań z przyrodą”. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o wcześniejsze potwierdzanie udziału w wykładach 
(na 3 dni przed planowanym terminem wykładu). Osoby, 
które nie zgłosiły chęci udziału w wykładzie a przybędą, 
mogą liczyć się z brakiem miejsc. Miejsce wydarzenia: 
Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzy-
kowach, ul. Długa 33. Początek wykładu o godzinie 18:00.

Ferie z Chojnickim Centrum Kultury

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na ferie zimowe 
wypełnione zajęciami kulturalnymi. Dla dzieci i młodzieży 
przygotowaliśmy szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów 
muzycznych, plastycznych, i teatralnych. Dodatkowe 
zajęcia nie pozwolą nudzić się nikomu.  
     MUZYKA
Warsztaty gitarowe dla początkujących dzieci w wieku 
powyżej 10 lat. Termin: 14 - 16 lutego, od czwartku do soboty 
w godzinach: 9:00 - 10:00; 10:00 - 11:00; 11:00 - 12:00 
Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1 
Zapisy: Janusz Łangowski: tel. 692 221 108; e-mail: 
j.langowski@ckchojnice.pl Warsztaty bezpłatne  
     PLASTYKA
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6 - 14 lat „Ferie zimowe 
artystycznie kolorowe” Termin: 11- 15 lutego, od poniedział-
ku do piątku w godzinach: 10:00 – 13:00 Termin: 18- 22 
lutego, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00-13:00 
Miejsce: Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum 
Kultury, ul. Plac Niepodległości 7, I piętro  Zapisy: Ewa 
Kerplik: tel. 52 397 22 15; e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl 
Koszt: 50 zł/ tydzień

     TEATR
Zajęcia teatralne dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat „Od 
roli do spektaklu” Termin: 11-13 lutego, od poniedziałku do 
środy w godzinach: 16:00-17:30 Miejsce: Chojnickie Cen-
trum Kultury, ul. Swarożyca 1 Zapisy: Ewa Kerplik: tel. 52 
397 22 15, e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl Zajęcia bez-
płatne  Zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat 
„Od pomysłu do etiudy” Termin: 18, 20, 22 lutego, w ponie-
działek, środę, piątek w godzinach: 16:00-17:30 Miejsce: 
Chojnickie Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1 Zapisy: Ewa 
Kerplik: tel. 52 397 22 15, e-mail: e.kerplik@ckchojnice.pl 
Zajęcia bezpłatne  
      TANIEC
 Otwarte warsztaty tańca jazzowego dla dzieci w wieku do 11 
lat Termin: 11 i 14 lutego, w poniedziałek i czwartek w go-
dzinach: 14:00-15:30 Miejsce: sala taneczna Chojnickiego 
Centrum Kultury, ul. Plac Niepodległości 7 Zapisy: Monika 
Michalewicz: tel. 604 863 865, e-mail: m.michalewicz-
@ckchojnice.pl Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 
badań od lekarza sportowego lub specjalna zgoda na piśmie 
o stanie zdrowia dziecka od rodziców lub opiekunów 
prawnych. Zajęcia bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa
w zajęciach jest dostarczenie podpisanej przez rodzica 
/opiekuna KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ (pliki dostępne na 
stronie https://www.ckchojnice.pl ).

Ferie w Muzeum
Historyczno - Etnograficznym w Chojnicach

Tydzień walentynkowy - w dniach od 12 do14 lutego
w Bramie Człuchowskiej odbędą się zajęcia nawiązujące do 
popularnego dziś Dnia św. Walentego – patrona zakocha-
nych. Uczestnicy dowiedzą się od kiedy czczono Świętego 
Walentego, czy obchodzono święta poświęcone miłości
i dlaczego serce jest jej symbolem. Przy pomocy igły i nitki 
będzie można wykonać również walentynkowy breloczek.
Tydzień z malarstwem Bożeny Dudy od 19 do 21 lutego
w Galerii Sztuki Polskiej w baszcie Kurza Stopa odbędą się 
zajęcia inspirowane aktualną wystawą czasową:
– wtorek 19.02. - twórczość Bożeny Dudy, zapoznanie z 

inspirującymi pracami oraz praca z węglem i kredą - 

tworzenie „magicznych” obrazów.
– środa 20.02. - opowieści o średniowiecznych zabytkach 

Chojnic, które stanowią tło w obrazach Autorki oraz 
wykonywanie modelu Bramy Człuchowskiej.

– czwartek 21.02. - układanie puzzli z wizerunkami 
fantastycznych postaci wprost z obrazów malarki Bożeny 
Dudy.

Wszystkie zajęcia trwają od 10.00 - 11.30. Koszt udziału
w zajęciach - 7 zł/os. Zapisy do 4 lutego pod nr telefonu
- 52 397 43 92, 52 397 23 19.

Ferie w Eksperymentarium

 Eksperymentarium zaprasza na specjalne warsztaty.

1. Ugniatany - 60 minut Zajęcia plastyczne, na których będą 
wykonywane doskonale wszystkim znane zabawki „Gnio-
tki”. Przytoczona zostanie historia balona, który będzie 
podstawowym elementem warsztatów. Celem spotkanie 
będzie pobudzenie kreatywności najmłodszych.

2. Maluję i rosną - 60 minut Warsztaty plastyczne rozwija-
jące zdolności manualne. Wykorzystywane będą tak 
zwane rosnące farby, które uczestnicy wykonają samo-
dzielnie z artykułów spożywczych: mąka, sól, woda. 
Zajęcia mają pokazać dzieciom jak w sposób kreatywny 
możemy wykorzystać to co znajduje się w każdej kuchni.

3. 100 lat później… - 60 minut Zajęcia, na których będziemy 
tworzyć kapsułę czasu. Dzieci zapoznają się między in-
nymi z definicją czasu, przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości. Zadaniem będzie pobudzenie wyobraźni uczes-
tników.  

4. Kolorowe zabawy- 60 minut Zajęcia ruchowe z wyko-
rzystaniem chusty animacyjnej. Zachęcenie najmłod-
szych do aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka 
zabawy w grupie, współpraca przy wykonywaniu określo-
nych zdań.

5. Zostań detektywem- 60 minut Warsztaty polegające na 
rozwiązywaniu zagadek związanych z Narodowym Par-
kiem Bory Tucholskie, miastem Chojnice. Mają na celu 
zgłębienie wiedzy o naszym regionie, zachęceniem dzieci 
do zdobywania nowych informacji oraz nauczyć współ-
pracy w grupie.

6. Zaopiekuję się tobą w zimę- 60 minut Zajęcia poświę-
cone ptakom. Zgłębienie wiedzy na temat zwierząt, które 
zimują w Polce oraz uwrażliwienie dzieci na to jak ważne 
jest dokarmianie w tym trudnym okresie otaczających nas 
stworzeń. Połączenie zagadnień teoretycznych z zada-
niem praktycznym jakim będzie wykonanie własnego 
karmnika.  

Organizujesz wydarzenie społeczne, kulturalne lub sportowe.
Wernisaż, koncert, zawody, promocję lub inne wydarzenie.
Powiadom nas - my powiadomimy mieszkańców Chojnic.

@chojnice.dlawas.info
chojnicedlawas@gmail.com
http://chojnice.dlawas.info
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