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NA DOBRY POCZĄTEK

No cóż? - my z całą pewnością żyjemy w cie-
kawych czasach, a to niby starożytne chińskie 
powiedzenie wydaje się niezwykle aktualne. 
Tak naprawdę to nie jest ono ani starożytne, ani 
chińskie, ani tym bardziej fraza ta nie jest błogo-
sławieństwem – to raczej przekleństwo, a w za-
sadzie zwrócenie uwagi na nieprzewidywalność 
i trudność życia. Ciekawe czasy są tu synonimem 
zmienności, natłoku informacji, trudnych decyzji 
i zaskoczeń, które towarzyszą naszemu codzien-
nemu życiu. W tym sensie, mamy pecha, że żyje-
my właśnie teraz, a nie, jak z pozoru można sądzić, 
w spokojniejszych epokach. Wracając do samego 
stwierdzenia, to  najprawdopodobniej zostało ono 
wypowiedziane przez brytyjskiego polityka Jose-
pha Chamberlaina w 1898 r. i nie ma nic wspólne-
go z mądrością starożytnych chińczyków.

A czasy mamy naprawdę ciekawe i nieprzewidy-
walne. Zaczynając od naszego podwórka, od naszych 
małych Chojnic, poprzez sprawy krajowe, europejskie 
aż po wydarzenia globalne.

Chojnice

Na szczeblu lokalnym temperaturę życia mieszkań-
ców podniosła ostatnio sprawa ks. Aleksandra Kłosa. 
Długoletni proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski w Chojnicach, jej budowniczy, inicjator i wie-
loletni opiekun jadłodajni dla biednych wydawał się 
postacią kryształową, a wniosek o nadanie mu tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Chojnice wydawał się 
jak najbardziej słuszny.  Niestety w sobotę poprzedza-
jącą poniedziałkową sesję  do radia Weekend zgłosił 
się 35 letni mężczyzna, który poinformował, że przez 
lata, od wieku 13 - 14 lat był molestowany seksualnie 
przez kapłana. No i „mleko się rozlało”. 

Kuria potwierdziła, że w marcu 2020 r. zgłosiła się 
osoba, która twierdzi, że została skrzywdzona przez 
ks. Kłosa. Została ona objęta opieką psychologiczną, 
którą finansuje Diecezja Pelplińska.  Jednocześnie ku-
ria zapewnia, że w kwestii księdza Kłosa nie było już 
żadnych innych zgłoszeń dotyczących pokrzywdze-
nia innych osób. Natychmiast  też  rozgorzała wśród 
mieszkańców i  w mediach elektronicznych, zażarta 
dyskusja oskarżycieli i obrońców ks. Kłosa.  Jaka jest 
prawda trudno powiedzieć. Oskarżony nie może się 
bronić, a teoretyczne rozważania niewiele dadzą, bo 
każdy przypadek jest indywidualny. 

Mnie zastanawia tylko jedno. Kiedy trzy lata temu, 
w lutym 2019 r., chowano zmarłego proboszcza to gło-
śna była  sprawa jego ostatniej woli – ks. Kłos chciał 
być pochowany pod murem „swojego dzieła” - ko-
ściołem MBKP. Biskup mu tego przywileju odmówił – 
czyżby wiedział znacznie więcej?  Na dzień dzisiejszy 

w mojej pamięci ks. Aleksander Kłos pozostanie bu-
downiczym kościoła i twórcą jadłodajni dla ubogich. 

Dzieje się w kraju

Na szczeblu krajowym inflacja i drożyzna zatru-
wa życie zwykłym ludziom. Hasło PiS = DROŻYZNA 
krąży na bilbordach i w mediach społecznościowych.  
Rząd robi co może by przypudrować negatywne skutki 
swej wieloletniej polityki rozdmuchanych programów 
socjalnych zwieńczonych, kompletnie nieudanym 
startem „Polskiego ładu”.  Najgorsza w tym wszystkim 
jest inflacja gdyż to właśnie ona może w końcu do-
prowadzić do prawdziwego ubóstwa znaczną część 
społeczeństwa. Emeryci z niecierpliwością czekają 
na waloryzację świadczeń. Ile ona wyniesie dowiemy 
się tak naprawdę w drugim tygodniu lutego. O ile kil-
ku procentowa jest raczej dopuszczalna to już inflacja 
w granicach 10% - to o jedną emeryturę czy pensję 
w przeciągu roku mniej w portfelu. O polityce zagra-
nicznej  rządu  PiS można by napisać książkę. Ale 
mnie denerwuje tylko jedna sprawa - kar naliczanych 
Polsce (Turów, Izba dyscyplinarna). My tu w Chojni-
cach przez kilka miesięcy zbieraliśmy na ratowanie 
zdrowia i życia małego Aleksa każdą złotówkę, bo 
państwo nie refunduje leków na SMA, a  przez po-
litykę rządu PiS tracimy co miesiąc miliony euro. Ilu 
takich Aleksów można by co miesiąc uratować? 

Walka rządu z pandemią to koszmar! Jak było 200 
zakażeń dziennie zamknęli wszystko łącznie z lasa-
mi. Teraz mamy po kilkadziesiąt tys. dziennie i co? - 
szkoły czynne, zakłady czynne, restauracje czynne, 
hotele czynne, imprezy też się odbywają (w pseudo 
reżimie sanitarnym). Kto kieruje walką z tą pandemią? 
Fachowcy z rady lekarskiej uciekli bo nie mogli na to 
wszystko patrzeć. Teraz to chyba zostali nam już tylko 
eksperci z komisji Macierewicza, która notabene swo-
ją pracę kończy, kończy i nie może jej skończyć.

Europejski teatr działań ??? wojennych ???

To straszne co dzieje się w Europie. Po kilkudzie-
sięciu latach pokoju, nie licząc wojny w byłej Jugosła-
wii, znowu na horyzoncie widać „boga wojny”. Rosja 
gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. Wszyscy za-
stanawiają się: przygotowania do agresji czy blef ma-
jący na celu zastraszenie państw zachodnich i uzy-
skanie ustępstw oraz zaspokojenie chorych żądań.  
Rosjanie mówią o „rosyjskiej strefie wpływów”, uzur-
pują sobie prawo wpływu  na decyzje suwerennych 
państw „osieroconych” podobno po rozpadzie impe-
rium zła.  Rosyjska strefa wpływów? A co to jest niby 
za strefa? Patrząc na historię wydaje się, że  jest to 
strefa obejmująca państwa na które w przeszłości Ro-
sjanie napadli lub je okupowali. Moim skromnym zda-
niem Putin blefuje. Blefuje i oczekuje ustępstw. Tylko, 

że tym razem chyba przelicytował. Chcąc podzielić 
sojuszników z NATO osiągnął efekt wręcz odwrotny 
– uświadomił im siłę zjednoczenia. Niestety sytuacja 
z wojskami przy granicy musi zostać rozwiązana, bo te 
wojska nie mogą tam stacjonować w nieskończoność. 

A więc co – wojna? Raczej nie, bo stara zasada 
mówi, że atakujący musi mieć 3 razy więcej sił niż bro-
niący się. Armia Ukraińska liczy w tej chwili ok. 240 
tys. żołnierzy. Teoretycznie więc Putin dla powodze-
nia operacji musiałby dysponować 750 tys żołnierzy 
– a ma 140 tys. Dodatkowo, by skutecznie okupować 
Ukrainę, (wojska operacyjne nie są do tego przezna-
czone) musiałby zmobilizować ok. 1 mil. wojsk okupa-
cyjnych. Może sobie ten współczynnik ludzki  trochę 
obniżyć, bo ma przewagę w lotnictwie i broni pancer-
nej, ale jaką te siły będą miały skuteczność pokaże 
życie. Ukraina to nie tylko stepy, ale także duże mia-
sta. W trakcie wojny czeczeńskiej rosyjski batalion 
pancerny (120 czołgów) wszedł do Groznego. Złośliwi 
mówią, że zostało 5 wozów. Nie wierzmy złośliwcom. 
Zostało ich 8. Pozostałe 112 czołgów Czeczeńcy 
zniszczyli.  Te lądujące w Kijowie angielskie samoloty 
z pociskami przeciwpancernymi nic dobrego dla Ro-
sjan nie wróżą. A zniszczone czołgi to też koniec po-
lityki eksportowej uzbrojenia do innych państw. Prze-
waga w lotnictwie także może okazać się iluzoryczna. 
W Afganistanie mudżahedini nie mieli ani jednego 
samolotu, a mimo to dzięki dostawom wyrzutni prze-
ciwlotniczych zadali Rosjanom spore straty. Dzisiaj 
na Ukrainę płynie szeroki strumień i takiego sprzętu, 
w tym uważane za jedne z najlepszych na świecie 
polskie zestawt plot. „Piorun”. Wojna z Ukrainą  to też 
sankcje zachodnie wobec Rosji. Rosyjska gospodar-
ka może tego nie wytrzymać.  

A więc co? Podejrzewam, że tego nawet nie wie 
sam Putin. Jakoś musi to rozwiązać. Jak się wycofa 
to straci „wizerunek” u Rosjan. Jak zaatakuje zrujnuje 
gospodarkę. Ale w pewnym sensie Wołodia już prze-
grał, już poniósł klęskę. Jaką? Z całą pewnością prze-
grał wojnę o serca i umysły Ukraińców.

A co tam na świecie?

Pandemia, pandemia i jeszcze raz pandemia.  Do-
tychczas zmarło w związku z pandemią 5 690 tys. 
ludzi na całym świecie.  Najwięcej w Stanach Zjedno-
czonych 890 tys., w Brazyli 628 tys. a w Indiach 498 
tys. Liczba zgonów w Polsce to 105 tys.  Przez naj-
bliższy czas fascynować będziemy się jednak czymś 
innym. Już w piątek 4 lutego ceremonia otwarcia Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022.

Starożytna zasada mówi, że w czasie igrzysk wo-
jen się nie prowadzi. Ale czy Rosjanie o tym wiedzą? 
W końcu niektórzy mówią, że Rosja to nie państwo 
-  Rosja to stan umysłu.

Jacek Klajna
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 stycznia
Mieszkańcy  powitali Nowy Rok na sportowo. W Chojnicach 
i okolicach można było to zrobić na trzy sposoby. Pierwszą 
częścią było norowoczne morsowanie w Jezierze Charzy-
kowskim. W samo południe w Parku 1000-lecia w Chojni-
cach wystartował najstarszy bieg noworoczny w Polsce, 
zorganizowany 33. raz przez sekcję biegową Florian. W ten 
sposób 2022 rok przywitało około 60 osób. Natomiast w tra-
dycyjnym meczu noworocznym Chojniczanki „biali” poko-
nali „żółtych” 6:2.

01 stycznia
Odbył się XXXII Męski Różaniec ulicami Chojnic. Tym ra-
zem rozpoczął się Mszą Świętą w kościele Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Była to pierwsza sobota miesiąca, a zarazem 
święto Świętej Bożej Rodzicielki. 

03 stycznia
Uruchomiono nowy dworzec autobusowy. Jest on częścią 
większego projektu, polegającego na utworzeniu w Choj-
nicach transportowego węzła, integrującego różne środki 
lokomocji. Prace budowlane rozpoczęły się na początku 
2020 roku od wyburzeń dwóch kamienic przy ul. Nad Dwor-
cem. Równolegle na stacji kolejowej wykonano  przedłuże-
nie przejścia podziemnego w stronę nowego dworca, które 
jest używane przez chojniczan już ponad miesiąc. Jest też 
w tym miejscu winda dla osób niepełnosprawnych.

05 stycznia
W środę 5 stycznia zmarł Mieczysław Brunke. Przez  ponad 
20 lat pełnił funkcję prokuratora rejonowego w Chojnicach.

05 stycznia
Starosta Marek Szczepański poinformował, że Powiat Choj-
nicki otrzymał dofinansowania na dwa z wniosków o remont 
dróg powiatowych. Jeden z nich dotyczy ul. Wicka Rogali 
w Chojnicach. Dofinansowanie pozwoli na rozbudowę ul. 
Wicka Rogali w Chojnicach wraz z budową ciągu pieszo 
- rowerowego, chodników oraz kanalizacji deszczowej na 
dług. 312 m. Wartość tego zadania to 2 083 000 zł. 

06 stycznia
6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli na cześć trzech 
wschodnich mędrców przybyłych do Betlejem, aby oddać 
pokłony Jezusowi. W tym roku w Chojnicach Orszaku 
Trzech Króli nie było. W niedzielnych (2.01) ogłoszeniach 
parafialnych organizatora chojnickiej edycji, czyli Bazyli-
ki Mniejszej, wspomniano jedynie, że tego dnia po każdej 
Mszy św. będzie można nabyć słodkie korony Trzech Króli. 

07 stycznia
Mieszkańcy Osiedla nr 10 (oś. Kolejowe) mieli możliwość 
wysłuchania koncertu pn. „Kolęda w karnawale”. Wydarze-
nie miało miejsce w podziemiach kościoła gimnazjalnego. 
W ramach koncertu wystąpili soliści Opera Nova z Byd-
goszczy: Adam Zaremba (baryton)i Dorota Nowak (sopran). 
Śpiewakom towarzyszyła pianistka Adriana Wdziekonska, 
która słuchaczy zaskoczyła również  błyskotliwą oprawą 
konferansjerską. Program podzielony był na dwa bloki, tj. 
kolędy i przeboje operetkowe.

07 stycznia
Powiatowy Lekarz Weterynarii wydała rozporządzenie 
w sprawie zwalczania oraz zapobiegania zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) na terenie Powiatu Chojnickiego. Za obszar 
zagrożony uznał okolice miejscowości Sławęcin wybudo-
wanie pod Obrowo.

08 stycznia
W sali sportowej SP Charzykowy odbył się Charytatywny 
Turniej Piłki Siatkowej. Podczas niego były licytacje fantów 
na rzecz leczenia Aleksa. Za koszulkę wychowanka Kole-
jarza Chojnice Arkadiusza Recy 1000 zł dał gminny radny 
Józef Kołak.

13 stycznia
W Czytelni MBP w Chojnicach odbyła się promocja książki 
Marii Judejko „Przerwane dzieciństwo”. Spotkanie prowa-
dził Jacek Klajna, który zajął się przygotowaniem książki do 
druku. Autorka na emeryturze przeprowadziła się do Choj-
nic. To już jej druga publikacja dokumentująca wydarzenia 
z czasów II wojny światowej. Autorka po spotkaniu podpi-
sywała nabywcom swoją książkę. Wydawcą „Przerwanego 
dzieciństwa” jest Agencja Interaktywna Inpero.pl.

14 stycznia
W Urzędzie Miejskim list intencyjny w sprawie finansowa-
nie zachodniego obejścia miasta podpisali wicemarszałek 

Województwa Pomorskiego Leszek Bonna, starosta Marek 
Szczepański oraz burmistrz Arseniusz Finster. Wspólny 
wkład finansowy w kwocie 30,4 mln zł został podzielony 
w następujących proporcjach: województwo – 67% i 20,4 
mln zł, powiat 3% i 1 mln zł oraz miasto 30% i 9 mln zł. 
Po otrzymaniu z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofi-
nansowania w kwocie 25,75 mln zł na budowę zachodnie-
go obejścia miasta Chojnice, konieczne było porozumienie 
w sprawie sfinansowania pozostałej części kosztu budowy.

14 stycznia
W piątek  o godz. 17 w Centrum Edukacyjno – Wdrożenio-
wym przy ul. Piłsudskiego odbyła się promocja wydaw-
nictwa Jacka Klajny „Chojnice na fotografii lotniczej 1991 
- 2021”. To kolejna pozycja autora zrealizowana w ramach 
stypendium burmistrza.

14 stycznia
Działacze chojnickiego koła Platformy Obywatelskiej uczcili 
na Starym Rynku pamięć 211 zmarłych na COVID-19 (od 
początku pandemii) mieszkańców powiatu chojnickiego. 
Uczynili to poprzez zapalenie białych zniczy.

15 stycznia
Chojniczanka zwycięska w pierwszym sparingu w 2022 
roku. Podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego pokonali 
trzecioligowy Świt Skolwin 4:0. Chojniczanka była stroną 
dominującą w tym spotkaniu, ale sam mecz rozpoczął się 
spokojnie.

16 stycznia
Parafianie podczas niedzielnej mszy św. w kościele pw. 
Chrystusa Miłosiernego na osiedlu Bursztynowym w Choj-
nicach mogli obejrzeć Jasełka w wykonaniu młodzieży ze 
Stowarzyszenia Dworek Polski.

18 stycznia
Wojewoda Pomorski wydał rozporządzenie w sprawie 
zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy pta-
ków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego. Powiat 
chojnicki został uznany za obszar zagrożony wystąpieniem 
choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI). Na terenie powiatu obowiązuje między innymi za-
kaz gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli 
na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych 
czy też zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, 
chyba, że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim 
ptactwem poprzez na przykład siatki. 

18 stycznia
Radni wybrali wariant koncepcji łącznicy Derdowskiego – 
Strzelecka. Na wspólnym posiedzeniu  komisji stałych RM 
zostały przedstawione trzy warianty koncepcji połączenia 
ulic Derdowskiego i Strzeleckiej nad doliną Strugi Jarcew-
skiej. Szacunkowy koszt wariantu, który wybrali radni do 
dalszych prac, to 30 mln. netto.

19 stycznia
Na konferencji prasowej w chojnickim szpitalu Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich podpisał z dyrektorem Maciejem 
Polasikiem umowy na  dofinansowanie kwotą 2,1 mln zł 
zakupu specjalistycznego tomografu komputerowego, na 
dotację w kwocie 489 tys. zł na zakup standardowej karet-
ki oraz na dotację w wysokości 90 tys. zł na modernizację 
szpitalnej instalacji tlenowej. Dyrektor Maciej Polasik prze-
kazał, że od marca 2020 przez oddziały covidowe przeszło 
1500 chorych, zmarło z tej grupy 250 osób. Około 70% 
z nich to niezaszczepieni.

20 stycznia
Na konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster po-
informował, że  Kinga Przełożna, która funkcję dyrektora 
Banku Żywności w Chojnicach pełniła od 13 lat, zrezygno-
wała ze swego stanowiska. Chętni na objęcie tej funkcji 
mają czas do 10.02.2022 na złożenie aplikacji konkursowej.

20 stycznia
Można już zainstalować na smartfonach dedykowaną Choj-
nicom miejską aplikację. Nazywa się „!go Chojnice.” Aplika-
cja w przystępny i szybki sposób umożliwia użytkownikom 
dostęp do najważniejszych informacji i komunikatów.   

22 stycznia
Drugie sparingowe zwycięstwo tej zimy odniosła Chojni-
czanka. W odróżnieniu od pierwszego meczu kontrolnego, 
tym razem pokonała jednak wyżej notowanego rywala – 
ograła Widzew w Łodzi 2:1. 

23 stycznia
Stowarzyszenie „Charzy...” zaprosiło na pierwszy rajd nor-
dic walking w 2022 r. Po rajdzie podsumowano rok 2021 
i nagrodzono osoby, które przeszły najwięcej kilometrów!

24 stycznia
Aleks otrzyma refundowaną terapię genową. Refunda-
cja leczenia w Polsce jest niedostępna. Możliwa okazała 
się w Niemczech i tam Aleks rozpocznie terapię genową.  
O szczęśliwym finale niesienia pomocy dla chorego na 
SMA syna, czyli rdzeniowy zanik mięśni, poinformowała na 
facebooku mama chłopca. 

24 stycznia
Na konferencji prasowej senatora Stanisława Lamczy-
ka oraz posła Zbigniewa Konwińskiego, która odbyła się 
w Chojnicach, jednym z głównych tematów był podział 
subwencji na nauczanie w języku kaszubskim. Obaj par-
lamentarzyści apelowali do pozostałych posłów z terenu 
województwa pomorskiego, w tym szczególnie do posła 
Aleksandra Mrówczyńskiego, by poparli poprawkę Senatu, 
która przywróciła poprzedni poziom finansowania nauki ję-
zyków mniejszości narodowych.

27 stycznia
Piąta fala (epidemii) nabrała rozpędu. Odnotowano 57 659 
nowych zakażeń korona wirusem. Wykonano także rekor-
dową ilość  testów na koronawirusa - 170 tysięcy. Udział 
wariantu „omikron” w przebadanych próbkach wynosi już 
40 procent.

27 stycznia
Chojnicki hufiec Związku Harcerstwa Polskiego obchodził 
jubileusz 100-lecia istnienia. To przed wiekiem członkowie 
tajnego Towarzystwa Tomasza Zana, na spotkaniu w lasku 
miejskim postanowili założyć Drużynę Skautową oraz Pol-
ską Drużynę Strzelecką. W samo południe w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Filomatów Chojnickich złożono kwiaty 
pod tablicą „Pamięci Profesorów i Uczniów Państwowego 
Gimnazjum Klasycznego, Liceum Ogólnokształcącym im. 
Filomatów Chojnickich oraz wszystkich instruktorów ziemi 
chojnickiej, działających dla rozwoju harcerstwa. 
Kolejnym akcentem było  otwarcie  okolicznościowej wy-
stawy w Bramie Człuchowskiej pn. „Przygoda z harcerskim 
krzyżem, 100 lat Hufca ZHP Chojnice 1922 – 2022”.

28 stycznia
Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Chojnicach, 
Urząd Gminy otrzymał dostawę ponad 100 000 maseczek 
z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Całość zosta-
nie przekazana sołtysom poprzez jednostki OSP, a oni roz-
dystrybuują maseczki pośród mieszkańców swoich sołectw.

28 stycznia
Starosta chojnicki Marek Szczepański oraz wicestarosta 
Mariusz Paluch podpisali umowy z proboszczami.   200 tys. 
zł trafi na wymianę instalacji elektrycznej w chojnickiej ba-
zylice oraz 100 tys. zł. na prace konserwatorskie w kościele 
w Kosobudach. 

28 stycznia
W  Browarze Gościniec zagrała dla WOŚP Metalowa Orkie-
stra, którą od kilkunastu lat organizuje Fundacja Rozwoju 
Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. W 2022 roku zagrały trzy 
zespoły – MATERIA i DOFX ze Szczecinka oraz chojnicki 
TUR

29 stycznia
W Chojnicach wiało nawet 100 km/h! Polska dostała się 
pod wpływ głębokiego niżu Nadia, który przyniósł  wichu-
rę, opady i lokalne burze. W powiecie chojnickim większość 
interwencji była związana z koniecznością usunięcia poła-
manych drzew i gałęzi. 

30 stycznia
W ChCK odbył się XXX finał WOŚP. Na scenie odbyły się 
główne licytacje i występy artystyczne. Wydarzenia po-
boczne realizowano w holu. W Parku Tysiąclecia odbył się 
III Bieg dla Zbyszka Wiśniewskiego połączony z upamięt-
nieniem 102 rocznicy powrotu Chojnic do Macierzy. 

31 stycznia
Uczczono 102 rocznicę powrotu Chojnic do Macierzy. Pro-
gram tegorocznych miejskich obchodów zawierał tylko dwa 
punkty: uroczystości przy Bramie Człuchowskiej, gdzie jest 
okolicznościowa tablica; oraz Msza św. za Ojczyznę i Mia-
sto Chojnice.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 24.01.2022

24 stycznia 2022 roku odbyła się XXXIV sesja Rady Miej-
skiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się zdal-
nie, zasiadło przed laptopami 21 radnych. Sesję rozpoczął 
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji została Janina Kosiedowska, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych: Bogumiłę Gierszewską 
Dorawa i Zdzisława Januszewskiego. Zasadnicza część 
sesji rozpoczęła się od sprawozdania burmistrza miasta 
z okresu międzysesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster –  Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Część sprawozdania 
zamieściliśmy wspólnie z Panem Burmistrzem Kopczyń-
skim na posiedzeniu wspólnym komisji. Ja tylko chcę po-
wiedzieć o kilku rzeczach, które są istotne albo będą proce-
dowane w najbliższym czasie.

Otóż, jak Państwo wiecie na pewno, rezygnację z funkcji 
dyrektora Banku Żywności złożyła Pani Kinga Przełożna. 
Po 13 latach pracy dyrektor idealny, bez zarzutów, zaan-
gażowany, wielka strata dla Chojnic, przechodzi do pracy 
w innej instytucji i już dzisiaj będziemy ogłaszać we wszyst-
kich mediach chojnickich postępowanie konkursowe. To 
jest postępowanie bardzo proste, wymagania są bardzo 
konkretne: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 
podstawowa wiedza w zakresie rachunkowości oraz go-
spodarki magazynowej, wiedza i doświadczenie w zakre-
sie zagadnień kadrowo-płacowych, znajomość przepisów 
prawnych związanych z działalnością organizacji pozarzą-
dowych, wiedza w zakresie form finansowania organizacji 
pozarządowych, w tym znajomość zagadnień związanych 
z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy na działalność 
organizacji działających w trzecim sektorze. Aplikacje bę-
dzie można składać do 10 lutego, wówczas zawiadomimy 
te osoby, które złożyły aplikacje o terminie przesłuchań. Ko-
misję konkursową będzie stanowił Zarząd Banku Żywności 
plus gościnnie Pani dyrektor, już była, bo pracuje do końca 
stycznia, Pani Kinga Przełożna. Mówię o tym, ponieważ 
Chojnice są największym udziałowcem Chojnickiego Ban-
ku Żywności i Państwo o tych sprawach muszą po prostu 
wiedzieć.

Proszę Państwa, podpisaliśmy list intencyjny z Urzę-
dem Marszałkowskim i ze Starostwem Powiatowym w spra-
wie budowy zachodniego obejścia. Jak Państwo wiecie 
roboty drogowe mają kosztować 50 mln zł, nadzór inwestor-
ski – 1,5 mln zł, wykup nieruchomości – 4.650.000 zł, czyli 
razem to będzie około 57 mln zł. Pozyskaliśmy z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg, za co dziękujemy, 25.750.000 
zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego musimy zna-
leźć 30,4 mln zł. I tak, 67% wkładu własnego zapewnia 
Województwo Pomorskie – to jest 20,4 mln zł, 30% wkładu 
własnego, czyli 9 mln, po Państwa decyzji, mam nadzie-
ję pozytywnej, zapewni miasto Chojnice i symbolicznie, 
ale ważny to symbol, 1 mln zł, czyli 3% wkładu własnego 
Powiat Chojnicki. To porozumienie jest podpisane, w tej 
chwili czekamy na harmonogram działań. W tym roku ma 
się odbyć przetarg i zachodnie obejście ma być budowane 
w latach 2023 – 2025. W 2025 ma się skończyć, w 2023 
ma się zacząć. Dostałem, proszę Państwa, zaproszenie, 
już wiedząc o spotkaniu i mówiąc o tym na konferencji pra-
sowej, czyli jak gdyby trochę post factum, ale żadnej urazy 
nie chowam, od Pana Przewodniczącego Michała Grucha-
ły i Stowarzyszenia „Tu Bije moje Serce”, które chce roz-
mawiać o zachodnim obejściu. Otóż to będzie spotkanie, 
z tego co wiem, online ze względu na koronawirusa. I w tym 
spotkaniu, najlepiej będzie, jeżeli w moim imieniu weźmie 
udział Pan Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego 
– Pan Waldemar Gregus, który tą sytuację zna od począt-
ku, i prawnik, czyli Pan Dyrektor Generalny – Robert Waj-
lonis. Proszę Państwa, temat jest zakończony. My możemy 
rozmawiać jeszcze o zachodnim obejściu, natomiast tu jest 
dokumentacja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 
bo niektórzy mieszkańcy się odwoływali, też w RDOŚ-iu, 
z punktu widzenia formalno – prawnego Urząd Miasta 
wszystkie te postępowania sądowe i postępowania przed 
organami samorządowo – rządowymi wygrał. Tak więc tutaj 
racja jest przyznana temu projektowi. Ja sobie zdaję spra-
wę z tego, że nie ma projektu, który budziłby 100% zado-
wolenia, zawsze kilka procent, czy jeden procent, czy kil-
kanaście procent osób może być niezadowolonych, jest mi 
z tego powodu przykro. Ale ja myślę, że ta inwestycja sama 
się obroni, bo z jednej strony mieszkańcy, którzy mieszka-
ją wzdłuż Bytowskiej, Szerokiej, Batorego i Sępoleńskiej 

złapią trochę oddechu, a na pewno zachodnie obejście bu-
dowane już w nowych technologiach nie będzie uciążliwe 
dla mieszkańców Zamieścia, czy też osiedla Kolejarz, czy 
osiedla Asnyka. Natomiast to zachodnie obejście otwiera 
zupełnie nowe perspektywy. Państwo ostatnio procedo-
waliście tzw. łącznicę i sami widzicie, że rozwój Chojnic 
musi się opierać nie tylko na remontowaniu dróg, czy mo-
dernizowaniu, ale też rozwój Chojnic musi opierać się na 
budowaniu nowych dróg. Jeżeli nie będziemy budować no-
wych dróg, to w tych trajektoriach dróg już istniejących nie 
będziemy w stanie spełnić naszych oczekiwań, oczekiwań 
naszych mieszkańców.

Polski Ład, do Polskiego Ładu zgłaszamy trzy inwe-
stycje. Ulica Rzepakowa… Już nie będę mówił o kwotach, 
bo tutaj proszę Państwa jeszcze się może dużo zmienić, 
jeżeli chodzi nawet o nabór wniosków do Polskiego Ładu, 
czy mogą się okoliczności zmienić. Natomiast powiem taką 
rzecz. To co zgłaszamy, to na to wszystko mamy pozwo-
lenia na budowę i mamy projekty, i to jest nasza siła, bo 
w zasadzie od przyznania środków do momentu rozpo-
częcia procesu inwestycyjnego może minąć nie więcej jak 
sześć miesięcy. Czyli te gminy, które zgłaszają jakieś pro-
jekty, a nie mają jeszcze projektów budowlanych, czy ope-
ratów środowiskowych, mogą mieć pewne problemy. Tak 
więc zgłaszamy Rzepakową. Zgłaszamy przebudowę dróg 
gminnych wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczo-
wej oraz sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej na osie-
dlu Metalowiec. Duży temat, gdybyśmy środki na to dostali, 
to zamykamy problem, z którym będziemy się mierzyć i tak, 
i tak w 2023 roku, ponieważ ja złożyłem publiczną obietnicę 
mieszkańcom Metalowca, że proces inwestycyjny rozpocz-
niemy w 2023 roku, po oddaniu do użytku węzła integru-
jącego, czyli dworca kolejowego i autobusowego. Wartość 
tego zadania to jest 36 mln zł razem z kanalizacją sanitarna 
i kanalizacją deszczową. I trzeci temat, też bardzo ważny 
dla chojniczan, to jest modernizacja oczyszczalni ście-
ków. Tutaj chodzi głównie o higienizację osadów, żeby ją 
realizować w systemie zamkniętym. Dzisiaj, jak Państwo 
wiecie, mamy wiatę, która ma dach, ale nie ma ścian, dla-
tego nieraz uciążliwość związana z upałami, czy ze zmianą 
kierunku wiatru może powodować uciążliwości dla miesz-
kańców naszego miasta.

Jeszcze tylko dodam do zachodniego obejścia, że 
miasto Chojnice sfinansowało projekt o wartości 523 tys. zł. 
To jest taki nasz dodatkowy wkład, czyli razem 9,5 mln zł.

Jeżeli chodzi o inwestycje miejskie, to one są reali-
zowane, ale też pogoda i okoliczności powodują pewne 
wyhamowania. Mam nadzieję, że będziemy szybko wracać 
do asfaltowania Gdańskiej, do asfaltowania tych rzeczy, 
o których Państwo mówiliście, chociażby na skrzyżowa-
niu Okrężna – Sukienników, również w innych miejscach 
mamy takie niedobory. I jak tylko będzie pogoda, to tutaj 
firma Marbruk i Ekomel są przygotowane do konkretnego 
działania.

Otrzymałem list z Mozyra, w języku rosyjskim. Ja 
szybciutko przetłumaczę co tutaj jest napisane. List pod-
pisał Jergienij Pawleczko, to jest Mer miasta Mozyr i treść 
tego listu, mniej więcej, jest taka, że Republika Białoruś dzi-
siaj jest europejskim państwem, które realizuje samodziel-
ną międzynarodową politykę, aktywnie rozwija współpracę, 
czy więzi z różnymi miastami, w różnych miejscach świata. 
Mozyrski rejon, czyli miasto Mozyr, bo to jest traktowane 
jako rejon, ma dziesięć partnerstw. Ale przejdźmy do meri-
tum, tu jest jeszcze napisane, że Białoruś zawsze szczyciła 
się tym, że chce żyć w pokoju i współpracy ze swoimi sąsia-
dami. Jeżeli chodzi o granice, to jest tutaj napisane, w tym 
liście, że Pan Mer też chciałby, żeby ta sytuacja się jak naj-
szybciej wyjaśniła i ma nadzieję na szybkie rozwiązanie 
tego problemu. Tu jest również podkreślone to, że zależy 
Białorusinom na partnerstwie między naszymi miastami. 
I na koniec są życzenia na 2022 rok – dobrego zdrowia, 
powodzenia i realizacji wszystkich planów. Tak więc mamy, 
moim zdaniem, dość dyplomatyczną odpowiedź z Mozyra.

I na koniec, proszę Państwa, chciałbym poprosić was 
nie tylko o wysłuchanie tego co powiem, ale też o jakąś 
głębszą analizę. Jestem przekonany, że przed sesją – 28 
lutego do tego wrócimy. W mediach pojawiły się różne in-
formacje, po działaniu komisji grantowej, często niestety 
krzywdzące miasto Chojnice, bo tam dokonano porównania 

Chojnic do Czerska, jakoby miasto Chojnice wydawało na 
sport, czy na granty – 0,17 %, a Czersk – 0,34 itd., itd. Więc 
my tutaj wspólnie z Panem Burmistrzem Kopczyńskim zro-
biliśmy analizę. Rzeczywiście Czersk wydaje na granty 
dość dużo… Przypomnę, że Czersk to jest miasto i gmina 
około 23 tys. ludzi, my jesteśmy 38 tys., żeby była skala, 
do której porównujemy. I teraz tak, Czersk wydaje na gran-
ty 424 tys. zł, my wydajemy 508 tys. zł, czyli rzeczywiście 
w pierwszej odsłonie nie wygląda to dobrze. Ale, my na sty-
pendia wydajemy – 1,1 mln zł, a Czersk tylko 55 tys. zł. Na 
nagrody wydajemy 35 tys. zł, Czersk – 44 tys. zł na upo-
wszechnienie sportu. Na utrzymanie obiektów sportowych 
my wydajemy 903 tys. zł, Czersk – 363. Tutaj proporcja jest 
trzy razy więcej niż Czersk, czyli tych obiektów mamy wię-
cej i koszty też są większe. Gdyby przeliczać ile wydajemy 
na sport bez utrzymania obiektów, to to jest 0,7% budżetu, 
a łącznie z obiektami to jest 1,1 a nie 0,17 jak tam ktoś sobie 
napisał. A Czersk, przy tym samym kryterium, czyli granty 
i stypendia wydaje 0,35. Czyli my wydajemy dwa razy wię-
cej. Tak więc te proporcje są na korzyść miasta Chojnice, 
bo one nawet nie są razy dwa, tylko są razy dwa i pół, i razy 
trzy. I teraz, jaki jest problem? Mamy zestawienie tutaj 
grantów, które otrzymywały różne kluby w ciągu ostatnich 
czterech lat. Ja tutaj porównałem Kolejarz, Chojniczankę 
i ChKŻ. I teraz tak, w ciągu tych czterech lat Kolejarz otrzy-
mał 187 tys. zł, łącznie na szkolenie i na imprezy, Chojni-
czanka – 744, ChKŻ – 546. I tu jest problem, nad którym 
warto podyskutować, bo… Należy się ukłon i podziękowa-
nie działaczom Kolejarza, że tak mocno rozwinęli klub, no 
bo przecież jest sekcja koszykówki, rozwinęła się sekcja 
szkolenia dzieci. Tutaj Pan Prezes mówi o tym, że ma 250 
dzieci w szkoleniu piłkarskim, no tam powiedział, że może 
dwustu Reców wychować. No, to raczej się nie zdarzy, taki 
Reca się zdarza raz na tysiąc, powiedzmy, ale to nie istot-
ne. I te proporcje są zachwiane. Kolejarz, patrząc na zakres 
swojego działania i na rozwój, po prostu proporcjonalnie do-
staje za mało do tego, co dostają inne kluby. I teraz tak, nikt 
nie jest pokrzywdzony, bo my dzieląc tą samą kwotę, czyli 
508 tys. zł, każdemu przyznaliśmy tyle samo, co w roku 
ubiegłym. Jeżeli, na przykład, Kolejarz zakłada sekcję ko-
szykówki i chce 24 tys. zł a dostał tylko 3, dlaczego dostał 3, 
bo nie mieliśmy więcej środków. Komisja musiałaby komuś 
zabrać, żeby na tą sekcję dać. Też nie może być tak, że klu-
by powołują sekcje licząc na to, że taki główny ciężar finan-
sowania będzie ponosiło miasto. Chciałbym zauważyć, że 
jeżeli szkolimy dzieci i młodzież, to są jak gdyby u nas dwa 
systemy. Jednak uważam, sam mam małe dziecko i doro-
słą córkę, że jeżeli ktoś uczestniczy w szkoleniu, to musi 
też być partycypacja rodziców. W Kolejarzu ta partycypacja 
jest dobrowolna. Jeżeli dobrowolna, to raczej jej chyba pra-
wie nie ma. A ja uważam, że gdyby rodzic, którego dziecko 
jest szkolone, wniósł chociaż 100 zł miesięcznie, to nie jest 
wielka kwota, ale przy tej ilości dzieci, to jest już kwota zna-
cząca. Natomiast chcę powiedzieć, że my nie uciekniemy 
od tego, żeby jednak zwiększyć finansowanie grantów. Też 
musimy się zastanawiać, czy finansować na przykład biegi 
– Biegi Strażackie, Biegi Floriana, no na czymś się musimy 
skupić. Nie może być tak, że i biegamy, i skaczemy, i gra-
my w piłkę, i gramy w koszykówkę, bo nie uciągniemy tego 
problemu wspólnie. Ja jestem przekonany, że na sesję – 28 
lutego znajdziemy dodatkowe środki i na pewno trzeba tą 
proporcję, która dla Kolejarza nie jest właściwa, patrząc na 
wielkość klubu, tą dysproporcję trzeba troszeczkę zmniej-
szyć. Tylko chciałbym poprosić o cierpliwość i o zrozumie-
nie, my tego nie możemy czynić na tej sesji, ponieważ wy-
miarujemy wolne środki i nadwyżkę budżetową, i dopiero 
będziemy mogli coś zrobić 28 lutego, jeżeli nie w marcu. Ale 
wolałbym 28 lutego. Tak więc, też taki gorący apel, jeżeli 
się posługujemy statystyką, to spróbujmy określić reguły tej 
statystyki, bo to jest nauka. I tak jak powiedziałem – 0,7% 
wydajemy na granty i stypendia, 1,1% wydajemy łącznie. 
Teraz ta kwota, obiekty sportowe – utrzymanie i sport, 
w mieście Chojnice to jest niebagatelna kwota 2.546.000 
zł, a Czersk wydaje 886 tys. zł, czyli jak powiedziałem trzy 
razy więcej, przy ludności 23:38. Tak więc proszę, żebyście 
Państwo nad tym pomyśleli, ja jestem w pełnej gotowości 
do uczestniczenia w obradach Komisji Kultury i Sportu, 
i z Panem Przewodniczącym się naradzimy i spróbujemy 
jakoś z tego impasu, nawet może nie impasu, z tego proble-
mu wyjść obronną ręką. Dziękuję za uwagę.

         Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobrania 
ze strony internetowej Urzędu Miasta Chojnice.
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Z ŻYCIA MIASTA

Waloryzacja emerytur

Wojewódzkie obchody „Święta seniora”

Jak co roku chojniccy emeryci i renciści z niecierpliwo-
ścią oczekują oficjalnych danych na temat inflacji i co za 
tym idzie ogłoszenia jaki będzie wskaźnik waloryzacji eme-
ryckich  świadczeń. Wysoka inflacja, spowodowana czynni-
kami zewnętrznymi i niestety nieudolną polityką obecnego 
rządu, sprawia, że względem przeciętnych wynagrodzeń 
wartość emerytur systematycznie spada, a przyszłe poko-
lenia mają się naprawdę czego obawiać. Paradoksalnie ta 
sama wysoka inflacja może sprawić, że w 2022 r. emerytury 
i renty wzrosną w tempie najwyższym od ponad 10 lat.  Jak 
podał GUS, inflacja w Polsce na koniec 2021 r. wzrosła do 
8,6 proc. Dlatego niektórzy eksperci sugerują, że waloryza-
cja powinna oscylować wokół 9 %. Być może jednak nawet 
to nie zrekompensuje, w kolejnym roku,  seniorom wzrostu 
cen. Rząd, chcąc ratować sytuację, wprowadza dodatko-
we działania osłonowe, takie jak obniżka VAT-u i akcyzy na 
niektóre produkty, a w odniesieniu do emerytów już od 1 
stycznia wzrost kwoty wolnej od podatku, choć połączony 
ze wzrostem kosztów składki zdrowotnej.
 

Co to jest waloryzacja emerytur? 

Co roku, 1 marca, świadczenia emerytalne i rentowe 
są waloryzowane, czyli zwiększane o odpowiedni wskaź-
nik. Wynosi on tyle, ile średnioroczny wskaźnik inflacji dla 
gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzed-
nim roku powiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia również w poprzednim roku. 
Może być też wykorzystany wskaźnik inflacji ogółem, jeżeli 
okaże się wyższy od wcześniej wspomnianego. Dokładną 
wartość wskaźnika poznamy na początku lutego (wg. pani 

ministry ok. 7), to znaczy w momencie gdy Główny Urząd 
Statystyczny opublikuje najpierw informację o średniorocz-
nych wskaźnikach inflacji (ma na to czas do końca stycz-
nia) oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w po-
przednim roku (do 7 dnia roboczego lutego).  I co bardzo 
ważne - kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu, nawet 
gdy w gospodarce mamy do czynienia z deflacją (spadkiem 
cen, czyli sytuacją która występowała podczas rządów 
PO-PSL).

 Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2022? 

9 lipca 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano roz-
porządzenie Rady Ministrów, z którego wynika, że wskaź-
nik waloryzacji zostanie podniesiony o wskaźnik inflacji plus 
20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, czyli 
o minimalną wskazaną w ustawie stawkę. Zakładając, że to 
ten wskaźnik inflacji posłuży do obliczenia wskaźnika wa-
loryzacji (a nie zazwyczaj nieco wyższy wskaźnik inflacji 
dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) oraz że 
realny wzrost wynagrodzeń będzie taki sam jak w ubiegłym 
roku, wówczas wskaźnik rewaloryzacji emerytur w 2022 r. 
wyniósłby 4,54%. Z opublikowanego w sierpniu projektu 
budżetu na 2022 r. założony został nawet wyższy wskaźnik 
na poziomie 4,89%. Ale przez galopującą inflację powyż-
sze wyliczenia i założenia teoretyczne są już praktycznie 
nieważne. Jak podaje „Fakt”, wskaźnik waloryzacji może 
osiągnąć nawet 106,7 % (źródła tych wyliczeń jednak nie 
podano). Szanowna pani ministra w swoich wypowiedziach 
również sugeruje znacznie większą niż 4,89 %  waloryza-
cję emerytur. Emeryci to w końcu bastion elektoratu PiS. 

Wkurzenie emerytów i utrata ich głosów to prosta recepta 
na wyborczą katastrofę. Bo całą resztę: prawników, lekarzy, 
nauczycieli, samorządowców, przedsiębiorców i inne pozo-
stałości klasy średniej już do siebie skutecznie zniechęci-
li. W 2021 roku minimalna emerytura wynosiła 1250,88 zł 
brutto. To oznacza, że  świadczenie takie, przy waloryzacji 
na poziomie 4,89, wzrosłoby o ponad 61 zł brutto.
 

Czy to dużo? Niby najwięcej od ponad dekady. Wyższe 
wskaźniki waloryzacji były w latach 2008-2010 (maksy-
malnie 6,5%), a dotychczasowy rekord padł w 2001 r., gdy 
waloryzacja wyniosła 12,7%. W ostatnich latach wskaźniki 
waloryzacji były jednak niższe, choć systematycznie rosły 
wraz z inflacją z poziomu 2,68% w 2019 roku do 4,25% 
w roku 2021.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w latach poprzednich.
 

2021 4,25%
2020 3,56%
2019 2,68%
2018 2,98%

 
Wskaźnik waloryzacji to jedno, a w gruncie rzeczy klu-

czowe znaczenie ma przecież jaka kwota będzie waloryzo-
wana. Przy waloryzacji procentowej, trzeba mieć świado-
mość, że ci bogatsi otrzymają proporcjonalnie więcej niż ci 
którym tak naprawdę najciężej się żyje. Pojawiają się także 
głosy o wprowadzeniu w życie podwójnej waloryzacji eme-
rytur. Ta druga miałaby nastąpić we wrześniu.

Szykuje nam się największe, najbardziej atrakcyjne 
i najpiękniejsze święto seniora w historii naszego mia-
sta. Tegoroczne, wojewódzkie, obchody „Święta senio-
ra” odbędą się w Chojnicach 26 czerwca 2022 r. 

W niedzielę od godziny czternastej ruszy drugi Po-
morski dzień aktywnego seniora – centralne święto dla 
wszystkich seniorów z województwa pomorskiego. W no-
wej scenerii fosy miejskiej będziemy mieli okazję spotkać 
blisko 40 delegacji gminnych rad seniora z województwa 

pomorskiego, a na scenie obserwować turnieje, konkur-
sy i zabawy. W tym roku, zorganizowany zostanie także, 
przegląd dorobku artystycznego wybitnych jednostek spo-
łeczności senioralnej śpiewających na scenie z terenu wo-
jewództwa pomorskiego.

 Podczas „Pomorskiego dnia seniora” uczestnicy będą 
mogli delektować się wspaniałą kuchnią – grochówką, chle-
bem z pieca chlebowego, doskonałymi ciastami i wspania-
łymi napojami. 

Inicjatorem organizacji „Pomorskiego dnia seniora” jest 
Chojnicka Powiatowa Rada Seniora oraz  16 organizacji 
w niej zrzeszonych. Partnerem tego wspaniałego wydarze-
nia są: miasto Chojnice, samorząd województwa pomor-
skiego, Promocja regionu chojnickiego. 

Serdecznie zapraszamy. 

Pełnomocnik starosty powiatu Chojnickiego
ds. senioralnych – Mariusz Paluch
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C h o j n i c k i e  C e n t r u m  K u l t u r y
Walentynkowy Koncert Muzyczny

Chojnickie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Sabat 
Szefowych zapraszają 13 lutego  godz. 16:00 na koncert, 
w którym królować będzie miłość. Walentynkowy nastrój 
artyści zapewnią wykonaniem najbardziej popularnych du-
etów miłosnych z takich operetek jak „Księżniczka Czarda-
sza” czy „Wesoła Wdówka”. Zabrzmią również znane hity 
światowej muzyki popularnej oraz songi z takich musicali 
jak „My fair lady”, „Południowy Pacyfik” czy „Koty”. Resz-
ta utworów niech pozostanie muzyczną niespodzianką. 
W koncercie wezmą udział uznani śpiewacy, na co dzień 
współpracujący z różnymi teatrami operowymi w Polsce: 
Julia Pruszak - sopran, Marta Ustyniak-Babińska - sopran 
oraz Adam Zaremba - baryton. Oprawę muzyczną zapew-
ni Prestige String Quartet (Karolina Wróbel-Krysztoforska, 
Helena Piniuta-Szurka, Zbigniew Szczęch, Michał Litwa) 
z towarzyszeniem fortepianu (Dorota Kuczyńska) oraz per-
kusji (Grzegorz Sikorski). W skład zespołu wchodzą muzy-
cy filharmonicy oraz artyści operowi z Bydgoszczy. Koncert 
poprowadzi Daria Kwiatkowska. Bilety w cenie 60 zł można 
nabyć w kasie ChCK i przez internet na www.ckchojnice.pl.

Koncert fortepianowy dla melomanów

Miłośników muzyki klasycznej ChCK zaprasza w czwar-
tek, 3 lutego na recital fortepianistki Zofii Dynak-Chwałko. 
Artystka jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu oraz laureatką wielu międzyna-
rodowych konkursów pianistycznych. Dla chojniczan zagra 
najsłynniejsze utwory Haydna, Schumanna, Granadosa, 
zabierając słuchaczy w instrumentalną, sentymentalną po-
dróż po świecie muzyki klasycznej, wzbogaconej motywem 
tańca i folkloru. Bezpłatne zaproszenia są odbioru w kasie 
ChCK.

Nowy spektakl chojnickiego teatru

Na potrzeby tragikomedii „Czego dusza zapragnie” 
scena zamieni się w wielki supermarket, gdzie można 

zaopatrzyć się we wszystko: keczup, majonez, małże… ale 
też m.in. w pastylkę na samotność czy w słoik z prawdziwą 
przyjaźnią. Trzeba tylko dobrze poszukać. Płatność - wia-
domo: karta płatnicza, gotówka, ale także: marzenia, szcze-
rość, godność, charakter. Wszystko to można wymienićna 
cokolwiek, na przykład na…przyjaciół, dzieci lub partnerów. 
Uwzględnia się reklamacje. Premiera będzie miała miejsce 
17 lutego o godz. 20.00 w ChCK. Bezpłatne zaproszenia 
można odbierać w kasie.

Strażak Sam- cyrkowa przygoda w teatrze

6 lutego w ChCK nie lada gratka dla najmłodszych! A to 
za sprawą spektaklu Strażak Sam Na Żywo pełnego we-
sołych piosenek, bogatej scenografii i pełnowymiarowych 
postaci znanych wszystkich dzieciom z popularnej bajki 
o dzielnym strażaku. Spektakl jednocześnie bawi i uczy. 
Młodzi widzowie poznają zasady bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego oraz dowiedzą się czym jest odpowiedzial-
ność, zaufanie, przyjaźń i współpraca. Aktorzy, muzyka na 
żywo, bajkowa scenografia i przemyślane dialogi składają 
się na rangę widowiska, które na początku lutego zagości 
w ChCK. 

Nowa strona internetowa
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego.

Pod adresem www.muzeumtrzebiatowskiego.pl. miło-
śnicy sztuki znajdą najnowsze informacje na temat wyda-
rzeń odbywających się w muzeum, aktualne dni i godziny 
otwarcia oraz szczegółowe opisy dotyczące wszystkich 
wyeksponowanych zbiorów. Warto się zapoznać z opisami 
i fotografiami wystaw, na które składają się malarstwo olej-
ne, pastele, medale, rzeźby oraz eksponaty sztuki dawnej. 
Na stronie udostępniono wydawnictwa, filmy oraz artykuły 
na temat życia i twórczości artysty. Dla wszystkich, którzy 
nie mogą zwiedzić baszty osobiścieprzygotowany został 
wirtualny spacer, podczas którego Janusz Trzebiatowski 
opowiada o artystycznej drodze, którą przeszedł by stać się 

malarzem, plakacistą, rzeźbiarzem, scenografem, medalie-
rem i poetą.

Ferie z Chojnickim Centrum Kultury

Podczas ferii dzieci i młodzież będą mogli skorzystać 
z bogatej oferty kinowej. W repertuarze znajdują się takie 
filmy jak „Potworna rodzinka 2”, „Spider-Man: Bez drogi 
do domu”, „Sing 2” czy „Shang-Chi i legenda dziesięciu 
pierścieni”. Pokazy zaplanowane są zarówno przed jak 
i po południu. Pracownia plastyczna ChCK zaprasza dzie-
ci w wieku 10-14 lat na bezpłatne warsztaty graficzne pn. 
„Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz 
gier mobilnych”. Pracownia muzyczna przygotowała warsz-
taty gitarowe a teatralna zachęca do indywidualnych zajęć 
aktorskich. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej Centrum Kultury.

Spektakl „Cudowna terapia”

3 marca o godz. 17:30 i 20:00 na chojnickiej scenie bę-
dzie można obejrzeć komedię małżeńską, którą powinni zo-
baczyć wszyscy, którzy są, byli lub planują być w związku.
Kryzys może przyjść znienacka, nawet po kilkunastu wspól-
nie przeżytych latach. Co wtedy? Leki na uspokojenie? Nie, 
mamy inną propozycję! Wyrzucamy tabletki, syropy, maści, 
a w zamian aplikujemy troje znakomitych aktorów, błysko-
tliwy tekst i zaskakującą inscenizację.Zamiast do gabinetu 
zapraszamy do teatru. Państwo Dorek są doświadczonym 
małżeństwem, które - jak to w życiu- ma za sobą dobre i złe 
chwile. Spotykamy ich kiedy są wypaleni i znudzeni, a zara-
zem groteskowi w swoich małżeńskich kłótniach o drobia-
zgi. Doszli do wniosku, że nie pozostaje im nic innego, jak 
się rozstać. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do 
wybitnego psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę 
na uratowanie małżeństwa. Tylko czy przypadkiem tera-
peuta po spotkaniu z taką parą sam nie będzie potrzebował 
pomocy? Obsada (wymiennie): Edyta Jungowska/Domini-
ka Ostałowska/Małgorzata Lewińska, Dariusz Kordek/Mar-
cin Kwaśny, Andrzej Młynarczyk/Artur Pontek.
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Walczą ze szczepieniami. Nie z omikronem Moja ulica, czyli uniwersum Staszica
22 stycznia na Starym Rynku po raz 

kolejny kluby Konfederacji i stowarzy-
szenie Niezależni.pl promowały co naj-
mniej ostrożność wobec akcji szczepień 
przeciwko Covid-19. 

Jak stwierdziła Ewelina Gierszewska, 
lekarka ze stowarzyszenia Niezależni.pl, jej 
negatywny stosunek do szczepień nie wy-
nika z przekonań i poglądów, ale z faktów 
i wiedzy. Powołała się na liczne przypadki 
poszczepiennych powikłań, takich jak za-
wały, zatory, wstrząsy anafilaktyczne, uda-
ry, zapalenia wątroby itp., jednak procento-
wych danych nie podała, jaka jest skala tych 
zjawisk. Retorycznie pytała, czy pielęgniar-
ki informują o ryzyku związanym ze szcze-
pieniami i o tym, czy są one bezpieczne. 
Dodawała też argument pod rozwagę, że 
skoro rekordowo rośnie liczba zakażeń, to 
czy szczepienia w ogóle nas chronią? Prze-
cież zaszczepieni też chorują!

Więcej witamin

Jej zdaniem pacjenci umierają, bo nie 
są leczeni, pozostawia się ich samym sobie, 
a reakcja następuje dopiero wtedy, gdy dra-
stycznie spada saturacja. Czasami jest to za 
późno. – Jako stowarzyszenie poszukujemy 
sposobów wspierania leczenia chorych na 
Covid-19 – mówiła. – To są witaminy, natu-
ralne wyciągi roślinne, które wspierają na-
szą odporność, ale też dbałość o psychikę. 

Bo jeśli ciągle straszy się nas tą chorobą, to 
może to wykończyć psychicznie. A to obniża 
odporność. 
Zaprotestowała też przeciwko segregacji 
sanitarnej, która – jej zdaniem – nie ma pod-
staw, bo chorują i zaszczepieni i nie, więc to 
jest nieludzkie, żeby dzielić ludzi.

Norymberga i cenzura

Jacek Oberland z Klubów Konfederacji 
dodawał, że generalnie chodzi o wolny wy-
bór, o skończenie z kłamliwą propagandą 
i możliwość wyrobienia sobie zdania przy 
pomocy argumentów z obydwu stron. Po-
informował o ruchu Norymberga2.0, który 
chce dokumentować wszelkie naruszenia 
prawa związane z pandemią i doprowadzić 
do rozliczenia bezprawia.

Kazimierz Franckowski ze stowarzysze-
nia Niezależni.pl podkreślił, że coraz czę-
ściej w życiu publicznym jest obecna cen-
zura. Zrywane są plakaty uświadamiające 
ryzyko szczepień, ale też te, w których była 
mowa o wygórowanej pensji burmistrza 
i podwyżce diet radnych, coraz częściej 
ingerencje następują też w internecie. – In-
teresuje nas wolność słowa – dodał. – Wol-
ność decydowania o sobie i to, żeby chronić 
najsłabszych. 

Manifestacja wywołała zainteresowanie 
kilkunastu osób, były oklaski, także chętni na 
wizytówki z namiarami na stowarzyszenie.

Tekst i fot. Maria Eichler

Olgierd Szopiński, student Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku, chojnicza-
nin, mieszkający długie lata przy Sta-
szica 8 swojej ulicy zadedykował cykl 
obrazów, a można je oglądać nie w jego 
rodzinnym mieście, ale...w Kamieniu 
Krajeńskim.

Jak to się stało? Okazuje się, że dzięki 
zaproszeniu dyrekcji tej placówki. A dyrek-
torem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kamieniu Krajeńskim jest od niedawna 
chojniczanin Dominik Gostomski, który do-
brze się zna z artystą i uważa go za „po-
zytywnego i szalonego” człowieka. Szybko 
więc uzgodnili terminy i 22 stycznia zaprosili 
do sali wystawowej na wernisaż. 

Na ścianie, suficie i podłodze

Obrazy wiszą nie tylko po bożemu na 
ścianie, ale też na suficie (!) i na podłodze. 
Tę ostatnią pracę można było nawet deptać, 
w każdym razie czynność ta była mile wi-
dziana...A z obrazów Olgierda Szopińskie-
go wyłania się „Uniwersum Staszica” (taki 
jest tytuł wystawy), czyli domy spowite tu 
i ówdzie smogiem, ludzie – spacerowicze, 
podglądacze i plotkarze, ale też kumple 
do wszystkiego, są też zwierzaki. Pojawia 
się rodzina w nietypowej konfiguracji, koja-
rząca się z pochylaniem się nad pociechą. 
Część prac sprawia wrażenie malowanych 
pospiesznie i na kolanie, bez dbałości o cy-
zelowanie detali. Część przytwierdzona jest 

do ściany żółtą taśmą, też jakby potwier-
dzającą prowizoryczność przedsięwzięcia. 
Każdy z obrazów ma swoją „legendę”, czyli 
tekstowy objaśniacz, który naprowadza wi-
dza na interpretację tego, co jest namalo-
wane albo jaki był nastrój czy chwila, któ-
ra sprawiła, że  dzieło powstało. Ciekawe, 
że kolorystyka jest raczej przygnębiająca, 
dużo czerni i szarości, tu i ówdzie czerwień. 
Tak jakby ulica Staszica nie do końca była 
rajem...  

Graffiti i murale

Olgierd Szopiński jest znany chojnicza-
nom choćby z graffiti, które zdobią jeszcze 
mur w parku 1000-lecia. Ale jego prace 
można oglądać i gdzie indziej – na przykład 
brał udział w realizacji muralu na Bibliote-
ce Gdańskiej PAN (według projektu Seba-
stiana Bożka) oraz zaprojektował i namalo-
wał mural w Czersku. Bo murale to kolejny 
obiekt jego zainteresowań i być może już 
wkrótce też coś na ścianie namaluje. I to 
w Chojnicach...

Wystawa będzie czynna do 20 lutego. 
A placówka przechodzi  metamorfozę. Trwa 
remont „dużej” sceny i przyległości. Domi-
nik Gostomski zapowiada, że będzie też te-
atr i już teraz zaprasza, by się szykować na 
dobre spektakle nie tylko miejscowego cho-
wu, ale z Łodzi i z Wrocławia. Do Kamienia 
z Chojnic nie jest tak daleko, więc może się 
wybierzemy?

Tekst i fot. Maria Eichler

Konferencja prasowa na rynku z udziałem przedstawicieli 
Konfederacji i stowarzyszenia Niezależni.pl

 Z lewej Olgierd Szopiński, obok Dominik Gostomski
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Najsłynniejsze stanowisko archeologiczne Nowa Baszta do czytania
Zdaniem czytelników czasopism 

i portali o tematyce związanej z prze-
szłością - Archeologii Żywej, Odkrywcy 
i Zwiadowcy Historii to właśnie badania 
archeologiczne w chojnickiej Dolinie 
Śmierci zasłużyły na takie miano.

13 stycznia jurorzy konkursu podsumo-
wali go w różnych kategoriach, m.in. na od-
krycie ubiegłego roku, najlepszą publikację 
i stanowisko archeologiczne. W tej ostatniej 
kategorii z Doliną Śmierci rywalizowało pięć 
miejsc – wyspa Ledniczka, Chodlik, Pasym, 
Jaskinia Stajnia i Deir el-Bahari w Egipcie. 
Jurorzy wymieniali co prawda jako prawdo-
podobnego zwycięzcę chojnicką lokaliza-
cję, jednak i inne – ich zdaniem – były inte-
resujące. Głosujący wybrali Dolinę Śmierci 
i badania niemieckich zbrodni w czasie II 
wojny światowej – masowych mordów jesie-
nią 1939 r., ale też w styczniu 1945 r.

Pełne powagi i poruszające

Komentarze jurorów były bardzo po-
chlebne dla prowadzących poszukiwania 
śladów przeszłości – badania w Dolinie 
Śmierci to kawał dobrej roboty. Uznali je za 
pełne powagi, bardzo poruszające, pozwa-
lające odkryć tożsamość ludzi, którzy tam 
zginęli, m.in.  znaleziona obrączka dopro-
wadziła do kurierki AK Ireny Szydłowskiej. 
Jury doceniło też fakt, że archeolodzy prze-
prowadzili wiele ciekawych wywiadów ze 

świadkami tamtych wydarzeń, a ich bada-
nia miały wieloaspektowy charakter, god-
ny wyróżnienia. Nie bez znaczenia jest ich 
walor społeczny – są dla ludzi, którzy mają 
prawo wiedzieć, co stało się z ich bliskimi, 
a poza tym lokalna społeczność bardzo się 
w nie angażuje. – Tak to powinno wyglądać 
– podkreślali komentatorzy, wymieniając dr. 
Dawida Kobiałkę jako wzorcowego szefa 
eksploracji w Dolinie Śmierci.

Ciąg dalszy nastąpi

Badania w Dolinie Śmierci jeszcze się 
nie zakończyły. Wszak nie zostały jeszcze 
znalezione szczątki wszystkich zabitych 
jesienią w 1939 r., w tym podopiecznych 
zakładu opieki dla niepełnosprawnych, któ-
ry funkcjonował przed wojną w obecnym 
Schronisku dla Nieletnich. Nie wiadomo 
też, czy Dolina Śmierci nie kryje kolejnych 
tajemnic, podobnych do odkrycia szczątków 
zabitych i spalonych w styczniu 1945 r. 

Chojnicki epizod Zbrodni Pomorskiej 
zyskał światowy rezonans, piszą o nim ga-
zety branżowe na całym świecie. Niewy-
kluczone, że chojniczanie będą mogli na-
ocznie przekonać się o wadze poszukiwań, 
bo archeolodzy zapowiadają, że chcieliby 
urządzić wystawę, a także zaprosić na film 
dokumentalny. Mówi się również o tym, że 
w Chojnicach mogłaby powstać stała muze-
alna ekspozycja.

Tekst i fot. Maria Eichler 

21 stycznia w sali obrad starostwa 
w Chojnicach Marek Kołyszko zapoznał 
słuchaczy z wrażeniami z lektury pięt-
nastego numeru „Baszty”. I zachęcił do 
czytania. Z pasją.

 „Baszta” to periodyk wydawany przez 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Ten 
z numerem 15 obejmuje lata 2019 – 2021, 
dość trudne dla tej placówki ze względu na 
pandemię, która krzyżowała plany, zmusza-
ła do zmiany terminów wydarzeń, innej ich 
formuły, a nawet do zamykania drzwi dla 
zwiedzających, co nastąpiło dwukrotnie. 
Dyrektorka muzeum Barbara Zagórska nie 
ukrywa, że ten czas – tak różny od poprzed-
niego – przyniósł nowe wyzwania i uczył no-
wych metod dotarcia do odbiorców. Nie ma 
jednak tego złego, co by na dobre nie wy-
szło – udało się m.in. przeprowadzić kolejne 
prace remontowe i w większym stopniu sku-
pić się na pracy badawczej i wydawniczej.

Co wpadło w oko Kołyszce?

Dr Marek Kołyszko, pracownik naukowy 
Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, ro-
dowity chojniczanin przyznawał, że lektura 
okazała się na tyle ciekawa, że nawet zrobił 
sobie z niej notatki. Chwalił zespół redakcyj-
ny za poziom wydawnictwa, a przypomnij-
my, że to załoga muzeum tworzy kolegium 
redakcyjne. 

Co więc wpadło w oko Kołyszce? Kom-
plementował prawive każdy artykuł, czy to 
o najstarszych wzmiankach o Brdzie, czy to 
o chojniczaninie, który wylądował w Japonii 
i kolekcjonował...latawce. Jego uwagę przy-
kuł również tekst o badaniach zbrodni w Do-
linie Śmierci w 2020 r., przy czym zazna-
czał, że warto by zająć się losami pierwszej 
pracy na ten temat pod redakcją Wojciecha 
Buchholza, bo jego zdaniem to sensacyjna 
historia i materiał na książkę! Czytelników 
mogą zainteresować kulisy konserwa-
cji baszty narożnej i Domu Szewskiego, 
a w wersji mikro – przywracania świetności 
szklanym pucharkom i sztyletom...Nie mo-
gło zabraknąć w tym nr. sylwetki mistrzy-
ni haftu Elżbiety Chrapkowskiej-Pociej, 

bo to jej misterne prace można podziwiać 
w Kurzej Stopie. A z opracowanych mate-
riałów Józefa Kądzieli dowiadujemy się, że 
idea powstania muzeum żeglarstwa pojawi-
ła się już w latach 70. ubiegłego wieku! Ko-
łyszko zarekomendował też artykuł, którego 
jest współautorem – dotyczy on zrekonstru-
owania imiennej listy żołnierzy rosyjskich 
z czerskiego podobozu, którzy spoczywają 
na cmentarzu w Niebędzinie.

Odeszli, ale żyją

- Najsmutniejszy jest tu dział Z żałobnej 
karty – mówił Kołyszko. – Wielu z tych ludzi 
znałem osobiście. Za wcześnie odeszli...
Dobrze, że żyją w „Baszcie”...

Wydawnictwo można było nabyć, a kto 
nie był na promocji, może go szukać w mu-
zeum. Dla zainteresowanych życiem miasta 
i okolic na pewno będzie to pasjonująca 
lektura.  

Tekst i fot. Maria Eichler

Marek Kołyszko przeczytał 
„Basztę” od deski do deski

Dolina Śmierci to miejsce masowych mordów w czasie II wojny światowej
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Ucinamy języki. Poza narodowym Takie czasy – bez sieci ani rusz
Bulwersująca decyzja parlamenta-

rzystów o zlikwidowaniu w budżecie 
państwa ok. 40 mln zł  subwencji na 
nauczanie języków mniejszości narodo-
wych nie kończy batalii o to, by można 
było jednak w polskiej szkole poznawać 
kulturę swojego regionu. Także język.

Najpierw Sejm RP zabrał tę subwen-
cję, a potem Senat RP złożył poprawkę. 
Niestety, na czwartkowym posiedzeniu 
Sejmu (27 stycznia) wszystkie poprawki 
opozycji zostały odrzucone, a więc i ta do-
tycząca nauczania języków. W naszym re-
gionie chodzi oczywiście o język kaszub-
ski, o który walczyli parlamentarzyści 
z klubów poza PiS i członkowie Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Apelowali, ale...

Tuż przed posiedzeniem sejmu do Choj-
nic przyjechali senator Stanisław Lamczyk 
(rodem z Brus) i poseł Zbigniew Konwiń-
ski z Koalicji Obywatelskiej. Na konferen-
cji prasowej apelowali do swoich kolegów 
z sejmu, w tym parlamentarzystów PiS, by 
zagłosowali za poprawką senatu. Stanisław 
Lamczyk zwrócił się zwłaszcza do posła 
Aleksandra Mrówczyńskiego z Chojnic, ale 
jego apel niewiele pomógł – bo ten głoso-
wał przeciw. A na Pomorzu języka kaszub-
skiego uczy się 20 tys. uczniów z 400 szkół. 
W powiecie chojnickim to 1 tys. 200 dzieci, 

w tym i te, które chodzą do Kaszubskie-
go LO w Brusach, unikatowej placówki na 
Pomorzu.
- Likwidacja subwencji została okraszo-
na bardzo prymitywnym nacjonalizmem 
– komentował poseł Konwiński, który miał 
jeszcze trochę nadziei, że uda się w sejmie 
wszystko wyprostować.

Sprzeczne z Konstytucją RP

Nie udało się. Pomorscy posłowie z PiS 
i Konfederacji nie poparli poprawki Senatu. 
Zapewne uwierzyli w zapewnienia mini-
stra Czarnka, że języki mniejszości – poza 
niemieckim – będą jednak dotowane. Jak 
będzie?

- Nie wyobrażam sobie, żeby języka ka-
szubskiego nie było w szkole – mówi Janina 
Kosiedowska z zarządu ZKP w Chojnicach, 
która uczy kaszubskiego. – Musimy czekać, 
nie składamy broni. Przecież gdyby do tego 
doszło, to byłoby niezgodne z prawem!

Chojnicka radna, tak jak ugrupowanie 
Polska 2050 Szymona Hołowni wskazu-
je, że byłoby to sprzeczne z konstytucją 
i z Europejską Kartą Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych. Ale nie od dziś wia-
domo, że w naszym kraju prawo prawem, 
a sprawiedliwość musi być po naszej stro-
nie...Więc na razie przyszłość języka ka-
szubskiego w szkole przypomina wróżenie 
z fusów.

Tekst i fot. Maria Eichler   

Coraz więcej komputerów i elektroni-
ki wokół nas. Także w urzędzie, ale też 
w życiu zwykłego Kowalskiego.

Miasto wzięło udział w konkursie na 
„Cyfrową gminę” i będzie miało do dyspo-
zycji 1 mln 189 tys. zł, które zostaną prze-
znaczone na wzmocnienie cyfrowe samego 
urzędu – m.in. na zakup systemu konferen-
cyjnego i elektroniczne zarządzanie doku-
mentacją oraz obieg dokumentów, ale też 
na zakup kamery i urządzenia miksującego 
dla Chojnickiego Centrum Kultury, kompu-
terów i rzutnika dla Ośrodka Profilaktyki Ro-
dzinnej i dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Zyskają miejskie szkoły, do których trafią 23 
zestawy – ekrany, kamery, laptopy, tablety 
itp.

Załatw sprawę

Wiceburmistrz Adam Kopczyński zapo-
wiada, że zmieni się (w końcu!!!!!) strona 
internetowa miasta. Na dziś jest ona mało 
przyjazna dla użytkownika i ten stan trwa 
i trwa, tak jakby w urzędzie nie widzieli, że 
jak najszybciej trzeba to zmienić. Aktualno-
ści na tej stronie to odgrzewany kotlet, a tre-
ści podawane są w sposób nieatrakcyjny dla 
odbiorcy. Żeby coś znaleźć w tym miejscu, 
trzeba mieć nie tylko dyplom magistra...Je-
śli zgodnie z obietnicą się to zmieni, warto 
poczekać. Podobno wśród nowinek ma się 
znaleźć ikona „Załatw sprawę”, która będzie 
odsyłać petenta do odpowiedniego wydzia-
łu w ratuszu. Pojawi się też komunikator łą-
czący z biurem podawczym i umożliwiający 
pobranie formularzy i wniosków.

Miasto w telefonie

Aktywna jest już aplikacja !go Chojnice, 
którą każdy może sobie zainstalować w te-
lefonie. Miasto w związku z tym udogodnie-
niem nie poniosło żadnych kosztów, bo po 
5 tys. zł z haczykiem płacą za nie miejskie 
spółki – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
Miejskie Wodociągi, Miejski Zakład Komu-
nikacji i Centrum Park. Jakie plusy? Mamy 
dostęp do podstawowych informacji o sa-
morządzie, dostajemy harmonogram wy-
wozu śmieci, aktualności i wiadomości kul-
turalne, informacje o szkołach, przetargach, 
wykaz nieruchomości na sprzedaż. Można 

też za pomocą tej aplikacji zgłaszać usterki. 
I otrzymywać informacje o awariach.   
Pobieżne przyjrzenie się potwierdza, że 
przydałyby się modyfikacje. Np. chciałabym 
wiedzieć, że w mieście odbywa się sesja 
i że jest transmisja online. Jeśli podaje mi 
się nr centrali ratusza do kontaktu z radnym, 
to bez sensu, bo żaden z nich nie siedzi 
w magistracie non stop...Jeśli więc nie mają 
służbowych komórek i nie chcą podawać nr. 
prywatnych telefonów, to może w aplikacji 
zamieścić godziny ich dyżurów, kiedy fak-
tycznie można ich zastać?

Tekst i fot. Maria Eichler

Kultura kaszubska jest żywa w całym regionie.
Na zdjęciu Dzień Jedności Kaszubów w 2012 r. w Brusach

Strona główna aplikacji !go Chojnice
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Bitwa o Mozyr. Przyjaźnić się, czy nie?Zasłużony zdjęty z porządku obrad
Klub radnych PiS zapowiada, że bę-

dzie wnioskował o zawieszenie współ-
pracy z Mozyrem na Białorusi. Burmistrz 
uważa, że nie tędy droga z tym trudnym 
partnerstwem.

Nadeszła w końcu odpowiedź z Mozyra 
na list władz miejskich z Chojnic w sprawie 
dalszych kontaktów w obecnej napiętej sy-
tuacji pomiędzy Polską a Białorusią. Stresz-
czając ją na sesji, burmistrz Arseniusz 
Finster podkreślił, że jest dyplomatyczna 
i że można z niej wyczytać, iż partnerstwo 
z Chojnicami uważają w Mozyrze za war-
tość. I też ubolewają nad tym, co się dzieje 
na granicy polsko-białoruskiej, licząc na jak 
najszybsze rozwiązanie kwestii migracji.

Istotni są ludzie

Tymczasem radni PiS uważają, że 
gładkie słowa z Mozyra przykrywają nie-
wygodną prawdę, że kontakty z Białorusią 
w tym momencie to przyklepywanie reżimu 
Łukaszenki. – Istotni są ludzie – ripostował 
burmistrz. – Przecież mamy tam wielu przy-
jaciół. Nie chcemy się z nimi rozstawać...
Zawieszanie tych kontaktów nie miałoby 
sensu, mnie swego czasu przekonał do 
tego senator Bogdan Borusewicz i nadal 
podtrzymuję to stanowisko.

Trzeba zaprotestować

Ostro odpowiadał Zdzisław Januszew-
ski z klubu PiS, którego zdaniem stanowisko 

burmistrza w tej kwestii jest nie do obrony. 
Przypominał, że partnerstwo dotyczy samo-
rządów i to właśnie chojnicki samorząd po-
winien się odnieść do autorytarnych rządów 
na Białorusi, do prześladowania mniejszo-
ści polskiej w tym kraju, więzienia liderów 
– Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, do 
dławienia opozycji białoruskiej – tłamszonej 
i skazywanej na karną kolonię. Radny przy-
pominał o łamaniu praw człowieka i o tym, 
że trzeba wyrazić sprzeciw wobec nieludz-
kiej polityki Łukaszenki.    

Zawiesić, zakopać...

Ale burmistrz nie za bardzo się przejął 
apelem radnego i sugerował, żeby zamiast 
propozycji zawieszenia kontaktów klub PiS 
pokusił się o wydanie jakiegoś oświadcze-
nia czy listu w tej sprawie, a on chętnie go 
też podpisze, bo przecież również nie ak-
ceptuje Łukaszenki...      

Jest także gotów na dyskusję o sytuacji 
na granicy polsko-białoruskiej, w tym o tym, 
czy dobre jest wypędzanie migrantów do 
lasu...

- Wy mówicie, że najlepiej jest zawiesić, 
zakopać itd. – denerwował się burmistrz.    
– A przecież jeśli to zrobimy, to np. Pole-
ska Zorka (białoruski zespół folklorystyczny 
z Mozyra – przyp. red.) do nas po prostu nie 
przyjedzie. Tylko partnerstwo daje możli-
wość przyjazdu do nas.

Na lutowej sesji okaże się, czy klub PiS 
wróci do tematu i w jakiej formie.

Maria Eichler

To dla wielu chojniczan był szok. 
Zapowiadana na 24 stycznia uchwała 
o nadaniu tytułu zasłużonego obywatela 
ks. Aleksandrowi Kłosowi została zdjęta 
z porządku obrad.

Stało się tak po tym, jak w lokalnej 
rozgłośni Radia Weekend tuż przed sesją 
Rady Miejskiej został wyemitowany mate-
riał, z którego wynikało, że prałat przed laty 
miał się dopuścić molestowania nastolatka. 
Pokrzywdzony, dziś 35-letni mężczyzna, 
zgłosił się do radia na wieść o zamyśle uho-
norowania ks. Kłosa przez samorząd. Opo-
wiedział o swoich przeżyciach, prosząc, by 
jego personalia pozostały anonimowe.

Płacą za terapię

Dziennikarze z Radia Weekend skon-
taktowali się z kurią w Pelplinie. Jej rzecz-
nik ks. Ireneusz Smagliński potwierdził 
im, że w 2020 r., już po śmierci ks. Kłosa, 
otrzymali informacje od pokrzywdzonego 
o tym, co się działo, gdy był kilkunastolet-
nim chłopcem. Jak czytamy w oświadcze-
niu rzecznika biskupa zamieszczonym na 
stronie RW: W marcu 2020 r. do Kurii Die-
cezjalnej zgłosiła się osoba, która twierdzi-
ła, że została skrzywdzona przez ks. Kło-
sa. Zgodnie z procedurą określoną przez 
Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski 
w tego rodzaju sytuacji, jak i ze względów 
humanitarnych, została ona objęta opieką 
psychologiczną, którą współfinansuje Die-
cezja Pelplińska. Nie było innych zgłoszeń 
dotyczących skrzywdzenia przez ks. Alek-
sandra Kłosa. Nie zostało wszczęte postę-
powanie kanoniczne w tej sprawie, gdyż ks. 

Aleksander Kłos w momencie zgłoszenia 
nie żył już od ponad roku. Nie zostały rów-
nież poinformowane organa ścigania, gdyż 
nie zachodziły okoliczności opisane w art. 
240 Kodeksu Karnego. 

Przybici i w szoku

Na sesji RM dyskusji nie było. Burmistrz 
Arseniusz Finster, który miał rekomen-
dować uchwałę radnym, sam ją wycofał, 
prosząc o uszanowanie jego prośby. Tylko 
radny Zdzisław Januszewski był przeciw, 
a Patryk Tobolski wstrzymał się od głosu. 
Za to zawrzało w mieście i w internecie. 

– Nie mogę w to uwierzyć, żeby to była 
prawda – mówi Edmund Hapka, jeden z ini-
cjatorów uhonorowania kapłana. – Jestem 
przybity i w szoku. Podobnie zareagował 
przewodniczący RM Antoni Szlanga, który 
uważa, że cała ta historia jest jakąś dziw-
ną prowokacją. – Pewnie, nie wszyscy ks. 
Kłosa kochali, ale przecież znaliśmy go, 
wiedzieliśmy, jaki jest... – mówi. 

Obecny ks. proboszcz parafii pw. 
MBKP ks. Janusz Chyła wydał oświadcze-
nie, w którym czytamy: Jesteśmy głęboko 
wstrząśnięci informacjami jakie pojawiły 
się w mediach w dniu wczorajszym, według 
których ks. prał. Aleksander Kłos miał po-
pełnić przestępstwo skrzywdzenia osoby 
małoletniej. Ksiądz Prałat pozostaje w na-
szej pamięci jako budowniczy naszej para-
fii i kapłan wymagający od siebie i innych. 
Brak możliwości osobistej obrony przez 
niego skłania nas do modlitwy w jego in-
tencji oraz osoby, która twierdzi, że została 
pokrzywdzona.

Maria Eichler
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Tak żle już dawno nie było! Istne „plagi egipskie”. 
Epidemia Covid 19 trwa; konflikt graniczny z Białorusią 
nie wygasa; narasta zagrożenie inwazją na Ukrainę ze 
strony Federacji Rosyjskiej; kryzys energetyczny; in-
flacja przekroczyła 8%. Wszystko to sprawia, że społe-
czeństwo żyje w ciągłym strachu o dalszy los.

Wprawdzie państwo nasze podejmuje kroki mające na 
celu przeciwdziałanie zagrożeniom to jednak stan niepew-
ności społeczeństwa trwa. Nieprzewidywalny rozwój pan-
demii i niczym nieuzasadniony opór części społeczeństwa 
przeciwko szczepieniom to jeden z głównych problemów. 
Żadne racjonalne argumenty nie trafiają do części miesz-
kańców Polski. Najgorsze jest to, że nawet część lekarzy 
uprawia politykę anty szczepionkową. Mieliśmy ostatnio na 
Rynku popisy Konfederacji przeciwko szczepieniom, w któ-
rych wystąpiła w roli „eksperta” lekarka zatrudniona w jed-
nej ze znanych i szanowanych w Chojnicach przychodni. 
Aż się wierzyć nie chce, że można z takim przekonaniem 
wygłaszać niczym niepoparte tezy. Cały świat medyczny – 
autorytety epidemiologiczne – nawołuje do szczepień jako 
jedynej drogi w zwalczeniu  epidemii a tu takie „androny”. 
Całe szczęście, że – jak widzieliśmy -  zainteresowanie tre-
ściami głoszonymi przez organizatorów było znikome. Tym 
nie mniej w skali ogólnej pandemia przeraża. Zachorowa-
nia zbliżone lub przekraczające 50 tysięcy dziennie są nie-
wyobrażalne. Liczba zgonów przekraczająca od początku 
epidemii 100 tysięcy to coś co nam się nie śniło w najbar-
dziej makabrycznym śnie.  Już wszyscy mamy dosyć DDM, 
nauki zdalnej, konferencji i sesji online. Chciałoby się, żeby 
te ograniczenia ustąpiły. Ale czy to nastąpi szybko? 57% 
zaszczepionych to stanowczo za mało do uzyskania tzw. 
odporności populacyjnej. Zatem w dalszym ciągu propaguj-
my szczepienia tak jak to robiliśmy od początku pandemii.

Jeszcze gorszym zjawiskiem jest konflikt geopolityczny 
wywołany przez Rosję. Łączyć trzeba oba konflikty – eska-
lacja napięcia na granicy z Białorusią i zagrożenie suwe-
renności Ukrainy. Sprawca jest ten sam – Rosja. Próba 
odbudowania mocarstwa jaką prezentuje Władimir Putin 
nie pozostawia wątpliwości. Całe szczęście, że prawie cały 
zachodni świat zdaje sobie z tego sprawę. Jakie środki zo-
staną podjęte aby go powstrzymać jeszcze nie wiadomo. 
Czy musi dojść do zbrojnej agresji? Czy polityka sankcji 
ekonomicznych i politycznych wystarczy? Czy takie dzia-
łania powstrzymają Aleksandra Łukaszenke przed codzien-
na eskalacją konfliktu migracyjnego? Budujemy na granicy 
z Białorusią stałą zaporę. I bardzo dobrze! Obrona granicy 
jest świętym obowiązkiem naszego państwa. Polscy żołnie-
rze i policjanci z narażeniem zdrowia i życia strzegą tej gra-
nicy. Słowa uznania same cisną się na usta! Musimy mieć 
świadomość, że nie jest to tylko lokalny polsko – białoruski 
(wspierany przez Rosję) konflikt. To konflikt cywilizacyjny. 
Widzimy jaką cenę płacą państwa zachodnie, które dopu-
ściły do niekontrolowanego w pewnym okresie napływu imi-
grantów. Oby nam się to nie przytrafiło.

Kryzys energetyczny i bezpośrednio z nim związana in-
flacja jest nie tylko u nas, ale także w całej Europie. I znowu 
wywołuje to konflikty zarówno na „własnym podwórku” jak 
i w całej wspólnocie. Pytanie czy nazbyt daleko nie zaszli-
śmy na drodze walki o poprawę klimatu i czy  Unia Europej-
ska panuje jeszcze nad tym zagadnieniem wydają się bar-
dzo zasadne. Handel certyfikatami spowodował podwyżki 
cen energii elektrycznej. Nie należymy do państw bardzo 
bogatych. Polacy w swojej większości też nie są zbyt za-
sobni. Odczuwamy to więc bardzo boleśnie. Władze pań-
stwowe próbują złagodzić skutki inflacji różnego rodzaju 
tarczami. Czy to wystarczy? W samorządzie też to odczu-
wamy. Dostajemy z różnych programów rządowych środki 
finansowe na realizację różnych zadań. Ale te środki trzeba 
wykorzystać w określonym czasie. I tu rodzi się dylemat – 
czy ogłoszony przetarg nie zniweczy zamiarów, bo ceny in-
westycji lawinowo rosną. Rynek reaguje na stan gospodarki 
dosyć przewidywalnie. Jeżeli można zarobić, jeżeli można 
odbić sobie straty spowodowane pandemią to trzeba próbo-
wać. Burmistrz przewidując taki scenariusz stosuje swoją 
skuteczną „taktykę” przetargową, której część radnych nie 
jest w  stanie zrozumieć. W każdym razie na bieżący rok 
mamy kolejny pakiet inwestycyjny. Co ważne inwestycje 
wspierane środkami zewnętrznymi przyczyniające się do 
dalszej poprawy komfortu życia.

Obawa jednak w dalszym ciągu jest, jak wytrzyma na-
sza miejscowa gospodarka inflację i zwiększone koszty 
energii? To także pytanie do nas jako samorządowców. 

Czasowe obniżenie stawek VAT i cenników to odłożenie 
w czasie tego co może nastąpić. I co dalej?

Niemniej staramy sie robić swoje. My jako radni Klu-
bu Program 2023 inicjujemy wiele działań jak np. cyklicz-
ne spotkania z seniorami. Na drugim już z kolei spotkaniu 
w Chojnickim Centrum Kultury w którym uczestniczyło 
blisko 200 emerytów i rencistów nasza koleżanka radna 
Agnieszka Lewińska – pracownica MOPS zaprezentowa-
ła wszelkie nowości i procedury dotyczące programów dla 
seniorów. Temat wzbudził wielkie zainteresowanie gdyż ta 
grupa wiekowa ma ograniczony często dostęp do mediów 
i Internetu. Informacje przekazane w tej formie są więc dla 
nich kopalnią wiedzy. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem 
spotkania odbywać się będą raz w kwartale. 

Mamy jeszcze wiele pomysłów adresowanych zarówno 
do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Ale o tym bę-
dziemy Państwa informować i zapraszać.

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

  Renata Dąbrowska, Andrzej Gąsiorowski, Kazimierz 
Jaruszewski, Janina Kosiedowska, Stanisław Kowalik,
Bogan Kuffel, Agnieszka Lewińska, Sebastian Matthes,
Iwona Skocka, Antoni Szlanga.                               
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Przebudowa Fosy Miejskiej Budowa nowego dworca autobusowego Rozbudowa przejścia  podziemnego 

Rewitalizacja Wzgórza Ewangelickiego

Budowa "nowej" ul. Winogronowej

Budowa "nowej" ul. Subisława Budowa hali targowej "Młodzieżowa"

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej Remont dworca kolejowego
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Orkiestra zagrała po raz trzydziesty
Jurek Owsiak nadal chce pomagać. 

Pewnie gdyby nasza służba zdrowia 
opływała we wszelkie dostatki, nie miał-
by pola do popisu. A tak, inspiruje i mło-
dych, i starych. Tym razem pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy”.

Bo pieniądze były zbierane 30 stycznia 
na okulistykę dziecięcą. Niedzielne wy-
darzenia poprzedziła Metalowa Orkiestra 
w „Gościńcu”, którą od lat organizuje Fun-
dacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu-
chowskiej. Tam do puszek i z licytacji udało 
się uzbierać ponad 8 tys. zł. Sukcesem za-
kończyło się też sobotnie Śniadanie z Saba-
tem w Canpolu pod Człuchowem. Kobiety 
z Sabatu Szefowych co roku organizują nie-
codzienne fanty, w tym sporo od artystów 
światowej klasy, i mogą liczyć na zaintere-
sowanie, a kwota też robi wrażenie, bo to 
160 tys. zł.

Koncertowo pod dachem

Niedziela przywitała chojniczan paskud-
ną pogodą. Wiało, padało, panował przeni-
kliwy ziąb. Nic więc dziwnego, że organiza-
torzy WOŚP zrezygnowali z części imprez 
pod chmurką i zaprosili do Chojnickiego 
Centrum Kultury. Tam od rana można było 
wpaść do kawiarenki z pysznościami, na-
uczyć się od strażaków udzielania pierwszej 
pomocy i dobrze bawić się na koncercie 
przeplatanym licytacjami. Były pokazy ta-
neczne i muzyczne różności – od odlotowej, 
tekściarsko i muzycznie interesującej kapeli 
Transmisja Z Kieszeni, przez subtelną Julię 
Kurszewską, rockowy zespół TMS z bardzo 
aktualnym przesłaniem, znanego dobrze 
chojniczanom Darka Buczka z zespołem, 
aż po discopolową formację Daj To Głośniej 
(zapowiadaną jako gwiazda wieczoru).   

Być starostą. Chociaż na jeden dzień

A na scenie dwoili się i troili szefowa 
sztabu Paulina Ambroziak w towarzystwie 
prowadzącego większość licytacji Daniela 
z Koszalina. Ten ostatni w garniturze z ser-
duszka potrafił skutecznie zachęcać do win-
dowania cen przedmiotów ofiarowanych 
WOŚP. Jednym z najbardziej pożądanych 
fantów okazało się ...stanowisko starosty, 
niestety, tylko na jeden dzień, ale za to 
z kawą podawaną przez obecnego staro-
stę Marka Szczepańskiego. Dzień na fotelu 
w starostwie kosztował szczęśliwego na-
bywcę tego przywileju 3 tys. zł. Za znacznie 
mniej, bo tylko za 300 zł poszedł poczciwy 
łoś Finio, który towarzyszy Orkiestrze już 20 
lat.

Poza tym licytowano dosłownie wszyst-
ko – kwiaty, vouchery do restauracji i do spa 
oraz na krótki wypad poza Chojnice, zabie-
gi kosmetyczne, w tym także tatuaże, płyty, 
koszulkę Magdy Kwaśnej, a nawet „małpki” 
i to w liczbie stu buteleczek! Nie zabrakło 
WOŚP-owych gadżetów, a złote serduszko 
poszło za 1,5 tys. zł. 

Fajerwerki i ciemności

Światełko do nieba przed Chojnickim 
Centrum Kultury rozjaśniło niebo i narobiło 
trochę hałasu. Na scenie tymczasem za-
padły ciemności i cisza, bo organizatorzy 
oddali hołd tragicznie zmarłej jednej z Or-
kiestrowych wolontariuszek.   
PS Gdy pisałam ten tekst, nie było jeszcze 
informacji o efekcie zbiórki na WOŚP, ale 
mam nadzieję, że chojniczanie byli hojni. 
I dzielili się dobrem...

Maria Eichler

Projekt pilotażowy „Kochani, wychodzę do pracy!” Zdjęcia pana porucznika
Od lutego br. Powiatowy Urząd Pracy 

w Chojnicach będzie realizował projekt 
pilotażowy pn. „Kochani, wychodzę do 
pracy!”.

Celem projektu są nowatorskie meto-
dy likwidacji barier utrudniających osobom 
bezrobotnym z powiatu chojnickiego wej-
ście lub powrót na rynek pracy. 

W związku z powyższym zapraszamy 
osoby bezrobotne, będące:

a. osobami wyłączonymi z rynku pracy 
z powodu opieki nad dziećmi/osobami 
zależnymi, w szczególności rodzicami  
powracającymi  lub wchodzącymi  na 
rynek pracy

      lub
b. osobami młodymi do 30. roku życia 

z grupy NEET (tj. osoby nieuczące się, 
niepracujące i nieszkolące się).

W ramach projektu proponujemy Państwu:
• staże
• prace interwencyjne
• szkolenia

Dodatkowo pokrywamy koszty prze-
jazdu oraz opieki nad dziećmi do lat 6-ciu. 
Szczegółowe informacje dotyczące realiza-
cji projektu już wkrótce będzie można uzy-
skać  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Chojnicach i na stronie http://chojnice.
praca.gov.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Na rynku wydawnictw lokalnych po-
jawiła się następna pozycja – nazwę ją 
mini albumem – „Chojnice na fotografii 
lotniczej 1991-2021”. Jej promocja odby-
ła się 14 stycznia 2022 roku.

– Od ciebie buzi nie chcę – przywitał 
mnie żartobliwie autor – bo masz w domu 
koronowaną głowę. Święte słowa, prawdę 
mówił. Znamy się dużo więcej lat, niż mają 
zdjęcia zamieszczone w promowanym al-
bumie, więc takie powitanie nie było niczym 
dziwnym. Jacek Klajna, bo o nim mowa, wy-
dał nowy minialbum. Nazywam go tak, bo 
w porównaniu z dwoma dotychczasowymi 
tomami „Chojnic na starych fotografiach” 
jest chudziutki, tylko 48 stron, licząc z okład-
ką. Za to z jaką zawartością! W 1991 roku 
chojniczanom trafiła się nie lada gratka. 
Na polach między Chojnicami i Nieżycho-
wicami urządzone zostało lotnisko polowe, 
z którego podnosiły się na 15-minutowy lot 
dwa samoloty – An-2 i Wilga 35. Chętnych 
do latania było tylu, że część odprawio-
no z kwitkiem. Popularnym „antkiem” było 
taniej, bo zabierał więcej ludzi. I okienka 
małe. Wilgą bilet znacznie droższy, miała 
tylko 3 miejsca, ale za to z bardzo prze-
szklonej kabiny było dużo więcej  widać. 
Autor, oficer łącznościowiec WP, obecnie 
w stanie spoczynku, wtedy służył w jedno-
stce w Nieżychowicach. Pan porucznik za-
brał ze sobą najpopularniejszą w tamtych 
czasach w Polsce lustrzankę – Zenita TTL 
– i fruuuu… poleciał. Miał do dyspozycji 36 
klatek, które zgodnie z rozkładem lotu mu-
siały starczyć na dwa kółka nad Chojnicami 
i jedno nad Jeziorem Charzykowskim.

Fotografia lotnicza najczęściej kojarzy 
się nam z rozpoznaniem terenu lub praca-
mi kartograficznymi. I w większości przy-
padków o takim przeznaczeniu zdjęcia 
w archiwach odnajdujemy. Z drugiej strony 
daje spojrzenie na to, z czym się stykamy 

na co dzień z zupełnie innej perspektywy. 
Niejeden miejski wyga, patrząc na zdjęcie 
lotnicze, zastanawia się przez moment, 
gdzie jest to, co widzę? Zmiana pespekty-
wy robi swoje. Ale tego typu fotografia ma 
jeszcze jeden ogromny walor – pozwala 
zaobserwować zmiany urbanistyczne za-
chodzące w mieście. I to w książce-albumie 
Jacka Klajny doskonale widać. Swoje zdję-
cia sprzed 30 lat  zestawił praktycznie 1:1 
ze zdjęciami współczesnymi. Wykonała je 
dronem firma Art-Sky. Szczęśliwym nabyw-
com albumu, a nie jest to łatwe, nie znajduje 
się w ogólnej dystrybucji, nie pozostaje nic 
innego, jak usiąść wygodnie w fotelu i popa-
trzeć, jak nasze miasto zmieniło się przez 
30 lat.

Piotr Eichler
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Ośrodek działa na terenie Zespołu Szkół w Chojnicach, oferując osobom dorosłym szeroki wachlarz

interesujących, bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Z oferty LOWE skorzystało do tej pory prawie 400

mieszkańców Miasta i Gminy Chojnice oraz Gminy Konarzyny. Oferta LOWE spotkała się z bardzo

dużym zainteresowaniem , co dowodzi zapotrzebowaniu na ofertę takich zajęć dla osób dorosłych

oraz chęci rozwijania przez nich swoich zainteresowań i zdobywaniu nowych umiejętności.

Zainteresowani rozwijali kompetencje cyfrowe uczestnicząc w kursach obsługi komputera oraz kursach

komputerowych – e-platformy. Można było rozwinąć kompetencje w zakresie języków obcych na

kursach języka angielskiego i niemieckiego. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty

„Zdrowego stylu życia” oraz warsztaty kulturoznawcze. Kompetencje rodzicielskie pozwalała rozwinąć

Szkoła Rodzica podpowiadając m.in. jak spędzać ciekawie czas wolny ze swoimi dziećmi. Można było

spotkać się z doradcą zawodowym , a także zadbać o lepszą formę po lockdownie na zajęciach

sportowych.

Uczestnicy projektu wyjeżdżali do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, Opery Nova w Bydgoszczy oraz

Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

28 lutego 2022 r. kończymy realizację projektu , ale LOWE w dalszym ciągu będzie zapraszał Państwa

do udziału w zajęciach rozwijających kompetencje i umiejętności.

POWIAT CHOJNICKI 
W PARTNERSTWIE 

Z ZESPOŁEM SZKÓŁ CHOJNICACH

OD 1 CZERWCA 2020 R. DO 28.02.2022 R. REALIZUJE PROJEKT

„LOKALNY OŚRODEK WIEDZY 
I EDUKACJI W CHOJNICACH”
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Burdel w systemie, system w burdelu
Słownik języka polskiego PWN: burdel 

– wielki bałagan lub miejsce, w którym jest 
wielki bałagan, nieład; system – forma ustroju 
państwowego, słowo używane również w zna-
czeniu zasady organizacji czegoś. To tak na 
początku wyjaśniliśmy sobie słowa użyte 
w tytule.

Słyszymy różne deklaracje ze strony rzą-
dzących. Przede wszystkim w części państw 
zachodniej Europy następuje wycofywanie się 
z wszelkiego rodzaju ograniczeń covidowych. Ir-
landia, Anglia (chyba wtopa imprezowa Johnsona 
to przyspieszyła), Austria, Dania… Zakładają, że 
mają na tyle wydolną służbę zdrowia, iż ogarną 
zarażonych. Mam skojarzenia ze starym powie-
dzeniem: – Doktorze, jak pacjent? – Dobrze. Jak 
nie zemrze, to żyć będzie. Ale zagranicę zostaw-
my w spokoju.

Zdalne sterowanie

To, o czym piszę, dotyczy nas, Polski. Najbar-
dziej mi się podoba podejście – Nie, nie zrobimy 
tego. Po czym po jakimś czasie okazuje się – No 
nie, musimy to zrobić. Takie np. nauczanie zdal-
ne w szkołach. Najpierw było, że od września 
2021 w szkołach tylko nauka stacjonarna. Potem 
jednak były trzy dni przed Wigilią do niedzieli po 
Trzech Królach nauki zdalnej. – 10 stycznia 2022 
r. wszyscy wracają do nauki stacjonarnej, która 
jest potrzebna jak tlen – mówił Czarnek. I deklara-
cje, że do ferii zimowych 2022 roku absolutnie nie 
przewiduje się nauki zdalnej. Potem było już mniej 
stanowczo. 24 stycznia Niedzielski mówił: – Przez 
weekend konsultowałem się z panem ministrem 
Czarnkiem i rzeczywiście, widzimy dynamikę sy-
tuacji. Obserwujemy liczbę ognisk i ich liczebność 
w szkołach, która bardzo dynamicznie rośnie. Fra-
pujące – to wcześniej nie było wiadomo, że sytu-
acja może być dynamiczna i może być „pierdut”? 
I raptem 25 stycznia 2022 r. okazało się, że od 27 
stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie 
szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół 
ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdal-
ną. A już się przebąkuje, że może być tak, że po 
feriach też będzie nauczanie zdalne. 

Wirus wojewódzki

Weźmy z innej beczki. Lokalnej. Szanowną 
małżonkę, jakoś tak w poniedziałek 3 (cały czas 
będzie mowa o styczniu 2022 roku), zaczęło coś 
telepać. Mimo że jest po dwóch dawkach szcze-
pionki, jest ozdrowieńcem, mówię – Zbadaj się, 
takich jak ty wirus też potrafi dopaść ponownie.    
6 jest wynik– pozytywny. Bęc! Ja od razu dosta-
łem kwarantannę i skierowanie na test. Idę na 
niego 7, przed północą jest wynik. Hurra! Jestem 
negatywny. Na IKP dokumenty zmieniają zapi-
sy. Z 16 kwarantanna kończy mi się 8. Cudow-
nie! Jestem wolny jak ptak. Nic nie zapowiadało 
perturbacji, ale jak burdel w systemie, to burdel. 
Wcześniej miałem sygnały, że nie jest dobrze, ale 
tliła się we mnie iskierka nadziei, że to może tylko 
„wina Tuska”, a system działa OK. 18 bardzo miła 
pani z sanepidu zadzwoniła, że u żony stwier-
dzono omikron, zarządzono izolację i ma poddać 
się testowi antygenowemu. I jeszcze dodała, że 
to decyzja z sanepidu wojewódzkiego. Na razie 
ogarnął mnie pusty śmiech – jaki wojewódzki idio-
ta wysyła ozdrowieńca, po przebytej i skończonej 
izolacji na podstawie próbki z 6 stycznia na ko-
lejną izolację? Ale okazało się, że ja też jestem 
„trafiony”. Dostaję kwarantannę i mam zrobić test. 
Szast-prast, znowu pogrzebali w nosie patycz-
kiem, mówią, że wynik będzie za 8 godzin, czyli 
koło północy. No to sobie cierpliwie czekam, od 
godziny 23 sprawdzam IKP. Siedem minut po pół-
nocy jest! Wynik negatywny! Super! Siadam do 
kompa i piszę do pracy maila – Słuchajcie, widać 
mnie na kwarantannie, ale mam wynik testu, więc 
zgodnie z przepisami kwarantanna jest zniesiona. 
Tym bardziej, że na IKP w postanowieniu o kwa-
rantannie zaszła zmiana. Pojawiła się magiczny 
tekst Kwarantanna powinna (podkreślenie moje) 
zakończyć się w dniu 19.01.2022 r. Czyli zgodnie 

z planem melduję się w pracy. Rano na wszel-
ki wypadek dzwonię zapytać, czy dostali moją 
wiadomość. Owszem dostali, ale w pracy lekki 
popłoch. – Siedź w domu, nigdzie nie przyłaź, 
w systemie jesteś, że masz kwarantannę. Teraz 
to ja zgłupiałem. No, ale jak? Przecież są przepi-
sy, jesteśmy państwem prawa, a przepis mówi, że 
negatywny wynik testu znosi kwarantannę z au-
tomatu. – Przepisy znamy, ale w systemie jesteś, 
że ciebie nie ma w pracy. System to system. Ko-
niec, kropka – usłyszałem. No to się lekko zago-
towałem. Dobra, u mnie w pracy są w sumie Bogu 
ducha winni. Dzwonię na infolinię. Państwową. 
Czyli w ramach systemu. Bo państwo to system. 
Połączenie nawet szybko doszło do skutku. Py-
tam panią z drugiej strony  – Co jest ważniejsze 
system, czy przepisy prawa? Lekkie zawahanie 
i słyszę odpowiedź – Przepisy prawa. No, myślę 
sobie, teraz pójdzie już z górki. Klaruję, co i jak. 
– To ja pana przełączę do koleżanki, która ręcz-
nie zdejmie w systemie tę kwarantannę. Hurra, 
sukces. Po chwili odzywa się koleżanka, która 
okazuje się, że nic nie może, a już tym bardziej 
ręcznie zdjąć im w systemie kwarantanny. Poza 
tym jak mam napisane, że „powinna się skończyć 
19”, to kibluję w domu do końca dnia. O, nie! Tu 
mną zatrzęsło! Pytam tę drugą panią grzecznie, 
czy zna rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 
25 lutego 2021 roku, mówiące kiedy kwarantanna 
ulega zakończeniu i czy rozumie słowo powinna. 
Czuję, że rozmowa zaczyna robić się trudna, głos 
pani niepewny – i raptem, w pół słowa – tuu, tuu, 
tuu, tuu…  Jeśli ktoś z czytających myśli, że uwie-
rzyłem, iż coś (system – ?) nam samo przerwa-
ło połączenie, to jest w błędzie. Rozłączenie się 
było dla drugiej pani jak hamulec bezpieczeństwa 
w pociągu. Wiadomo, że drugi raz SYSTEM mnie 
z nią nie połączy. Uff, pomyślałem, niezły burdel 
w tym systemie!

Koniec końców, zadzwoniłem do roboty, sze-
fowa powiedziała, że spróbuje coś zadziałać. Zro-
biła się 9.00, a ja tu na 10.30 na lekcje. Wreszcie 
telefon – Możesz przychodzić do pracy. Okazało 
się, że jednak było lekarstwo na cały ten – no, 
wiadomo, co. Telefon do chojnickiego sanepidu 
rozwiązał problem, moja kwarantanna z systemu 
została zdjęta ręcznie. Można? Można! Zresztą, 
miałem potem jeszcze kontakt z chojnickim sane-
pidem i okazało się, że tu „na dole” panie są i miłe, 
i bardziej kompetentne, jak ci w systemie, tam „na 
górze”. 

Kolejna wpadka

Wcale nie przesadzam, że jest burdel w sys-
temie. Bo jest! Testy w aptekach – kolejny rządo-
wy humbug (humbug  – to coś, o czym w danym 
momencie jest głośno, bywa przedstawiane jako 
ważne i ciekawe, a okazuje się być oszukańcze 
– bzdura). Premier Mateusz Morawiecki na konfe-
rencji prasowej 21 stycznia 2022 r. zapowiedział 
wprowadzenie od 27 stycznia w każdej (podkre-
ślenie moje) aptece darmowych testów antygeno-
wych przeciw COVID-19. Zabrzmiało ślicznie! Ale 
się ten premier o nas Polaków troszczy, ho ho! 
Według danych z lipca 2021 roku było ok. 13 300 
aptek. No to będzie gdzie się przetestować. Ale 
zaraz po premierze minister zdrowia Adam Nie-
dzielski zaczął wyjaśniać, że – Można się tylko 
domyślać, że w takich, które wyrażą na to chęć. 
Te testy będą prowadzone przede wszystkim 
w aptekach, które są odpowiednio przygotowane 
infrastrukturalnie. Czyli we wszystkich aptekach, 
czy tylko w wybranych? Więc kto tu komu robi 
wodę z mózgu? Premier Polakom, czy minister 
zdrowia pod górkę swojemu szefowi i gada chwilę 
po nim zupełnie inne rzeczy? Gada tak, bo w sys-
temie jest burdel. I oczywiście wyszło jak zawsze 
– okazało się, że 27 stycznia testowanie ruszy-
ło w 64 aptekach, a nie w 13 300. 64 to 0,48% 
z „wszystkich aptek”. Premier jako bankowiec 
powinien znać się na matematyce. Jest jeszcze 
jedna możliwość. Morawiecki się nie zna na tym, 
o czym mówi, albo nie wie, o czym mówi. Co na 
jedno wychodzi. Jednym słowem – jak w tytule.

Piotr Eichler

100. rocznica śmierci – ks. Antoni Wolszlegier
5 stycznia 1922 roku minęło 100 lat 

od śmierci pochodzącego z chojnickiej 
ziemi człowieka walczącego o polskość 
w okresie zaboru pruskiego. Dołożył 
swoją cegiełkę w dniach, gdy odra-
dzała się wolna Polska po zaborach. 
Pamięć o nim jest  żywa m.in. wśród 
chojniczan, bo nie tylko tu przyszło mu 
żyć i działać. Członkowie zarządu Choj-
nickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
spotkali się przy grobie tego patrioty, 
by potwierdzić, że mimo upływu 100 lat 
od jego śmierci współcześni pamiętają 
o nim.

Antoni Wolszlegier urodził się 14 marca 
1853 roku w Szenfeldzie (Nieżychowice). 
Jego rodzina, mimo niemiecko brzmiącego 
nazwiska czuła się Polakami. Pochodzili 
z Niemiec, ale w XVI w. osiedlili się w po-
wiecie człuchowskim. Szlachecka rodzina 
kaszubskiego herbu własnego Wolszlegier 
posiadała znaczne dobra. 

Filomata

Antoni Wolszlegier już w czasie nauki 
w chojnickim gimnazjum założył wspólnie 
z przyjacielem Zenonem Frydrychowi-
czem Towarzystwo Filomatów. Było ono 
jednym z wielu tzw. związków filomackich 
polskiej młodzieży działających na Pomo-
rzu w latach 1830-1920. Celem było samo-
kształcenie i samowychowanie członków 
w duchu patriotycznym. Pamiętajmy, były 
to czasy zaboru pruskiego, gdzie na pol-
skość miejsca było bardzo mało czy wręcz 
nie było go w ogóle. Za taką działalność 
można było być represjonowanym, grozi-
ło wydalenie ze szkoły bądź inne szykany, 
a nawet procesy karne. 

Po maturze Wolszlegier wyjechał 
na studia, które odbywał we Wrocławiu,  
w Innsbrucku, Monachium i Wurzburgu. 
Na ostatnim z uniwersytetów obronił pracę 
doktorską z teologii. Po uzyskaniu święceń 
objął parafię w Czersku.  Filomacka prze-
szłość dała znać o sobie bardzo szybko 
i młody ksiądz pracę duszpasterską od 
początku zaczął łączyć z działalnością 
polityczną. Nie przypadło to do gustu 
władzom pruskim. Został przeniesiony do 
Dąbrówna w powiecie ostródzkim na Ma-
zurach, gdzie był proboszczem w latach 
1892-1900. Zamierzony przez władze 
pruskie cel – ograniczenie aktywności 
księdza Polaka – przyniosło efekt wręcz 
odwrotny. Wolszlegier postanowił zostać 
posłem do parlamentu Rzeszy. Cel swój 
osiągnął i został nim z okręgu reszelsko – 
olsztyńskiego w latach 1893-98. W 1900 
roku przeniesiono go na probostwo do Pie-
niążkowa pod Kwidzynem, gdzie jak łatwo 

się domyśleć, dalej prowadził działalność 
propolską. W kwietniu 1913 roku wszedł 
w skład nowo utworzonej Rady Narodo-
wej i został jej wiceprezesem. Weszli do 
niej z Prus Zachodnich również Stanisław 
Sikorski, późniejszy starosta chojnicki i dr 
Stefan Łaszewski, późniejszy wojewoda 
pomorski. W latach 1914-1920 Antoni Wol-
szlegier był jednym z głównych działaczy 
zaboru pruskiego podejmujących działania 
w kierunku przygotowania tej części ziem 
polskich do włączenia ich do odradzają-
cego się państwa polskiego. W 1917 roku 
został członkiem Centralnego Polskiego 
Komitetu Wyborczego na Rzeszę niemiec-
ką. W latach 1918-1919 był zaangażowa-
ny w działalność Naczelnej Rady Ludowej 
w Poznaniu.

ChTPN pamięta

Ks. Antoni Wolszlegier doceniał zna-
czenie prasy polskiej w budzeniu świa-
domości narodowej w społeczeństwie 
polskim zaboru pruskiego. To ona była 
głównym czynnikiem oddziaływania na 
społeczeństwo. Wolszlegier odziedziczył 
po rodzicach duży majątek. Dzięki temu 
mógł wspomagać polskie wydawnictwa. 
Finansował wydawanie „Gazety Toruń-
skiej”, brał udział w zakładaniu „Gazety 
Gdańskiej”, udzielał pomocy finansowej 
„Gazecie Olsztyńskiej”. 

5 maja 1919 roku zmarł brat Antonie-
go – Władysław. Wolszlegier wrócił więc 
w rodzinne strony i po zmarłym bracie 
objął majątek Szenfeld. Dalej aktywnie 
uczestniczył w życiu publicznym. Jak się 
miało okazać, nie było mu dane długo tu 
działać i żyć. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 
stycznia 1922 roku w Zakładzie św. Boro-
meusza w Chojnicach. 

Zgodnie z jego wolą, pochowano go na 
chojnickim cmentarzu. W setną rocznicę 
śmierci, na skromnym grobie Antoniego 
Wolszlegiera członkowie zarządu ChTPN 
złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz, 
a prezes Towarzystwa Kazimierz Jaru-
szewski wygłosił okolicznościowa prze-
mowę, przypominając życie i dokonania 
zmarłego. Wiceprezes Towarzystwa Bog-
dan Kuffel zwrócił uwagę, że stan nagrob-
ka wymaga prac renowacyjnych. W związ-
ku z przeprowadzoną przed Wszystkimi 
Świętymi w 2021 roku kwestą, której ce-
lem było pozyskanie funduszy na renowa-
cję zabytkowych pomników oraz grobów 
zasłużonych chojniczan, obecni postano-
wili podjąć działania w celu przeznaczenia 
części z tych środków na renowację grobu 
ks. Antoniego Wolszlegiera.

Piotr Eichler

Pamięć mimo upływu lat – w rocznicę śmierci nad grobem ks. Antoniego Wolszlegiera 
delegacja Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od lewej: Andrzej Wielewski, Robert 
Kosiedowski, Bogdan Kuffel, Kazimierz Jaruszewski, Łukasz Cisewski. Fot. Piotr Eichler
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Sprawozdanie z realizacji inwestycji wydziału budowlano-inwestycyjnego
ZDANIEM  BURMISTRZA

Styczeń to z reguły miesiąc różnego rodzaju podsu-
mowań roku ubiegłego. W związku z tym chciałbym przed-
stawić Państwu inwestycje zrealizowane w roku 2021 
przez wydział budowlano-inwestycyjny w Urzędzie Miej-
skim w Chojnicach w formie sprawozdania opracowanego 
przez dyrektora wydziału Jacka Domozycha. 

1. Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. 
Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową.

Wykonano przebudowę wodociągu, warstwę wiążąca 
asfaltu na odcinku budowanej kanalizacji deszczowej (od ul. 
Tucholskiej do skrzyżowania z ul. Małe Osady), podbudowę 
asfaltową na odcinku Małe Osady-rondo, a także trwają prace 
związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej.
Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.Wartość umowy to ok. 
9,8 mln zł. Termin wykonania: 31.05.2023 r.

2. Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców 
Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską.

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 01.02.2021 r. podpisano 
umowę z wykonawcą DenDroGIS Marcin Batko z siedzibą 
w Złotowie. Trwają prace związane ze sporządzaniem doku-
mentacji projektowej. 23.06.2021 projektant przedstawił kolej-
ną wersję koncepcji projektu zagospodarowania terenu. Wnie-
siono uwagi i przekazano projektantowi. Wartość umowy to 
niespełna 59 tys. zł. Termin wykonania (przekazania zamawia-
jącemu kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) minął 
30.11.2021 r. Jednak wykonawca nie złożył dokumentacji do 
końca roku.

3. Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igiel-
skiej i Igły w Chojnicach.

Wykonawca:  Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownic-
twa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic. Wartość umowy to 
prawie 244 tys. zł. W dniu 29.11.2021 r. uzyskano decyzję o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym samym dniu 
ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocja-
cji na realizację zadania, a prawie miesiąc później ogłoszono 
postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na nadzór 
inwestorski.

4. Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Chojnicach.

Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji 
projektowej. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów 
Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic. War-
tość umowy to nieco ponad 59 tys. zł. W dniu 27.12.2021 r. 
złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

5. Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kaspro-
wicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapol-
skiej), ul. Gdańskiej (dojazd Do dz. Nr1828)

6. Budowa ul. Krasickiego.
7. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących 

wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem 
sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie 
Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego”. 

8. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towa-
       rowej.
9. Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad 

Dworcem.
10. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania inwestycyjnego :  Budowa ścieżek rowero-
wych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dwor-
ca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu 
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących 
wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem 
sieci publicznego transportu zbiorowego na tere-
nie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”.

11. Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Utworzenie 
transportowych węzłów integrujących wraz ze ścież-
kami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publiczne-
go transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człu-
chowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

12. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. 
Towarowej  w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ra-
mach projektu „Utworzenie transportowych węzłów 
integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi 
i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego”

13. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja bu-
dynku dworca kolejowego wraz zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą towarzyszącą - wykonawca ro-
bót budowlanych: Zakład Usług Remontowo-Budow-
lanych „Apollo”Piotr Lubecki z Kościerzyny. Kwota 
umowy: 22,7 mln zł. Termin wykonania do 02.07.2023 
roku. 

14. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

15. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowy-
mi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.

16. Zakończono i odebrano prace w zakresie 5 z 9 pod-
pisanych umów. Ulice – Subisława, Dąbrowskiego, 
budowa zbiornika retencyjnego Sobierajczyka - Za-
awansowanie prac: około 70%, ulica Prochowa, So-
bierajczyka, Al. Brzozowa, H. Sawickiej, Ducha Św., 
Findera, Okrzei, Kasprzaka, I.G. Goedke, 14-Lutego, 
Wycecha (nazwy ulic z pozwolenia na budowę), Par-
kowa, Plac Niepodległości Okrężna. 

17. Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej 
wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. 
Młodzieżowej.

18. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw, to-
alety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na 
działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.

19. Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania 
murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 
1930.

20. Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepa-
kowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej. Przetarg na 
opracowanie koncepcji przygotowany do ogłoszenia. 

21. Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, 
Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej.  
      

Po dodatkowe informacje dotyczące wyżej wymienionych 
informacji odsyłam do strony internetowej Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach do Aktualności, gdzie znajduje się szczegółowe 
sprawozdanie wraz ze zdjęciami wykonanych inwestycji.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Zasłużony dla Chojnic?

Rada Miejska planowała nadać tytuł 
Zasłużonego Obywatela Miasta Chojni-
ce nieżyjącemu już proboszczowi  parafii 
Matki Bożej Królowej Polski ks. Aleksan-
drowi Kłosowi. Niewątpliwą zasługą ka-
płana jest wybudowanie,wespół z wierny-
mi,kościołów parafialnych - tygodniowego 
i niedzielnego. Podejmował też wiele dzia-
łań wspomagających ludzi w potrzebie, m. 
in zainicjował utworzenie jadłodajni dla 
ubogich. Przed sesją Rady Miejskiej ma-
jącej podjąć uchwałę nadającą tytuł, po-
jawiła się radiowa wypowiedź trzydziesto-
pięciolatka, który  miał być molestowany 
seksualnie przez księdza jako nastolatek. 
Dwa lata temu zgłosił ten przypadek do 
Kurii Diecezjalnej w  Pelplinie, gdzie otrzy-
mał pomoc psychologiczną. 

Uchwałę zdjęto z obrad rady, a wśród 
chojniczan rozgorzała gorąca dyskusja. 
Jedni stoją murem za duchownym i zarzu-
cają kłamstwo mężczyźnie, który uważa 
się za poszkodowanego. Drudzy wyda-
li już wyrok na księdza. Obie strony się 
zagalopowały - dopóki nie udowodni się 
nieprawdy, trzeba przyjąć, że może być to 
prawdziwe.

Wysłuchałem siedemnastominutowej 
wypowiedzi mężczyzny, która sprawia 
wrażenie prawdziwej. Nie sądzę, żeby 
kuria przydzielała pomoc psychologiczną 
każdemu, kto się zgłosi. Po rozmowach 
zapewne stwierdzono jakiś stopień praw-
dopodobieństwa zdarzenia. Na tym etapie 
naszej wiedzy pewności jednak nie ma. 

Możliwe są dwa wyjścia: rozpoznać 
sprawę albo nic nie robić. Pierwsze bę-
dzie trudne, bo ksiądz nic nam już nie 
może powiedzieć. Drugie wiele razy już 
ćwiczyliśmy…

!go Chojnice

Mamy wreszcie miejską aplikację mo-
bilną „!go Chojnice”. Bodajże dwa lata 
temu postulowałem jej utworzenie. Są tam 
moduły, które mogą ułatwić nam życie. 
Dostarczają nam podstawowych informa-
cji np.  o samorządzie, wydarzeniach kul-
turalnych czy aktualnościach. Można też 
zgłosić usterkę, więc reagujmy na bieżąco 
– wystarczy się zalogować i przesłać zdję-
cie z opisem. 

Są też moduły spółek miejskich: MZK, 
Wodociągi, ZGM czy Centrum Park Choj-
nice. Właśnie te spółki ponoszą koszty 
utrzymania aplikacji, płacąc po 5200 zł 
rocznie. Treści niektórych modułów wy-
magają jeszcze uzupełnienia. Twórcy apli-
kacji deklarują, że jest ona dynamiczna, 
interaktywna i otwarta, więc można zgła-
szać swoje pomysły, do czego zachęcam.

Spodobała mi się forma promocji apli-
kacji. Osoby, które miały ją zainstalowane, 
mogły otrzymać darmowy bilet na występ 
Hanny Piotrowskiej w Chojnickim Centrum 
Kultury. Jej show pozwolił wielu chojnicza-
nom oderwać się od codzienności.

Cisi bohaterowie walki z pandemią

Ostatnio dużo mówiło się o radzie 
medycznej przy premierze, która prawie 
w całości podała się do dymisji. Mieli do-
syć lekceważącego traktowania ich reko-
mendacji. Pamiętamy też o lekarzach czy 
pielęgniarkach. Tymczasem na pierwszej 
linii walki z koronawirusem w szpitalu są 
także panie sprzątające. Codziennie sty-
kają się z tym paskudztwem, ryzykując 
swoim zdrowiem i narażając własne rodzi-
ny. Warto pomyśleć o covidowym dodatku 
także dla tych kobiet w naszym chojnickiej 
lecznicy.

Program Identyfikacji Talentów

Ciekawy pomysł  byłego wybitnego 
wieloboisty lekkoatletycznego Sebastiana 
Chmary podchwyciło Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Ponoć porozumiało się w tej 
sprawie z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 
Dzieci w szkołach od najmłodszych lat 
mają być poddawane regularnym testom 
sprawnościowym w zakresie dyscyplin 
lekkoatletycznych. W perspektywie kil-
ku lat pozwoli to wychwycić budzące się 
talenty dla wielu dziedzin sportu. Wyniki 
mają być wprowadzane do ogólnopolskie-
go arkusza elektronicznego, z którego 
będą mogły korzystać związki sportowe. 

Diabeł tkwi w szczegółach, więc musi 
być to system sprawny, łatwy w obsłudze 
i chroniący dane osobowe dzieci. Jego 
umiejętne wykorzystanie może spowodo-
wać, że za kilka lat będziemy cieszyć się 
z wielu sukcesów sportowych Polaków 
czego Państwu i sobie życzę.

Bezpieczeństwo

To słowo klucz, które w ostatnim czasie 
odmieniane jest przez wszystkie przypadki. 
Pierwsza sprawa to nasze bezpieczeństwo 
zdrowotne w związku z kolejną falą korona-
wirusa i jego nowego wariantu wirusa SAR-
S-CoV-2 Omicron, który na dobre rozszalał 
się w całej Europie. Druga sprawa to bezpie-
czeństwo ekonomiczne związane z wysokim 
wzrostem cen nośników energii oraz inflacją 
i podwyżkami stóp procentowych, które od-
czuwamy wszyscy. Trzecią kwestią pozostają 
cały czas niepokojące wydarzenia na granicy 
polsko-białoruskiej, gdzie Łukaszenko instru-
owany z Rosji podsyca kryzys migracyjny. 
A na końcu mamy rozważania dotyczące bar-
dzo trudnej sytuacji Ukrainy i potencjalnego 
ataku rosyjskiego na jej terytorium.

Jeśli chodzi o pierwszą z powyżej wymie-
nionych spraw- mimo rekordowych statystyk 
zachorowań okazuje się, że kolejny wariant 
Covid-19 jest łagodniejszy niż wcześniejsze. 
Dzięki temu służba zdrowia lepiej radzi sobie 
z hospitalizacją osób, które wymagają spe-
cjalistycznej pomocy. Biorąc pod uwagę fakt, 
że w jednym momencie na kwarantannie 
przebywało jednego dnia ponad 1 mln ludzi, 
to takie statystyki muszą budzić uzasadniony 
niepokój czy wręcz przerażenie. 

Druga sprawa dotyczy naszych portfeli. 
Nie ma już nikogo kto nie odczułby wzrostu 
cen. O tym pisałem już w poprzednim nume-
rze Chojniczanina, więc tego tematu już nie 
będę rozwijał.

Bezpieczeństwo naszej wschodniej grani-
cy po wydarzeniach z poprzednich miesięcy 
wydaje się już być mniej zagrożone. Niemniej, 
sytuacja jest dynamiczna i nie można przewi-
dzieć, czy wraz z nadejściem wiosny problem 
nie wróci z jeszcze większą intensywnością. 
Budowa stałej zapory-ogrodzenia, która ru-
szyła w ostatnich tygodniach daje nadzieję, 
że łatwiej będzie nam zachować bezpieczeń-
stwo w tym trudnym rejonie.

I przechodzimy do ostatniego elementu, 
czyli wybuchu potencjalnego konfliktu zbroj-
nego między Ukrainą i Rosją. Zagrożenie jest 
bardzo realne. Tym bardziej, kiedy weźmie-
my pod uwagę fakt, że Władimir Putin jest 
kompletnie nieprzewidywalny, a jego dykta-
torskie rządy w minionych latach skutecznie 
wykluczyły wszelkich opozycjonistów, którzy 

mogliby oficjalnie protestować i przeciwdzia-
łać jego chorym zapędom do budowy no-
wego Imperium Rosyjskiego. Jednocześnie 
Putin za zgodą części państw europejskich 
pozwolił sobie na rozbudzenie tych imperia-
listycznych zapędów, które trudno będzie 
powstrzymać. Potencjalny konflikt zbrojny 
zaraz za naszą wschodnią granicąbudzi 
słusznie nasze obawy. Warto w tym miejscu 
przypomnieć słowa śp. Lecha Kaczyńskiego 
wypowiedziane w Gruzji w 2008 roku, kiedy 
ostrzegał, że po wejściu wojsk do Gruzji na-
stępna może być Ukraina, a potem w dalszej 
kolejności mogą to być: Polska, Litwa, Łotwa 
czy Estonia. Po ponad dekadzie okazuje się, 
że ta futurystyczna wizja niestety jest reali-
zowana. Wierzę mocno w przebudzenie się 
polityków w zachodniej Europie i liczę, że 
w końcu zrozumieją, że zasady demokra-
tyczne nie zadziałają tam, gdzie demokracji 
nie ma.

Na lokalnym podwórku…

Na końcu poruszę jeszcze kwestię środ-
ków grantowych na sport podzielonych ostat-
nio przez chojnicki ratusz. Swoje słuszne 
niezadowolenie z decyzji o przyznaniu nie-
wystarczających środków wyrazili działacze 
CHKS Kolejarz, którzy złożyli wniosek na 
łączną kwotę 266 tys.  zł, a otrzymali zaledwie 
46 tys. zł, tj. 17,3%. Na zasadzie uderz w stół, 
a nożyce się odezwą, burmistrz Finster za-
powiedział, że dodatkowe środki zostaną roz-
dysponowane dla sportowców w lutym tego 
roku. Czekamy na konkretne propozycje. 
Jednocześnie zadałem pytanie, czy także or-
ganizacje pozarządowe oraz działacze kultu-
ry mogą liczyć na dodatkowe środki ? Nieste-
ty, muszą obejść się smakiem. Tort, jaki mają 
do podziału, nie zmieni się. Śmiem twierdzić, 
że będzie tak do momentu, kiedy publicznie 
nie zaczną krytykować zasad podziału i puli 
środków do rozdysponowania. Inną kwestią 
pozostaje fakt, że od wielu lat niemal te same 
organizacje korzystają ze wsparcia samo-
rządu. Trudno mówić o konkurencyjności 
naborów. Zresztą, w sporcie od dawna wiele 
osób zarzuca uprzywilejowanie sportowców, 
a szczególnie piłkarzy MKS Chojniczanka, 
co zresztą ma swoje odzwierciedlenie, kiedy 
spojrzymy na podział środków na poszcze-
gólne kluby. Zatem rodzi się pytanie, czy są 
równi i równiejsi ? Odpowiedzi każdy musi 
udzielić sobie sam.
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HISTORIA  CHOJNIC

We wrześniu 1772 roku Prusy ogłosi-
ły przejęcie władzy nad ziemiami polskimi 
uzyskanymi wskutek rozbioru Polski. Na 
terenach zagarniętych przez Prusy znala-
zły się Chojnice. Samorządność miejską 
Chojnic zlikwidowano a władzę nad mia-
stem przejęli urzędnicy pruscy: burmistrz 
policyjny i burmistrz sądowy. Chojnice stały 
się stolicą powiatu, który obejmował po-
łudniową część Pomorza Nadwiślańskie-
go, w skład którego wchodziły późniejsze 
powiaty: tucholski, człuchowski i świecki. 
Na czele powiatu czyli starostwa (landra-
tura) stanął starosta (landrat). Pierwszych 
landratów mianował król pruski, Fryderyk 
Wielki. Po jego śmierci kandydatów do za-
twierdzenia królowi przedstawiał sejmik 
powiatowy. Kompetencje landratów rozcią-
gały się na obszary wiejskie oprócz domen 
królewskich. Domeny królewskie powstały 
z wcześniejszych królewszczyzn i przeję-
tych dóbr kościelnych. Jednak już w 1815 
roku zgodnie z rozporządzeniem landrat 
obejmował nadzór nad wszystkimi miejsco-
wościami w danym powiecie. Zwiększono 
też liczbę powiatów a tym samym zmniej-
szono ich obszar. Od powiatu chojnickiego 
odłączono odrębne już powiaty: świecki 
i człuchowski. W późniejszym czasie wy-
dzielono też nowopowstały powiat tucholski 
i w takim kształcie powiat chojnicki prze-
trwał do końca rządów pruskich. Pierwszą 
siedzibą powiatu chojnickiego był prawdo-
podobnie ratusz a w pierwszej połowie XIX 
wieku  dom przy ul. Batorego 1. 

Po I wojnie światowej i wycofaniu się 
wojsk niemieckich z regionu chojnickiego 
pełnię władz w powiecie objęli Polacy. Sta-
rostowie pochodzili z nominacji  ministra 
spraw wewnętrznych na wniosek woje-
wody. Reprezentowali władzę państwową 
w terenie. 

W pamięci mieszkańców ówczesnego 
powiatu najbardziej zapisał się pierwszy 
starosta, szambelan, ziemianin z Wielkich 
Chełmów Stanisław Sikorski. Władzę w po-
wiecie przejął 1 lutego 1920 roku i utrzymał 
ją do 31 marca 1923 r. kiedy przestał odpo-
wiadać następnemu wojewodzie. 

Kolejnymi Starostami w powiecie choj-
nickim byli:

1. Wawrzyniec Jankowski, jako tym-
czasowy kierownik Starostwa,

2. Jan Popiel,
3. Seweryn Weiss,
4. Dr Józef Rzóska,
5. Dr Józef Zaleski,
6. Jan Mieszkowski,
7. Tadeusz Lipski do VIII 1939.

Nowe władze powiatu, aby przyspieszyć 
i ułatwić przechodzenie firm z rąk niemiec-
kich w ręce Polaków dążyły do repolonizacji 
regionu. Takie działania w bardzo krótkim 
czasie doprowadziły do migracji ludności 
z różnych zakątków Pomorza na teren po-
wiatu chojnickiego. W ówczesnych czasach 
nasz region wyróżniał się stabilnością i wy-
soką jakością władzy, która dodatkowo mia-
ła poparcie społeczne.

Po II wojnie światowej starostą został 
Tadeusz Rześniowiecki. Na stanowisku po-
został do czasu reformy władz terenowych 
w czerwcu 1950 r. Następni starostowie 
w latach 1950-1975:

1. Sergiusz Melaniuk,
2. Mieczysław Nogal,
3. Antoni Witkowski,
4. Tadeusz Przytarski.

Zgodnie ze spisem ludności sporządzo-
nym przez starostwo w powiecie chojnickim 

mieszkało 65 894 osób, co oznaczało 
zmniejszenie liczby ludności od 1939 r. 
o ponad 17 tys. ludzi. Miasto i powiat choj-
nicki w 1945 r. przyłączono do wojewódz-
twa pomorskiego, które niebawem prze-
kształcono na woj. bydgoskie, z siedzibą 
w Bydgoszczy. W tym momencie region 
został odłączony od etnicznego obszaru 
kaszubskiego, z którym był złączony nie 
tylko kulturowo ale i historycznie. Problem 
przydziału administracyjnego powiatu choj-
nickiego wrócił czterdzieści lat później, 
kiedy Rada Miejska Chojnic wyraziła wolę 
połączenia wszystkich Kaszubów w jednym 
województwie.

Urząd starosty istniał do roku 1950. Po 
likwidacji tego urzędu, zgodnie z ustawą, 
starostów zastąpili przewodniczący Prezy-
dium PRN. Reforma z 1973 wprowadzała 
na miejsce przewodniczących naczelników 
powiatu. Rok 1975 przyniósł likwidację po-
wiatów. W 1998 roku utworzono ponow-
nie w Polsce powiaty i nowe województwa 
zgodnie z podjętą reformą samorządową. 
Od 1 stycznia 1999 roku na mapie admi-
nistracyjnej Polski pojawiły się powiaty. 
Przedstawicielem powiatowego samorządu 
jest starosta. Już na samym początku po-
jawił się problem z przynależnością tery-
torialną powiatu chojnickiego. Mieszkańcy 
przyszłego powiatu, którzy przez ponad 50 
lat kontaktów administracyjnych i gospo-
darczych ściśle byli związani z Bydgosz-
czą, opowiadali się za przynależnością do 
tego miasta. W tym czasie nie było pewne, 
czy województwo ze stolicą w Bydgoszczy 
w ogóle będzie istnieć. Przed podjęciem 
ostatecznej decyzji na forum parlamen-
tu, Rada Miejska w Chojnicach znaczną 
większością głosów opowiedziała się za 
przyłączeniem powiatu chojnickiego do no-
woutworzonego województwa pomorskie-
go. Parlament przy głosowaniu wziął pod 
uwagę racje historyczne i kulturowe i po-
stanowił, że nowo powstały powiat będzie 
stanowić integralną część województwa 
pomorskiego. Od 1 stycznia 1999 r. powstał 
powiat chojnicki, który obejmuje pięć gmin: 
Brusy, Konarzyny, Czersk, gminę wiejską 
Chojnice oraz miasto Chojnice. 

Starostowie powiatu chojnickiego od 1 
stycznia 1999 roku:

1. Janusz Palmowski,
2. Marek Buza,
3. Stanisław Skaja,
4. Marek Szczepański (2018-).

Starostwo Powiatowe w Chojnicach 
mieści się w zabytkowym budynku, z koń-
ca XIX wieku. Powiat w Chojnicach powstał 
w 1773 roku. Obecny gmach starostwa wy-
budowano przy ulicy Człuchowskiej (obec-
nie 31 Stycznia) w 1892 roku w stylu eklek-
tycznym. Piętrowy korpus  jest prostokątny, 
murowany z cegły i otynkowany, podpiwni-
czony, dziewięcioosiowy, drugie piętro po-
siada dwa narożne ryzality zwieńczonymi 
falistymi szczytami ze sterczynami, z bal-
konem i ozdobną lukarną. Wejście na osi, 
nad nim balkon oraz ozdobna lukarna. Dach 
czterospadowy kryty dachówką. Gmach ten 
to mieszanka stylów. 

Administracja powiatowa szybko się roz-
rastała i wkrótce gmach okazał się za mały 
– ponadto część piętra budynku zajmowało 
mieszkanie starosty. W 1914 rozbudowano 
budynek dodając skrzydło północne, rów-
nolegle do dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. 
Z czasem zaadaptowano, na pomieszcze-
nia biurowe przekształcone poddasze gdzie 
by doświetlić pomieszczenia wykonano 
dwie szkaradne lukarny, które całkowicie 
zburzyły XIX wieczny wygląd budynku. 

domeny królewskie – zespół królew-
skich gruntów, nieruchomości i praw przy-
należnych królowi.

dziewięcioosiowy – umowna pionowa 
linia wyznaczona na elewacji przez otwory 
okienne i drzwiowe. Osie elewacji numero-
wane są od strony lewej do prawej. 

lukarna – element architektoniczny 
umieszczony na/w dachu, doświetlający 
poddasze.

PRN – Powiatowa Rada Narodowa: tere-
nowy organ władzy państwowej w PRL (Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989). 

ryzality – wysunięta część fasady bu-
dynku na wysokości wszystkich kondygna-
cji, usytuowana pośrodku lub w narożach 
elewacji.

sterczyny – niewielkie pionowe ele-
menty dekoracyjne, występujące przeważ-
nie w górnych partiach budowli.

styl eklektyczny – kierunek polegają-
cy na łączeniu w jednej budowli w sposób 
swobodny, elementów wybranych z różnych 
stylów architektonicznych.

Lata 1905-1910, Starostwo Powiatowe - budynek w stylu eklektycznym zbudowany w 1892 r.
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Dziekan tczewski
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

Aleksander Pomierski przyszedł na świat 24 mar-
ca 1816 r. w Nowej Cerkwi k. Pelplina (powiat tczew-
ski) w rodzinie właściciela folwarku Piotra i Marianny 
z domu Ciara. 

Filomata pomorski

Wywodzący się z Kociewia tczewskiego młody Aleksan-
der uczęszczał do Szkoły Miejskiej w Gniewie, a następnie 
kształcił się w naszym mieście w Królewskim Katolickim 
Gimnazjum, gdzie przyjaźnił się m.in. z Florianem Ceyno-
wą, przyszłym lekarzem i działaczem ruchu kaszubskiego. 
W Chojnicach należał też prawdopodobnie do tajnego sto-
warzyszenia polskiej młodzieży gimnazjalnej „Polonia” (ok. 
1838-1842). Aktywna działalność w filomackim, patrioty-
cznym środowisku wpłynęła na jego całe późniejsze życie. 

Po ukończeniu w 1842 r. edukacji gimnazjalnej i otrzy-
maniu świadectwa dojrzałości podobnie jak wielu ówcze-
snych absolwentów szkoły w Chojnicach podjął studia na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Naukę łączył tam z działal-
nością w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim, do które-
go należał od grudnia 1842 do lipca 1843 roku.  Do tego 
kulturalno-naukowego stowarzyszenia należało dość liczne 
grono wychowanków gimnazjum chojnickiego, m.in. przy-
szli księża Romuald Frydrychowicz (rodem z Tucholi) i Jan 
Zakryś (pochodzący z Bladowa)  czy wspomniany już inicja-
tor regionalizmu kaszubskiego Florian Ceynowa [ze Sławo-
szyna k. Pucka).

Animator ruchu narodowego

W 1843 r. Aleksander  przeniósł się w rodzinne strony; 
przyjęty został do Seminarium Duchownego w Pelplinie. 10 
maja 1846 otrzymał święcenia kapłańskie. Najpierw praco-
wał jako wikary w Oliwie, a następnie w Lęborku i Kamie-
niu Krajeńskim. We wrześniu 1848 r. został proboszczem 
w kaszubskich Sierakowicach. Wśród Kaszubów umacniał 
ducha polskiego; swoją patriotyczną postawę szczególnie 
zaznaczył podczas Wiosny Ludów. Ks. Pomierski został 
członkiem powiatowego koła Ligi Polskiej w Kartuzach 
(założonego 12 grudnia 1848 r.). Angażował się również 
mocno w życie wspólnoty parafialnej; w czasie jego pracy 
w Sierakowicach powstało w 1856 r. Bractwo Trzeźwości .

Działacz oświatowy

Po prawie trzynastu latach posługi duszpasterskiej na 
Kaszubach dekretem biskupim został przeniesiony na pro-
bostwo w Subkowach k. Pelplina (1861). Parafią tą zarządzał 
aż 28 lat. Będąc proboszczem w kociewskich Subkowach, 

pełnił obowiązki prodziekana (od 1875) i dziekana tczew-
skiego (1879-1889). Tak jak w swojej kaszubskiej parafii 
także w Subkowach krzewił ducha narodowego. Z jego ini-
cjatywy powstała w 1885 r. biblioteka Towarzystwa Czytelni 
Ludowych. Bliska była zatem wychowankowi Gimnazjum 
Chojnickiego  działalność oświatowa; od 1884 r. należał 
do zarządu Kuratorium Zakładu Sióstr św. Wincentego 
w Tczewie. 

Ksiądz dziekan Aleksander Pomierski zmarł w Subko-
wach 18 lutego 1889 roku.

                                                                                                            
Subkowy – kościół św Stanisława

100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Kościół św. Marcina w Sierakowicach

Słowo Pomorskie, Numer 26.  Toruń, środa 1 lutego 1922

~ Nominacja. Wedle Dziennika Urzędowego Min. b. dzielnicy pruskiej z 27 stycznia br. 
zostali mianowani: Prokuratorem przy Sądzie Okręgowym p. Marian Podwoiński w Choj-
nicach  …

~ Chojnice. (Nowa straż graniczna). W pierwszych dniach lutego przybędą do Chojnic jako 
straż graniczna na miejsce baonu celnego dwa szwadrony konnych urzędników granicz-
nych, zorganizowanych wojskowo, nie podlegających ministrowi spraw wojskowych, lecz 
ministrowi skarbu.

Słowo Pomorskie, Numer 27.  Toruń, czwartek 2 lutego 1922

~ Chojnice. (Katastrofa kolejowa). We wtorek rano pociąg pospieszny, odjeżdżający wie-
czorem z Berlina najechał na dworcu w Chojnicach na stojący na torze parowóz, skutkiem 
czego uszkodzone zostały parowóz i wagon bagażowy pociągu pospiesznego. W wago-
nach osobowych wybitych zostało mnóstwo szyb, a kilka osób odniosło lżejsze rany. Po-
ciąg ruszył z powrotem do Chojnic gdzie przyczepiono inny parowóz. Szczęściem pociąg 
nie był jeszcze w pełnym biegu, gdyż w innym razie nastąpiłaby straszna katastrofa. Po-
ciąg przybył do Gdańska z czterogodzinnem opóźnieniem.

Gazeta Gdańska, numer 29. Gdańsk,  niedziela 5 lutego 1922

~  Czersk.  Zaczęło tu wychodzić nowe pismo polskie „Głos ludu”,  które ukazywać się 
będzie trzy razy tygodniowo. Wydawcą jest  p. dr.  Zemke, a redaktorem p. Mieczysław 
Piechowski, były redaktor „Dziennika Chojnickiego”,  i były długoletni współredaktor „Ga-
zety Grudziądzkiej”.

Gazeta Gdańska, numer 32. Gdańsk,  czwartek 9 lutego 1922

~ Chojnice.  W inspektoracie I. w  Chojnicach optowali na rzecz Niemiec następujący 
nauczyciele, którzy z dniem 1 bm.  zostali zwolnieni z posady: Stefan Bruski, Jan Bucholz, 
Robert Paatzke, Bruno Bartsch, Edyta Lass i Leon Weillandt.

~ Z powodu zachorowania na hiszpankę znacznej liczby dzieci, zarządzono na wniosek 
lekarza powiatowego zamknięcie tutejszej szkoły powszechnej do 12 bm.

~ (Z kolei). Dyrekcja Gdańska P.K.P. wprowadziła nową trzecią parę pociągów na szlaku 
Nakło - Chojnice w ruch.

Gazeta Gdańska, numer 33. Gdańsk,  piątek 10 lutego 1922

~ Kronika pomorska.  O eksploatację minerałów na Pomorzu.  Na terenie dyrekcji lasów 
państwowych w nadleśnictwie Zamrzenica i Świt, powiat Tucholski, znajdują się znaczne 
pokłady węgla brunatnego, różnorakie glinki, nadające się do wyrobów garncarskich oraz 
piaski kwarcowe, odpowiednie do fabryki szkła. Dotychczas eksploatację powyższych 

terenów prowadziło niemieckie towarzystwo „westpreussische Bergbau-Geselischaft”, ko-
palnia „Olga” w Gostoczynie. Obecnie umowę, które wspomniane towarzystwo zawarło 
jeszcze z rządem pruskim, wypowiedziano. Przedsiębiorstwa polskie, któreby na odnośnie 
tereny w celu eksploatacji reflektowały, mogą zasięgnąć bliższych informacji w dyrekcji 
lasów państwowych w Toruniu.

Słowo Pomorskie, Numer 38.  Toruń, środa 15 lutego 1922

~ Chojnice.  (Zgon ks. Prob. Leona Boeniga). W czwartek, 9-tego bm. zmarł proboszcz 
tutejszej parafji ks. Leon Boenig. Zmarły urodził się dnia 20 kwietnia 1840 roku. Jako wikary 
pełnił duszpasterstwo w Skarszewach i Starogardzie, skąd powołany został na proboszcza 
dywizyjnego do Torunia, gdzie przebywał 5 lat. Jako proboszcz parafji w Chojnicach insta-
lowany został dnia 7 czerwca 1887 r. W dniu 11 czerwca 1920 r. obchodził złoty jubileusz 
swojego kapłaństwa. Z jego kolegów seminaryjnych żyje jeszcze dwóch: ksiądz biskup 
Augustyn Rosentreter i proboszcz Fryntkowski w Chełmży ks. proboszcz i dziekan Boenig 
młodszej generacji jest prawie nieznany. Od dłuższego czasu już nie mógł się z powodu 
starości i nadwątlonego zdrowia nigdzie udzielać. Niech spoczywa w pokoju.

Gazeta Gdańska, numer 40. Gdańsk,  sobota 18 lutego 1922

~  Czersk. (Kradzież z włamaniem). W nocy na 12 bm. włamali się złodzieje do mieszkania 
dyżurnego ruchu kolei państwowej pana Lewandowskiego zamieszkałego w Czersku przy 
ulicy Starogardzkiej nr. 25 i skradli 1 bochenek chleba, 1 garnek tłuszczu i 1 nóż stołowy. 
Złodzieje wyrznęli szybę okna kuchennego ze strony ogrodu, przez co dostali się do wnę-
trza kuchni i skradli panu Lewandowskiemu jeszcze parę trzewików pozostawiając swoje 
gorsze buty na miejscu przestępstwa. W chwili, gdy raczyli się mlekiem, zostali spłoszeni 
i uciekli znów przez okno niepoznani z swą zdobyczą.

Gazeta Gdańska, numer 41. Gdańsk,  niedziela 19 lutego 1922

~  Bysławek. Powiat Tucholski. (Okradzenie klasztoru).  Złodzieje coraz to zuchwalej pro-
wadzą w naszej wiosce swą pracę. W ostatnich dniach zakradli się do klasztoru miej-
scowego, rozbili tabernakulum i skradli monstrancję i dwa kielichy, rozrzucający hostię po 
kościele. Prócz tego dokonano napadu u gospodarza Piotr Deji. Po skradzeniu 21000 mk.  
gotowizny, wszelkich kosztowności i większej części bielizny, bandyci uciekli do pobliskie-
go lasu. Powzięte natychmiast śledztwo nie przyniosło w obu wypadkach na razie żadnych 
wyników.

Słowo Pomorskie, Numer 47.  Toruń, sobota 25 lutego 1922

~ Chojnice.  (Z ruchu oświatowego). Objazd komitetów T.C.L.  obejmował w ubiegłym 
tygodniu powiat chojnicki. Odbyły się wiece oświatowe w Chojnicach (wieczornica), Rytlu, 
Brusach i Wielu. Zlustrowano bibliotekę w Łęgu. W Wielu odbyło się posiedzenie specjalnie 
dla młodzieży pozaszkolnej, którą sekretarz zachęcał do korzystania z czytelni Uniwersy-
tetów Ludowych. W przyszłym tygodniu odbędzie się objazd powiatu  ..?..
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HISTORIA  CHOJNIC

30 lat Radia Weekend
Piotr Eichler
Nauczyciel historii, regionalista, działacz społeczny

Tym razem nie napiszę o fragmencie z historii Chojnic 
tekstu w formie bezosobowej „spotkali się”, „podjęli decy-
zję”, „założyli”, „od dnia tego i tego rozpoczęto”, bo będę pi-
sał o rzeczach, w których sam brałem udział. Co więcej, ra-
czej za bardzo nie będą pojawiały się daty dzienne, często 
za to będzie „chyba w…”. Nie mam zamiaru pisać rozprawy 
doktorskiej, a na kwerendę źródeł za bardzo nie miałem 
czasu. Naczelny „Chojniczanina” zadzwonił i nawet nie pro-
sił tylko stwierdził – „Obiło mi się coś o uszy, że zakładałeś 
Radio Weekend”. Zrobiłem oczy jak u trzeciego psa w bajce 
Andersena i pytam – Skąd Ty to wiesz? Prehistoria! Mało 
kto to wie, jeszcze mniej pamięta lub są pewnie tacy, którzy 
nie chcą tego pamiętać albo by to chętnie z pamięci wy-
gumkowali. Jak Wałęsę.  A pamięć jest ulotna, nie wszystko 
zostaje w głowie albo się w niej głęboko chowa. Przekona-
łem się o tym, gdy przy jakiejś tam okazji spotkali się ze 
mną i chwilę o dawnych dziejach pogadali Jacek Studziński 
i Roman Kortas. Przyznam się, że gdy oni mówili o pewnych 
radiowych historiach, otwierały mi się w głowie klapki, a mój 
głos wewnętrzny mówił „Jezu! Faktycznie tak było, teraz mi 
się przypomina!” Nie wymienię wszystkich ludzi, którzy się 
przewinęli, bo nie wszystkie nazwiska już pamiętam. Wiem, 
że części z nich obecnie nawet nie ma w Chojnicach. Nie 
o wszystkim też będę wspominać, bo nie ma na to miejsca, 
a również nie we wszystkim co się w radiu działo, byłem 
przecież w stanie brać udział. – To jak? Napiszesz? – drążył 
Naczelny? Przytaknąłem. Dlatego też w tekście od czasu 
do czasu będzie (ja) zrobiłem, (ja) byłem, itp.

Wróćmy do „Bedekera chojnickiego”. Dzięki uprzejmo-
ści autora, pana Kazimierza Ostrowskiego, znalazła się tam 
i moja facjata z krótką wzmianką, w której znajduje się taki 
passus: „Jeden z trzech założycieli i pierwszych współwła-
ścicieli Radia Weekend”. Dzisiaj, co smutne, to zdanie po-
winno brzmieć „Jedyny żyjący z trzech założycieli i pierw-
szych współwłaścicieli Radia Weekend”. Jak w piosence 
Perfectu – było nas trzech, każdy z nas inna krew – ci dwaj 
pozostali to Edmund Pobłocki i Leszek Fryca. Może to i za-
skoczenie dla czytelników, ale wymazać się tego nie da. 
Nasza trójka założyła Radio Weekend. Edek miał wiedzę 
techniczną, Lechu miał kasę, a ja trochę wiedzy radiowej. 
I tak się zaczęło.

Emisje z domu Edka

Pierwsze emisje radiowe, ale nie krótkofalarskie tylko 
o charakterze emisji broadcastingowej były z mieszkania 
Edka przy ulicy Prochowej 17. Tam też powstawały jego 
konstrukcje. Przy wielu z nich swój udział miał, a potem 
pomagał w ich realizacji Zbigniew Kosiedowski. Gdzieś 
sierpnień-wrzesień 1992 roku Edek skonstruował nadajnik 
na zakres radiowy UKF.  Mocy miał mało, ale nawet przy 
tych kilku watach, na antenie typu ground plan, w Chojni-
cach to nadawanie było bez problemu odbierane, mimo że 
miejsce nadawania nie było najwyższym punktem miasta. 
Puszczana była muzyka z płyt. Dzisiaj w dobie plików mp3, 
muzyki granej z komputera może to nie być takie oczywiste 
dla młodego czytelnika. Wtedy królowały jeszcze winyle, 
kompakty (płyty CD) owszem były, ale jeszcze dosyć dro-
gie, a te oryginalne to już szczególnie. Muzyczne fascyna-
cje Edka to nie było disco polo, do Marii Koterbskiej też mu 
było daleko. Cream, Led Zeppelin, T-Rex, Pink Floyd, Jim-
my Page, Robert Plant, Eric Clapton – to były jego klimaty 
muzyczne. I taka też muzyka płynęła w eter. Żadnego gada-
nia, nic, sama muzyka. Potem Edek zaczynał uchylać rąbka 
tajemnicy. Dopiero po jakimś czasie pojawiło się „gadanie”. 
Ponieważ wszyscy, którzy zostali wtajemniczeni, pracowali 
zawodowo i nie było za bardzo czasu na zajmowanie się 
„radiem” w tygodniu, emisje były realizowane w soboty i nie-
dziele. To szło w kierunku unormowania czasu nadawania, 
aby potencjalni słuchacze wiedzieli, kiedy włączyć radiood-
biorniki. Różnymi metodami próbowaliśmy poinformować, 
kiedy nadajemy. Ale tak, by nie zaliczyć wpadki. Bo to, co 
robiliśmy, było jednak nadal nie do końca legalne. W „Ga-
zecie Chojnickiej”, miesięczniku kierowanym  przez Marię 
Eichler 25 września 1992 roku pojawiła się notatka „Nowe 
radio?” w której czytamy: „W ostatnim czasie pojawiają się 
na falach radiowych UKF rozgłośnie o (…) lokalnym zasię-
gu. Słyszalne są (…)  „Radio Weekend”. To ostatnie jest sły-
szalne najlepiej, ale jak do tej pory trudno zorientować się, 
skąd nadaje, a jego emisje ok. częstotliwości 70 MHz są 

nieregularne.” Tekst był niepodpisany. Autor się nie ujawnił 
z tzw. względów „bezpieczeństwa”. Dzisiaj mogę zdradzić 
autora – to byłem ja. 

Już wtedy pojawiła się nazwa „Radio Weekend”. Kto na 
nią wpadł? Srebrny Jacek. To nie żart! Ale po kolei. Od po-
czątku w radiu był Wojtek Miller. Starszym chojniczanom 
na pewno to nazwisko coś mówi. Lata 90 ubiegłego wieku 
to boom na CB radio. Miało je wielu – taksówkarze (sła-
wetny kanał nr 2), kierowcy ciężarówek i osobówek, były 
też stacje po domach. Ponieważ Edek również naprawiał 
urządzenia radiokomunikacyjne, w tym CB-radia, to środo-
wisko było mu dobrze znane. Bo wtedy „si-bi” to było zjawi-
sko społeczne. Zloty, spotkania towarzyskie użytkowników, 
miało się kolegów z CB-radia. Każdy miał  swoją ksywkę, 
np. Darek Zefir, Czesiu Santana, 07, Heniu 400, Janusz So-
kół. Obaj (autor ma na myśli siebie samego) z Edkiem by-
liśmy krótkofalowcami. Sprawy łączności radiowej nie były 
nam obce więc i kontakty z grupą użytkowników CB-radio 
nie były czymś dziwnym. Zresztą sami też go używaliśmy. 
I Wojtek Miler zaproponował, żeby zapytać słuchaczy, jak 
ma nazywać się radio. Padały różne nazwy, ale Srebrny 
Jacek trafił „w punkt”. 

Edmund Pobłocki 1953-2007

W radiowęźle Mostostalu

Czas płynął i nadawanie z domu Edka przestało wystar-
czać. Jeśli miało się dalej dziać coś sensownego, trzeba 
było wyjść z ukrycia, stworzyć warunki do radiowej robo-
ty. I tak wylądowaliśmy ostatecznie w dawnym biurowcu 
zakładu Mostostal. Październik 1992? Dostaliśmy po-
mieszczenie nieczynnego radiowęzła. Marzenie! Mieliśmy 
prawdziwe reżyserkę i spikernię! Trzeba teraz było temu 
wszystkiemu nadać nowe ramy, zbudować „prawdziwy” 
zespół i „prawdziwy” program. To była moja działka. Przez 
dwa lata studiów intensywnie działałem w radiu uczelnia-
nym UMK w Toruniu. Dostałem tam niezłą szkołę. Jak to 
się mówi – byłem po obu stronach szyby. Czyli przesze-
dłem szkołę zarówno jako realizator techniczny programu 
i jako spiker. Pamiętam, że m.in. pracowaliśmy na studyj-
nych magnetofonach o prędkości przesuwu taśmy 38 cm/s. 
Komputerów nie było! Nagrany materiał dźwiękowy do au-
dycji montowało się tnąc żyletką taśmę i w odpowiednim 
miejscu sklejając z następnym kawałkiem, wyrzucając to, 
co zbędne. Dostałem taką szkołę, że nauczyłem się wy-
cinać pojedyncze głoski w wypowiedzi. – Masz sklejkę? – 
to było wtedy normalne pytanie przy obrabianiu materiału 
dźwiękowego. 

Tworząc program, oczywiście nie robiłem tego sam. To 
było fizyczną niemożliwością. Wspomniany Wojtek Miller 
przez 5 dni starał się stworzyć ramówkę na kolejny week-
end, przygotować jakiś konkurs. Bardzo popularny był „Czy 
znasz swoje miasto?”. Ludzie dzwonili do radia, odpowiadali 

na antenie. Widzieli, a w zasadzie słyszeli, że nie ma ście-
my, że to leci „na żywo”. Kiedyś pamiętam z Wojtkiem od-
stawiliśmy na antenie show. Coś nas naszło i zrobiliśmy „na 
żywo” relację, co słychać w mieście. Owo „na żywo” jest 
w cudzysłowie, bo ja byłem przy telefonie w domu, a Wojtek 
siedział w radio. Poza tym drobiazgiem na żywo było. Ca-
łości już nie pamiętam. Ale pamiętam, że świetnie się ba-
wiliśmy. Tak nas poniosło, że z relacji wynikało, iż w Choj-
nicach mamy sytuację zbliżoną do tej opisanej w „Wojnie 
światów” Wells’a. Czy słuchacze bawili się równie dobrze 
jak my? Nie wiem do dzisiaj…

Bloki i konkursy

Wracając do zespołu. W pewnym momencie, to był 
jeszcze koniec 1992 roku, daliśmy ogłoszenie, że Radio 
Weekend poszukuje ludzi do współpracy. Dzisiaj to się na-
zywa casting. Wtedy – musimy kimś robić to radio! Jacek 
Studziński wybrał się na to spotkanie razem z Michałem 
Leszczyńskim. Do dzisiaj pamięta mnóstwo ludzi stojących 
w wielkich holu biurowca Mostostalu, czekających na coś 
w rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej i Marię Eichler, która 
była jedną z prowadzących te przesłuchania. Nie był to 
przypadek, bo z Edkiem Pobłockim też się doskonale znała 
i to on ją o udział w tym przedsięwzięciu poprosił. – Ra-
zem z jeszcze jedna panią, której nazwiska nie pamiętam, 
była to osoba ze świetną dykcją, polonistka, przypadło nam 
zadanie przeprowadzenia pierwszej selekcji wśród tych, co 
się zgłosili. A „pracy” było sporo, bo poziom przygotowania 
tych osób był bardzo różny – wspomina. Dzięki naborowi 
zespół powiększył się na tyle, że można było myśleć o pro-
gramie od godziny 7 do 22-24. Jedną z takich audycji, która 
się wtedy godzinach nocnych pojawiła, w głównej mierze 
autorstwa Sławka Steinborna, był „Wieczór muzyczny”. Za-
czynał się o 22, gdy kończyły się bloki autorskie. 

Przykładem takiego bloku autorskiego były „Rozma-
itości” prowadzone przez Jacka Studzińskiego i Michała 
Leszczyńskiego. W ich ramówce m.in. było 5 minut z mu-
zyką poważną, 5 minut z poezją, wywiady, sondy uliczne, 
cykl niesamowite opowieści, konkursy. Słuchacze dzwoni-
li i wygrywali np. kolację we dwoje w kawiarni „Zakazana” 
w Lasku Miejskim, kasetę czy płytę z muzyką. – Konkursy 
wprowadziliśmy m.in. po to, by wiedzieć, czy jesteśmy słu-
chani. Będzie odzew na konkurs, czyli słuchają – wspomina 
po latach Jacek Studziński. Linie telefoniczne udostępnił 
Mostostal, jako firma mieli kilka numerów. To nie były cza-
sy, w których telefon załatwiało się od ręki. Radio korzysta-
ło z numeru 71111, potem doszło 39, bo Telekomunikacja 
Polska modernizowała usługi i całe Chojnice dostały ten 
nowy początek. Tak więc mieliśmy do radia 397-11-11. Mie-
liśmy też numer faksowy 397-11-01. Była specjalna linia, dla 
nas ludzi z radia, „tajny” numer 397-11-52. Gdy było trzeba 
dzwonić, a na antenie był słuchacz, przecież nie wypadało 
go rozłączać! 

– Co do konkursów. Według dzisiejszych standardów, 
to były konkursy zupełnie nie radiowe, zaprzeczenie tego, 
co mamy dzisiaj. Ale właśnie dzięki temu możemy dzisiaj 
stwierdzić, że oddawały one lokalny charakter radia – 
wspomina Maria Eichler. – Pytania dotyczyły spraw miasta, 
bieżącej polityki, były takie, jak nam się wydawało, żeby 
większość słuchaczy miała szansę odpowiedzenia na nie. 
Bo przecież nie chodziło o konkurs, w którym po zadaniu 
pytania nikt nie zadzwoni, bo trzeba by nieć profesorski 
tytuł, by znać odpowiedź. A do dyspozycji wtedy nie była 
wszechwładna Wikipedia, tylko encyklopedia PWN albo 
inne „papierowe” słowniki lub leksykony. Podaj datę dokład-
nego wpisania chojnickiej fary do rejestrów jako bazyliki 
mniejszej? Wydarzenie bardzo ważne dla chojniczan, więc 
znalazło konkursowe odzwierciedlenie. Jak nazywa się mi-
nister od przekształceń własnościowych (czasy gospodar-
czej transformacji kraju)? Jakiego państwa prezydentem 
jest Borys Jelcyn? Kto jest redaktorem naczelnym „Gaze-
ty Wyborczej”? Ale był i cięższy kaliber. „Burza”, „Wesołe 
kumoszki z Windsoru”, „Otello” – to tytuły czyich dzieł? Py-
tania o Salmana Rushdi, co robi słynna Anastazja P? Kto 
nakręcił film oparty na wydarzeniach związanych z porwa-
niem córki wicemarszałka sejmu Andrzeja Kerna? Która 
aktorka polska ogłosiła publicznie, że 4 czerwca 1989 roku 
upadł w Polsce komunizm? Jaki proszek jest reklamowany 

 Uff! Udało się! Wodziłem wzrokiem po półkach z książkami, żeby znaleźć „Bedeker chojnicki”. To jedno z trzech miejsc, gdzie można odnaleźć 
śladowe, ale jednak informacje związane z powstaniem Radia Weekend. Drugiego miejsca nie zdradzę, a trzecie to pamięć ludzi, którzy radio tworzyli. 
No, może czwartym miejscem jest jeszcze moja kopalnia zabytków. Coś tam związanego z początkami Radia Weekend można znaleźć. Nawet nie powiem, 
unikaty. Może jeszcze kiedyś z nich zrobię użytek. Zastanowię się. Radiu mija 30 lat i – myślę, że z dumą – mówią o tym obecnie na antenie.
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HISTORIA  CHOJNIC
w formie nawiązania do Trylogii Henryka Sienkiewicza? 
Czy w Chojnicach istnieją szkoły prywatne i społeczne? 
Przy jakiej ulicy mieści się w Chojnicach Urząd Miejski? 
Wymień wszystkich burmistrzów naszego miasta w tej ka-
dencji (chodziło o burmistrza i jego zastępców – przyp. PE). 
– Czyli rozrzut tematyczny bardzo wielki. Od spraw nam 
odległych do tych bardzo lokalnych. Wtedy te pytania były 
łatwe, ludzie byli w stanie na nie odpowiedzieć. O tym się 
mówiło i pisało  – przypomina sobie Maria Eichler.

Program 24-godzinny wszedł latem 1993 roku i to zno-
wu ostateczną decyzję podjął Edek. Miał z nas chyba naj-
więcej wiary w to, że to się musi udać. Trochę ułatwiał nam 
życie fakt, że w tamtych czasach, również w rozgłośniach 
Polskiego Radia, „puszczało” się w audycjach całe płyty. 
Dzisiaj rzecz nie do pomyślenia, wtedy słuchacze wręcz wy-
czekiwali takich audycji. Jak z kompaktu – 40 minut audycji. 
Zapowiedź i następna płyta. Przy winylach trzeba było po 
jednej stronie coś zagadać, jednocześnie w międzyczasie 
przełożyć płytę i puścić ją dalej. Słuchawki z mikrofonem 
były w takiej sytuacji nieocenione. – Co do muzyki, to korzy-
staliśmy z zasobów nie tylko prywatnych, ale również osób, 
które sprzedawały płyty i kasety. Pamiętam taką współpra-
cę z panem Markiem Augustynem. Był na nią bardzo otwar-
ty, miał wtedy sklep na ulicy Kościuszki. A my w audycji 
wspominaliśmy dzięki komu mamy nagrania – przypomina 
sobie Jacek Studziński. 

Szpulowiec z Radia Plus

Audycje były realizowane przy użyciu powszechnie do-
stępnego sprzętu. Mikser był klasy „radiowęzłowej”, podra-
sowany przez Edka, przystosowany do emisji stereofonicz-
nej. Używaliśmy gramofonów klasy „Daniela”, kaseciaków 
„szuflad”, magnetofonów szpulowych, odtwarzacza płyt 
CD. Pewnych rzeczy nie dało się zrobić samemu. Mimo 
że Edek był świetnym elektronikiem, pierwszy nadajnik 
był jego pomysłu i wykonania, potrzeba było sprzętu wy-
konanego fabrycznie. Nadarzyła się okazja – Radio Plus 
w Gdańsku pozbywało się części „zabawek”. Dla nich były 
to rzeczy wysłużone, na nasze potrzeby wystarczyły. Dla 
nich był wysłużony, na nasze potrzeby wystarczył. Pojecha-
liśmy na zakupy. Przywieźliśmy wtedy studyjnego szpulow-
ca, takiego na jakim pracowałem w Toruniu. Miał chyba iść 
na złom, więc go zabraliśmy. Niestety, radiowe życie akurat 
ten sprzęt zweryfikowało negatywnie. Nie pamiętam, ale 
albo zmontowałem jeden, dwa materiały na nim? A może 
nie zmontowałem na nim ani jednej audycji. Czy zabrakło 
taśm, czy Edek go w ogóle nie podłączył? Tu spada zasło-
na niepamięci.

Co do finansowej strony funkcjonowania radia, na po-
czątku było to napędzane hurra-optymizmem. Nikt nie za-
dawał pytań, „a za ile i kiedy”. Jednak były wydatki bieżące, 
więc zaczęło się szukanie reklamodawców (droższe), ogło-
szeniodawców (tańsze) – potrzebne zaczynały być pienią-
dze. Na tym etapie nie chodziło o skomercjalizowanie radia, 
ale o to, by mniej do tego radia dokładać. Zaczęliśmy two-
rzyć spoty reklamowe (wtedy nikt tego tak nie nazywał…) 
w postaci singli, odgrywanych scenek z podkładaną mu-
zyką. W pewnym momencie nawet nagrywaliśmy reklamy 

w profesjonalnych studiach (klient płaci, klient wymaga!) 
oraz pojawiło się emitowanie reklam dostarczanych w ra-
mach kampanii ogólnopolskich lub regionalnych. Pojawiły 
się reklamy „barterowe”. Reklamodawca przekazywał nam 
zamiast gotówki np. fanty na nagrody w konkursach, co 
doskonale pamięta do dzisiaj Roman Kortas. Zresztą jako 
realizator techniczny programów radia również w narywa-
niu tych reklam uczestniczył. Pamiętam jak jednego dnia 
o 22 kończyłem dyżur z Hanią Gredką. Zmęczeni, już się 
cieszymy, że zaraz kończymy i do domu. A tu telefon, że 
na rano musi być gotowa reklama. Mus to mus. Ale posta-
nowiłem się odkuć i dla samego tytułu wybrałem kawałek 
zespołu Raz-Dwa-Trzy „Policjanci w Sztokholmie gonią się 
po sex shopie”. Zrobiliśmy swoje, następnego dnia po połu-
dniu, jak przyszedłem do pracy okazało się, że dostaliśmy 
pochwały, bo zadzwonił właściciel sklepu i był reklamą za-
chwycony  – jak wspomina. – Wtedy byliśmy źli, że nas ta 
dodatkowa robota trafiła, a dzisiaj to anegdota z radiowej 
przeszłości. Dzięki reklamom byliśmy w stanie zacząć na-
wet członkom zespołu wypłacać drobne gaże. To nie był fi-
nansowy szał, ale zawsze! Jak wspomina Jacek Studziński 
– W moim archiwum zachował się kwit-pit o dochodach za 
1993 rok, podpisany przez Edka Pobłockiego. 2 094 400 zł, 
tyle zarobiłem przez 8 miesięcy tego roku w radio. 

Z własnego doświadczenia Jacek Studziński pamię-
ta, że chojniczanie bardzo pozytywnie podchodzili wte-
dy do radia. To było coś nowego, swojego. Gdy radiowcy 
wychodzili robić np. reportaże czy sondy uliczne spotykali 
się z wyrazami sympatii, rozmówcy wypowiadali się chęt-
nie – można było odnieść ważenie, że chcieli być słyszani 
w „swoim” radiu. To wyjście w teren też przysparzało radiu 
słuchaczy. Takim potwierdzeniem na te słowa była pierwsza 
akcja charytatywna, którą to „moje” Radio Weekend prze-
prowadziło w 1993 – przypomina Roman Kortas. – Była to 
zbiórka pieniędzy dla niepełnosprawnej dziewczyny na wó-
zek inwalidzki. Oddźwięk był niesamowity, ludzie przynosili 
pieniądze, zostawiali w studiu, nie chcieli żadnych pokwito-
wań. Takie było do nas zaufanie. Zebraliśmy wtedy 25 000 
000 zł (wg tamtego nominału). Wózek kosztował 14 000 
000 zł. Roman Kortas pojechał przekazać zainteresowanej 
tę wiadomość. Do dzisiaj pamięta, jak niesamowite było to 
przeżycie. A pozostałe pieniądze trafiły do TPD, z którym 
radio współpracowało.

 
Koncesja – koniec przygody

Częstotliwość nadawania 70,85 MHz została wybrana 
nieprzypadkowo. Chodziło o to, żeby nie zakłócać innych 
stacji, szczególnie „państwowych”. Żeby nikt nie zgłosił za 
szybko, że coś się dzieje. Wtedy szybkość działania Pań-
stwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w wypadku zakłóca-
nia sygnałów radiowych była błyskawiczna. Kontrola mogła 
się skończyć zamknięciem całego interesu. Mieliśmy spore 
dylematy. Chociaż z drugiej strony sytuacja była sprzyjają-
ca. Dokonywały się zmiany w prawie, trwały prace, nikt tak 
do końca nie wiedział, w którą to pójdzie stronę. Pojawiały 
się pogłoski, że ma powstać jakaś Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, mają być przyznawane koncesje dla stacji lokal-
nych. Nadajnik miał 3 waty, antena była własnej konstrukcji. 
Słychać nas było, ale nie za daleko. Były dylematy, Edek 

miał ich najwięcej. Figurowało to wszystko na niego i w ra-
zie czego ponosił największą odpowiedzialność. W końcu 
„doczekaliśmy” się kontroli, ale skończyło się na wlepieniu 
kary. Najprawdopodobniej to wydarzenie spowodowało lub 
przyspieszyło zakup nadajnika fabrycznego z homologacją. 
To powodowało, że byliśmy „bardziej legalni”, choć do pełni 
prawnego szczęścia było daleko. No i poprawił się zasięg – 
słychać nas było przy dobrych warunkach propagacyjnych 
w promieniu 80 km. 

Ostatecznie stało się jasnym, że bez koncesji się nie 
obędzie. To był rok 1993. W radiu wtedy, kwiecień-maj na 
pewno, a może i wcześniej, do zespołu dołączył Tomasz 
Myck. Z nas wszystkich Edek miał do powiedzenia najwię-
cej, bo „Radio Weekend” to był jego pomysł, jego dziecko, 
włożył w nie z nas wszystkich najwięcej serca. Kiedy było 
wiadomo, że nie damy rady przeskoczyć kosztów koncesji, 
pojawiły się pytania, co robić dalej? Gdzieś po drodze poja-
wiła się osoba Piotra Granowskiego. Edek z nim prowadził 
rozmowy, co z radiem. Ja w nich nie uczestniczyłem, a czy 
Lech Fryca wiedział o wszystkim? Czy jakieś rozmowy 
z Granowskim prowadził T. Myck? Nie wiem. W pewnym 
momencie Edek zakomunikował, że sprzedajemy Radio. 
I tak się też stało – Radio Weekend zaczęło stanowić część 
przedsięwzięć biznesowych Piotra Granowskiego, a To-
masz Myck został pierwszym redaktorem naczelnym radia 
w nowym układzie właścicielskim.

Cała przygoda z Radiem Weekend jego twórców 
i pierwszych właścicieli oraz zespołu ludzi, który to radio 
razem z nimi tworzyli, trwała rok. Czym ten rok był? Od-
skocznią od codzienności? Realizacją własnych fascyna-
cji mediami? Nadzieją na coś innego, co będzie kolejnym 
etapem zawodowego rozwoju? Szansą na wielki biznes? 
Przygodą? Każdy z uczestniczących w tym przedsięwzię-
ciu musi sobie odpowiedzieć na to sam. Z mojego, autora 
tego tekstu, punktu widzenia na pewno okresem pracy z ze-
społem fajnych ludzi. Wszyscy uczyli się rzeczy dla siebie 
nowych, niedostatki dziennikarskiego i nie tylko warsztatu 
po części tuszował entuzjazm, a niektórzy z nas byli w sta-
nie „w tej robocie” edukować pozostałych i szło coraz le-
piej. Kto nie pasował do zespołu, odpadł. Zostali – nie bój-
my się tego słowa – najlepsi.  Z jednej strony, ostatecznie 
pierwsi współwłaściciele kokosów na tym radiu nie zrobili,  
Rupertami Murdochami chojnickiego rynku medialnego nie 
zostali. Z drugiej strony, to jednak coś założycielom Radia 
Weekend się udało…                                         Piotr Eichler

Stare dzieje – tak było 30 lat temu
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W styczniu 1934 r. a więc niemalże równy rok po 
tym jak Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, Polska 
i Niemcy zawarły układ o nieagresji (tzw. pakt Hitler -  
Piłsudski) w którym obie strony wyrzekły się na okres 
10 lat stosowania przemocy we  wzajemnych stosun-
kach. Józef Piłsudski nabrał przekonania, iż Francja 
jest coraz słabszym  naszym sojusznikiem i Polska 
musi sama unormować stosunki z Niemcami a odmowa 
Francji  przyjęcia tajnej propozycji wojny prewencyjnej 
przeciw Niemcom, w obronie postanowień traktatu 
wersalskiego, tylko potwierdziła jego przekonanie. 

Niemcy przeczuwając zagrożenie militarne podpisały 
z Polską nowy układ mając na celu nie dopuścić do akcji 
zbrojnej w czasie gdy byli jeszcze nie dozbrojeni. Hitler miał 
jeszcze jeden interes, doskonale wiedział o wcześniejszym 
sojuszu Polski z Francją (tak bardzo przez niego znienawi-
dzoną za postanowienia traktatu wersalskiego), zwłaszcza 
w sferze ekonomicznej, że w pierwszej kolejności pragnął 
właśnie zaatakować Francję. Hitler nie szanował  Francu-
zów, słusznie zakładał, że jeśli napadłby na Polskę, Fran-
cja nie zrobi nic by stanąć w jej  obronie, natomiast miał 
głębokie przekonanie, że jeśli będzie odwrotnie to Polacy 
wywiążą się z postanowień sojuszu z Francją i zaatakują 
jego wojska od tyłu.   

Niewątpliwie umowa z Niemcami doprowadziła do cza-
sowej normalizacji i poprawy stosunków  polsko – niemiec-
kich, Hitler często oficjalnie nazywał nas swoimi przyjaciół-
mi, próbował też   nakłonić Polskę do sojuszu wymierzonego 
w ZSRR.  Hitler podziwiał Józefa Piłsudskiego, pogromcę 
komunistów z 1920 r. a nacjonalistyczna prasa partyjna 
wyrażała się o naszym  marszałku w samych superlaty-
wach. Ciekawostką jest, iż Hitler uczestniczył w oficjalnej 
mszy w Berlinie, w dniu pogrzebu marszałka 18 maja 1935 
r., wydał rozporządzenie  żałobne, a po zdobyciu Krakowa 
we wrześniu 1939 r., wydał rozkaz niemieckiemu dowódcy   
w randze generała, by ten udał się na wawel złożyć kwiaty 
na grobie marszałka oraz wystawił  wartę honorową przed 
jego kryptą. Marszałek Piłsudski nie docenił Adolfa Hitlera, 
mimo  wszystko uważał go za polityka racjonalnego, który 
mimo pewnych zakus związanych z   Gdańskiem nie pokusi 
się do rozpętania wielkiej wojny. Innego zdania byli chojni-
czanie,  którzy już w dniu podpisania paktu Hitler – Piłsud-
ski, mimo nakazu lokalnych władz nie  wywiesili w oknach 

swych mieszkań flag narodowych, ich reakcja nie napawała 
optymizmem  i  na nieszczęście tego świata to właśnie oni 
mieli rację....

  
Jest luty 1934 r. dyrektor chojnickiego gimnazjum dr Ko-
rzeniowski zwołuje w jego auli zebranie Polskiego Związku 
Zachodniego (oddział miejski w Chojnicach), zainteresowa-
nie jest ogromne, na sali zbiera się ok. 200 osób, większa 
połowa to osoby z poza związku, w tym pewien Niemiec za-
mieszkały w Chojnicach, pracujący dla Urzędu Tajnej Policji 

Państwowej w Berlinie. Temat zebrania to „Narodowo – so-
cjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec a Polska’’.

  Dr Korzeniowski nie waha się użyć ostrych słów wobec 
paktu Hitler – Piłsudski, cytując nawet książkę tego pierw-
szego „Mein Kampf’’, chcąc przekonać zebranych, że celem 
polityki Hitlera jest uzbrojenie Niemiec i stworzenie silnej 
armii, co już jest widoczne w szkoleniu młodzieży oraz we-
teranów ostatniej wojny. Widząc wyraźne zainteresowanie 
i ożywienie swych słuchaczy Korzeniowski kwituje, iż pol-
sko – niemiecki pakt o nieagresji jest wyłącznie świstkiem 
papieru,  Hitler nie zawaha się pchnąć naród niemiecki do 
nowej wojny, tak jak nie zawahał się po  objęciu władzy wy-
mordować swych przeciwników politycznych a on sam jak 
i całe Niemcy  nigdy nie pogodzili się z ‚’utratą’’ polskich 
ziem zagrabionych w drodze rozbiorów. W tym samym 
miesiącu odbywa się inne zebranie, koła Narodowej Demo-
kracji, tutaj  emerytowany major wojsk polskich Antoni Nie-
borak (po wybuchu wojny zamordowany przez   Niemców) 
posuwa się jeszcze dalej w swej przemowie, oświadczając 
że układ ten oznacza utratę Pomorza i jest zdradą Polski 
a wojsko polskie stacjonujące na Pomorzu, w Wielkopolsce  
i Śląsku we właściwym czasie obali reżim Piłsudskiego. 
  

  Kolejna organizacja „Strzelec’’ na swym zebraniu 
w kwietniu, odnosi się wobec paktu w podobnym tonie 
zaznaczając, iż Niemcy gwałtownie zbroją się na lądzie, 
morzu, powietrzu i jest to wezwanie dla każdego członka 
„Strzelca’’, by w razie napadu na Polskę bronić jej do ostat-
niej kropli krwi a pakt o nieagresji jest w rzeczywistości pró-
bą uśpienia naszej czujności.

W owym niespokojnym czasie na terenie Chojnic dzia-
łało co najmniej kilku niemieckich szpiegów przerzucając 
swoje raporty do Urzędu Tajnej Policji Państwowej (gesta-
po) w Berlinie, zauważając również zdecydowanie nega-
tywne stanowisko wobec paktu robotników w Chojnicach, 
którzy uważali pakt jako zdradę wobec Polski, domagając 
się obalenia rządów Piłsudskiego. W raportach wskazywa-
no również niezadowolenie polskiego wojska stacjonujące-
go w Chojnicach a wszystkie te raporty po dziś dzień znaj-
dują się w niemieckich archiwach w Poczdamie. 

Krystian Reszczyński 

HISTORIA  CHOJNIC
      CHOJNICKI SPRZECIW WOBEC PAKTU HITLER – PIŁSUDSKI

WG. RAPORTÓW NIEMIECKICH SZPIEGÓW
Fotografie z mojej kolekcji
                                         Krystian Reszczyński
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UROK  STARYCH  FOTOGRAFII

W dzisiejszym wydaniu miesięcznika Chojniczanin.pl zamieszczam dwa widoki początku ulicy Młyńskiej. Ulica wzięła swoją nazwę od młyna, który znajdował się za Bramą Młyń-
ską  (brama też wzięła nazwę od młyna). Młyn zbierał wodę z fosy miejskiej, która zasilana była od strony Jeziora Zakonnego. Obie pocztówki pochodzą z tego samego okresu 
(1910-1914). Kamienice widoczne na pierwszej pocztówce, znajdujące się w ocalałej północnej pierzei rynku, zachowały się w stanie prawie oryginalnym do dzisiaj. Kamienica Ry-
nek 7 (to ta z apteką), która uległa zniszczeniu w lutyn 1945 r. pokazana jest już po przebudowie witryny. Na drugiej pocztówce widzimy jej ścianę północną, a dalej przebudowany 
po pożarze Hotel Priebe. W tamtych czasach jak pojawiał się fotograf z czarną skrzynką to natychmiast znajdowali się taż statyści ;).                                                            (J.Klajna)
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Ciekawostki znalezione przy okazji
Skala Scoville’a

CIEKAWOSTKI

Szukam w Internecie (ale nie tylko – sięgam też 
wielokrotnie do źródeł papierowych) wielu informacji. 
Zawsze trafiam na sporo innych niż te poszukiwane. 
I przyznam, że są one nie mniej ciekawe i pouczające. 
Od dawna już chodziło mi po głowie, dlaczego się nimi 
nie podzielić? Stąd mój pomysł na Ciekawostki znale-
zione przy okazji. To co? Zaczynamy?

Na początek – robię gulasz

Ostatnio robiłem gulasz wołowy. Na etapie „danie prawie 
gotowe” uruchomiłem tester smaku marki Maria i otrzyma-
łem komunikat: Chcesz mnie wykończyć? Ale ostre! Spraw-
dziłem sam – no może fatycznie było pikantne, ale w grani-
cach normy. Widać tester ma zaniżoną odporność na pieprz 
kajeński… Kto winien? Generalnie kapsaicyna.

Kapsaicyna to związek chemiczny występujący m.in. 
w papryczkach chili. To już wszystko jasne – odbieramy jej 
smak jako uczucie pieczenia i ostrości w jamie ustnej.  W na-
szej „gębie” mamy komórki nazywane kubkami smakowymi. 
Mamy je na języku, podniebieniu, w gardle i w górnej części 
przełyku. Kubek smakowy składa się receptorów (umownie 
– odbiorników różnych smaków), może ich mieć od 50 do 
150. Kapsaicyna działa na receptory odbierające wrażenie 
ciepła oraz bólu i powoduje podobne wrażenie jak przy ska-
leczeniu lub w czasie spożywania zbyt gorących potraw.

Skala Scoville’a

Dosyć o kapsaicynie jako takiej, wszyscy mam nadzie-
ję już wiedzą, dlaczego niektóre papryczki są „ostre”. Te-
raz pojawia się pytanie, jakie produkty jak bardzo są ostre 
w smaku. Ano, jest do tego odpowiednia skala. Wymyślił ją 
w 1912 roku amerykański chemik Wilbur Scoville. 0 (zero) 
na tej skali ma… papryka słodka. Jednostkę ostrości ozna-
cza się skrótem SHU (od ang. – Scoville Hotness Unit). 
Znane zapewne czytelnikom produkty, takie jak papryka 
jalapeño czy przyprawa tabasco mają 2500-8000 SHU. To 
dużo, czy mało? Czarny pieprz jest określany na poziomie 
100-500 SHU. Ziarenko pieprzu chyba każdemu udało się 
kiedyś rozgryźć. Jak powstała ta skala? Po pierwsze ocena 
ostrości odbywała się przez smakowanie. Ponieważ każdy 
ma subiektywne odczuwanie „ostrości potraw”, testerów naj-
częściej jest pięciu. Jak się przeprowadza test? Do roztworu 

Wilbur Scoville 1865-1942, amerykański chemik i farmaceuta, 
odznaczony m.in. Medalem Honorowym im. Remingtona, 

najbardziej prestiżowym odznaczeniem w dziedzinie 
farmaceutyki w USA.

wody z cukrem o określonej objętości dodaje się porcjami 
alkoholowy ekstrakt z produktu zawierającego kapsaicynę. 
Kiedy testujący zaczynają odczuwać pieczenie, określa 
się, jaki jest stosunek obu roztworów. To odpowiada war-
tości na skali SHU. Przykładowo jeżeli sos tabasco ma np. 
2500 SHU, to znaczy, że jedna łyżeczka sosu przestanie 
być wyczuwalna, jeżeli rozcieńczymy ją w 12,5 litrach wody! 
Mamy wiele ostrych warzyw, szerzej roślin, ale na szczęście 
te najbardziej „ostre” w Polsce nie rosną. Można je spotkać 
w Maroku i Nigerii. Zawierają substancję o nazwie rezyny-
feratoksyna (odmiana kapsaicyny), która ma wskaźnik SHU 

16 000 000 000. Dużo, ale tak bardziej zrozumiale „jaka to 
ostrość”? Ile potrzeba litrów wody do zniwelowania piecze-
nia tego środka? Ja wiem, to trudne do wyobrażenia sobie, 
ale tak wychodzi z obliczeń – żeby nie było czuć „palenia 
w język” rezynyferatoksyny o objętości 1 mililitra (to bardzo 
mało, patrz ilustracja) potrzeba zbiornika o podstawie wiel-
kości chojnickiego rynku i wysokości 4,5 km… Tak! Nie po-
myliłem się! Wysokość podana w kilometrach. 

Zakraplacz. Kiedyś takowe zamykały buteleczki z kroplami 
do nosa albo żołądkowymi. Ma objętość 1 mililitra.

Piecze? Jest ratunek!

Jeśli już nam się zdarzy zjeść np. papryczkę piri-piri (100 
000 – 350 000 SHU), to:

 - nie dzwonimy po straż pożarną;
 - nie pijemy wody, by ugasić „pożar w gębie” – kapsaicy-

na nie rozpuszcza się w wodzie, więc nie złagodzi nam 
ona odczucia „palenia”, nawet je wzmocni;

 - MLEKO, NAJLEPIEJ 3,2% – tłuszcz rozpuszcza kapsa-
icynę i łagodzi skutki jej działania – wypijamy spokojnie 
szklankę, dwie, powolutku, aby nam mleko „wymościło” 
sponiewieraną gębusię.

Zainteresowanych zaś ekstremalnymi doznaniami sma-
kowymi uprzejmie informuję, że pewna polska firma na „R”, 
która robi majonezy, keczupy i musztardy, produkuje rów-
nież ekstremalnie ostre sosy. Można je kupić w Chojnicach. 
Nawet kilka stoi u mnie w spiżarni. Przy nich sos tabasco 
jest jak szampan pikolo. A do mojego gulaszu dodałem gę-
stej śmietany 30%. Żeby mi tester smaku się nie zepsuł ;)

Piotr Eichler

PeperoniChiliJalapeno
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Ciekawostki znalezione przy okazji
Henryk Grabosz Kultura chojnicko-pieńkowska

Czasami będzie tak, że piszę coś od 
siebie (jak z skalą Scoville’a), czasami 
będę działał na zasadzie kopiuj-wklej, 
poddając teksty drobnej kosmetyce ję-
zykowo-redakcyjnej. Takie życie! Po pro-
stu pewnych znalezisk internetowych 
nie należy zbytnio poprawiać, tylko po-
dać takimi, jakimi są. Tak jest w przypad-
ku dwóch następnych ciekawostek.

Urodził 16 lipca 1921 w Mylofie, w rodzi-
nie Wojciecha  i Władysławy z d. Pestka. 
Był uczniem gimnazjum w Gdyni. Ojciec 
Henryka - Wojciech, z zawodu leśnik, był 
kupcem i właścicielem sklepu włókienni-
czego w Czersku. Został aresztowany przez 
Niemców w styczniu 1941 za wcześniejszą 
działalność na rzecz Polski. Zamordowano 
go w KL Auschwitz 10 października 1941 za 
prowadzenie działalności szpiegowskiej. 

W czasie okupacji Henryk Grabosz 
mieszkał w Męcikale. 10 listopada 1942 
wstąpił w szeregi Tajnej Organizacji Woj-
skowej „Gryf Pomorski”. Od stycznia 1944 
został komendantem Oddziału Specjalnego 
nr 3 „Cis”, jak również komendantem na Mę-
cikał. Większość chojniczan kojarzy bun-
kier „Zielony Pałac” partyzantów z Gryfa.  
Znajdował się on w lesie, w pobliżu szosy 
z Męcikału do Chojnic. „Gryfowcy” prowa-
dzili dywersję i kolportaż prasy, m.in. gazet-
ki „Gryf Pomorski”. W dniach 21-22 marca 
1944 w wyniku zdrady Niemcy (oddział po-
licji i Waffen SS) okrążyli bunkier i przypu-
ścili szturm. Z okrążenia zdołało się prze-
bić tylko dwóm partyzantom – Graboszowi 
i Janowi Bronce. Polegli w walce Edmund 
Kroplewski, Józef Dorawa, Józef Mrozik, 
Wojciech Wirkus, Stanisław Przytarski, 
Franciszek Lesman i Leon Szutenberg.

Henryk Grabosz brał również udział 
w kilku akcjach sabotażowych, m.in. znisz-
czenia pił w tartaku w Rytlu, zniszczenia za-
pasu spirytusu w Gronowie oraz niszczenia 
maszyn rolniczych w majątkach niemiec-
kich. Po wojnie szykanowany przez władze 
PRL przeprowadził się do Wrocławia, gdzie 
zmarł 29 maja 1988.

Z żoną Teodozją dochowali się dwójki 
dzieci – córka Mariola urodziła się w 1952, 
a syn Jaromir w 1958. Za swoje czyny, 
mimo szykan, które zmusiły go do opusz-
czenia ziemi chojnickiej, został odznaczony 
przez władze Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari nadanym w 1974 roku przez 
Radę Państwa, Złotym Krzyżem Zasługi 
i Krzyżem Partyzanckim.

Kultura późnomezolityczna, czyli z okre-
su około 8000–4800 p.n.e. na ziemiach pol-
skich. Nazwa tej jednostki kulturowej zwią-
zana jest z Chojnicami oraz uroczyskiem 
Pieńki znajdującym się koło Warszawy. 
Rozwój tej kultury wyznaczają daty od ok. 6 
do ok. 4 tys. lat temu. Należy ona do kręgu 
północnego, wspólnoty kultury postmagle-
moskiej (kultura występująca w okresie ok. 
9000-5000 p.n.e. w północnej części Niżu 
Europejskiego, nazwa pochodzi od stanowi-
ska archeologicznego w Danii). Geneza kul-
tury wiąże się z przesunięciem na południe 
na Niż Środkowoeuropejski ludności z połu-
dniowej części duńskiej wyspy Zealand – to 
na tej wyspie leży stolica Danii, Kopenhaga 
– oraz z miniaturyzacją i zmianami techno-
logicznymi obróbki krzemienia. Te czynniki 
ukształtowały nową jednostkę kulturową. 
Grupa chojnicka, której stanowisko odkryto 

w pobliżu Swornegaci, wzięła udział w two-
rzeniu się nowej kultury w neolicie – kultury 
pucharów lejkowatych. Ale o tym może przy 
innej okazji, jeśli będzie taka sposobność.

Gospodarka ludzi z kultury chojnic-
ko-pieńkowskiej miała charakter łowiec-
ko-zbieracko-rybołowiecki. Grupy za-
mieszkiwały lasy, w przewadze sosnowe. 
Obozowiska, często kilkuszałasowe, za-
kładano zwykle w dolinach rzek lub nad 
brzegami jezior. Szałasy bywały zagłębione 
w ziemi. Obozowiska jednoszałasowe moż-
na traktować jako satelickie. 

Na stanowiskach kultury chojnicko-
-pieńkowskiej znajdowano m.in. zawieszki 
i figurki zwierząt (wizerunki niedźwiedzi, 
dzików i koni).

Piotr Eichler

Źródła główne:   https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Grabosz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_chojnicko-pie%C5%84kowska

Zasięg kultury chojnicko-pieńkowskiej

www.art-sky.pl
511-459-109

ArtSky ArtSky Video ArtSky.go
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Planujesz weekend na Dolnym Śląsku? Zastanawiasz się co warto zobaczyć? Ja-
kie dolnośląskie atrakcje przyrodnicze Cię zachwycą? Lubisz zamki i pałace, a może 
wolisz zwiedzić kopalnie? Szukasz inspiracji na jednodniową wycieczkę? Skorzy-
staj z naszego przewodnika po atrakcjach Dolnego Śląska!

Dolny Śląsk to miejsce pełne zabytków, muzeów, miejsc i atrakcji, które zachwycą każ-
dego turystę. Coś interesującego znajdą tutaj zarówno wielbiciele historii, miłośnicy przy-
rody i fani zabytków techniki. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś raz przyjedzie na Dolny 
Śląsk, to od tego czasu będzie tutaj częstym gościem. Tak przynajmniej było z nami. Gdy 
po raz pierwszy jechaliśmy na Dolny Śląsk nie sądziliśmy, że zakochamy się w tym zakątku 
na ziemi. Dzisiaj już nawet nie zliczymy ile to razy przemierzaliśmy trasy i szlaki tego nie-
samowitego województwa. Najciekawsze jednak jest to, że za każdym razem gdy tu przy-
jeżdżamy odkrywamy coś nowego i ciągle nam mało. Co spowodowało, że pokochaliśmy 
Dolny Śląsk i z zazdrością spoglądamy na bogactwo tych terenów? Mam nadzieję, że na to 
pytanie odpowie lista dolnośląskich atrakcji, miejsc i zabytków, którą przygotowaliśmy spe-
cjalnie dla tych, którzy jeszcze mają wątpliwości, czy warto tu przyjechać. Mam nadzieję, 
że spis przyda się Wam do zaplanowania jednodniowej wycieczki, wypadu weekendowe-
go, czy dłuższego urlopu. 

Atrakcje Dolnego Śląska dla miłośników przyrody

Po pierwsze kochamy Dolny Śląsk za niesamowitą przyrodę i miejsca bliskie naturze. 
Szlaki, góry i skalne labirynty, to coś czego nie da się wymazać z pamięci. Zresztą po co 
mielibyśmy to robić, skoro przyroda Dolnego Śląska jest przepiękna. 

Karkonoski Park Narodowy i królowa Śnieżka

Szlaki prowadzące na Śnieżkę urzekają widokami.

Karkonoski Park Narodowy to jedno ze sztandarowych miejsc, które tłumnie odwiedza-
ne jest o każdej porze roku. I nie ma się czemu dziwić. W końcu tutaj jest pięknie, wszystko 
jest dobrze skomunikowane, a widoki takie, że szczęka opada. Oczywiście najczęściej wy-
bieranym kierunkiem jest Śnieżka. Niestety ogólne wrażenia psuje troszkę liczba turystów 
pragnących wdrapać się na ten najwyższy szczyt Karkonoszy, bo w sezonie jest ich jak 
„mrówków”. Ale mimo to warto tu przyjechać i wybrać się na szczyt, o ile forma pozwala, 
którymś z bocznych szlaków. My szczególnie lubimy szlak żółty prowadzący przez Wilczą 
Porębę, bo jakoś jest tutaj luźniej. Oczywiście Śnieżka to nie wszystko co Karkonoski Park 
Narodowy ma do zaoferowania. Wielbiciele atrakcji przyrodniczych mogą spróbować do-
strzec około 40 gatunków ssaków, 16 gatunków nietoperzy, czy pozachwycać się ponad 
1000 gatunkami roślin. Jako ciekawostkę można dodać, że i sportowcy znajdą tutaj coś dla 
siebie. Trasy przystosowane są dla rowerzystów, narciarzy i biegaczy, którzy mogą zmie-
rzyć swoje siły w organizowanych tutaj zawodach. My kiedyś oszaleliśmy i wzięliśmy udział 
w biegu na Śnieżkę. Zdradzę zakończenie – to było straszne ? 

Błędne Skały

Oczywiście w zestawieniu nie może zabraknąć jednych z najbardziej znanych formacji 
skalnych w Górach Stołowych – Błędnych Skał. Co prawda nie będzie tutaj ciszy i spokoju, 
bo miejsce jest bardzo popularne i tłumy ludzi podążają na szczyt by zobaczyć to niesamo-
wite miejsce, ale będzie coś innego – labirynty skalne nie z tej ziemi. Niby całość to efekt 
dzieła zniszczenia, co możecie wyczytać w naszej legendzie, a jednak nie ma tego złego 
co by na dobre nie wyszło. Błędne Skały są jednym słowem fenomenalne i warto je choć 
raz w życiu zobaczyć.

Błędne Skały w Górach Stołowych to jedna z tych dolnośląskich 
atrakcji, którą zdecydowanie warto zwiedzić. 

Pokochaliśmy to miejsce od pierwszego wejrzenia i polecamy każdemu, kto ma chęć 
przenieść się do zupełnie innego, magicznego świata. Ciekawostka: jak już wspominałem 
Błędne Skały są efektem zniszczenia, które miał dokonać Duch Gór Liczyrzepa. O tym 
właśnie opowiada nasza legenda. Na naszym kanale YouTube znajdziecie również film 
z naszej wyprawy do Błędnych Skał. 

Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki to kolejna niekwestionowana gwiazda Parku Narodowego Góry 
Stołowe. W przeciwieństwie do Błędnych Skał, tutaj już nie ma klaustrofobicznych kory-
tarzyków (no może oprócz Ucha Igielnego), tylko jest bardziej monumentalnie. Ogromna 
platforma skalna, służąc za taras widokowy, góruje nad okolicą. A otaczające ją rozpadliny 
i ostańce zapierają dech w piersiach. Człowiek w tym miejscu nabiera pokory wobec na-
tury, bo zaczyna rozumieć, że jest tylko małą drobiną wobec jej potęgi. No i ta ogromna 
małpa. Niesamowite jest to, że przez miliony lat erozji natura potrafiła stworzyć takie reali-
styczne rzeźby. Czasami ma się nawet wrażenie, że to faktycznie zaklęte w kamień, dawne 
gigantyczne stworzenia, które tylko czekają na zdjęcie oplatających je czarów. 

Rezerwat „Głazy Krasnoludków” w Gorzeszowie

Uwielbiam magiczne miejsca owiane legendami. Takich co prawda sporo jest na Dol-
nym Śląsku, lecz tylko jedno urzekło mnie na tyle, że powracam tutaj jak tylko mam oka-
zję. To rezerwat „Głazy Krasnoludków” w Gorzeszowie, w którym podobno zamieszkują 
najprawdziwsze krasnale! Zgodnie z opowieściami skrzaty mieszkają gdzieś w norkach 
pomiędzy bajecznymi formacjami skalnymi i obserwują cichutko przechadzających się tu-
rystów. Próbowałem je razem z moimi dzieciakami wypatrzyć i zapytać się jak im się tutaj 
żyje, ale nie udała nam się ta sztuka (choć jesteśmy w stanie przysiąc, że słyszeliśmy tupot 
ich malutkich stópek). Spacer w otoczeniu ogromnych kamiennych grzybów, wznoszących 
się pionowo ścian wież i zwierzaków zastygłych w kamieniu pozostaje na długo w pamięci. 
Dlatego też nie trzymam tego miejsca w tajemnicy i dzielę się nim z Tobą, byś i Ty mógł 
zobaczyć coś naprawdę niezwykłego! 
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Głazy Krasnoludków to atrakcja przyrodnicza, gdzie można odetchnąć pełną piersią.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich

Kolorowe Jeziorka we wsi Wieściszowice w województwie dolnośląskim.

Kolejnym, wartym zobaczenia, miejscem na przyrodniczo-krajobrazowym dolnoślą-
skim szlaku są Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich. Co prawda nie jest to atrakcja 
wytworzona siłami natury, a przez wielowiekową działalność człowieka, a jednak natura 
i z terenem poprzemysłowym jak widać dała sobie radę. Odwiedzając Kolorowe Jeziorka 
można zobaczyć, w zależności od pory roku i od ilości opadów, zbiorniki z dość nieco-
dziennymi kolorami wody. Od żółtego, poprzez krwisto czerwony, na błękitnym kończąc, 
a wszystko w otoczeniu pięknego sosnowego lasu. Jeżeli lubicie pospacerować w oto-
czeniu przypominającym krajobrazy z odległych planet, to to miejsce jest dla Was wręcz 
idealne. 

Palmiarnia w Wałbrzychu

Palmiarnia w Wałbrzychu to ponad 100-letnia przyrodnicza atrakcja Dolnego Śląska.

Przy okazji zwiedzania Zamku Książ warto odwiedzić pobliską Palmiarnię w Wałbrzychu. 
Nie jest to może atrakcja, która zwala z nóg, ale jak na ponad 100 letni zabytek trzyma 
się całkiem nieźle. Co tu można ciekawego zobaczyć? Już sama konstrukcja głównego 
budynku jest dość ciekawa z architektonicznego punktu widzenia. Natomiast w środku jak 
to w palmiarni, sporo odmian egzotycznych roślin, które normalnie w naszym klimacie nie 
występują. Na nas szczególne wrażenie zrobiły pokaźnych rozmiarów kaktusy i drzewka 
Bonsai. Aż chciałoby się mieć takie na biurku. Ostatnimi czasy Palmiarnia przeszła remont 
generalny i wygląda po prostu cudownie. Korci mnie by wrócić tam ponownie, przy najbliż-
szej okazji. 

ZOO we Wrocławiu

ZOO we Wrocławiu to klasa sama w sobie i to już od wielu lat. Kto nie pamięta „Z kamerą 
wśród zwierząt” tworzonych przez Państwa Gucwińskich, ten nie wie co to dobry program 
przyrodniczy. Od tamtego momentu wiele się pozmieniało we wrocławskim ogrodzie zoo-
logicznym, które stało się wizytówką miasta. Utworzono nowe działy i wybudowane piękne 
pawilony dla zwierząt. Jedną bardziej spektakularnych inwestycji jest oczywiście Afryka-
narium, które przyciąga rodziny z dzieciakami jak magnes. Nasze dzieciaki zwariowały na 

punkcie tego zoo i jeszcze przez wiele tygodni po przyjeździe do domu wspominały, jak tam 
było fajnie. Atrakcja dla całej rodziny jak się patrzy. 

Wrocławskie ZOO ma wiele atrakcji dla całej rodziny. Poza tym wszyscy pamię-
tają chyba program „Z kamerą wśród zwierząt”. To właśnie tu go kręcono. 

Ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego to zielony azyl w centrum Wrocławia.

Zawsze, gdy zwiedzamy jakieś większe miasto, szukamy zielonej oazy gdzie można 
odpocząć troszkę od ulicznych hałasów. We Wrocławiu takim zielonym azylem okazał się 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogród położony jest praktycznie w cen-
trum Wrocławia, a jednak przechodząc przez bramę trafiamy zupełnie do innego świata. 
Niknie gdzieś za ogrodzeniem wielkomiejski szum, a krajobraz, jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki, zamienia się w coś zupełnie niesamowitego. To miejsce idealnie spraw-
dzi się jako tło romantycznego spaceru, na poszukiwanie samotności i na spokojne zagłę-
bienie się we wciągającej lekturze. Warto tu zawitać przy okazji zwiedzania Wrocławia. 

Atrakcje Dolnego Śląska dla miłośników zamków i pałaców

Po drugie kochamy Dolny Śląsk za ilość pięknych zamków i jeszcze większą 
ilość niesamowitych pałaców. Te tereny, jak żadne inne obfitują w dawne twierdze, 
gdzie skryci za murami władcy rozkoszowali się swoją potęgą. 

Twierdza Srebrna Góra

Walory turystyczne Srebrnej Góry odkryto już w II połowie XIX. Majestatyczna 
twierdza, która wcześniej służyła za poligon doświadczalny na którym wypróbo-
wywano nowe rodzaje uzbrojenia, stała się celem wędrówek. Dziś wznoszące się 

na ponad 30 metrów mury warowni w dalszym ciągu zachwycają turystów.

By dotrzeć na sam szczyt należy pokonać kilkaset metrów po asfaltowej drodze, lub 
skracać (jak to czynią niektórzy) idąc po stromych skarpach. Po dojściu okazujesz wcze-
śniej zakupiony bilet, lub kupujesz (o ile nie posiadasz) w kasie i czekasz na przewodnika.
Możesz co prawda zwiedzać samodzielnie, lecz uwierz mi nie warto! Cały urok zwiedza-
nia twierdzy, to właśnie wędrówka z oprowadzaczami. Ubrani w stroje z epoki, świetnie 
przygotowani merytorycznie i wykazujący się dużym poczuciem humoru są kwintesencją 
wycieczki po donżonie. 

   ~ część druga ukaże się w wydaniu marcowym.



32 Nr 2/2022 (114)  LUTY  2022

SALON ŁAZIENEK EUROSTANDARD



33Nr 2/2022 (114)  LUTY  2022

SALON ŁAZIENEK EUROSTANDARD



34 Nr 2/2022 (114)  LUTY  2022

REKLAMA



35Nr 2/2022 (114)  LUTY  2022

REKLAMA



36 Nr 2/2022 (114)  LUTY  2022

KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

Czy ashwaghandha i witania to ta sama roślina? Kie-
dy pomoże ashwagandha? Jak stosować suplementy 
z ashwagandhą? Możliwe działania niepożądane.

Stosowana od tysięcy lat w ajurwedzie witania ospała 
to nie tylko skuteczny lek na nadmierny stres czy problemy 
z potencją. Specjaliści sugerują, że ma ona wielki potencjał 
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, w tym chorób Al-
zheimera i Parkinsona.

Ashwagandha – wygląd

Witania ospała (Withania somnifera), znana też pod na-
zwą ashwagandha, to zioło szeroko stosowane w medycynie 
ajurwedyjskiej. Ma niepozorne czerwone owoce przypomi-
nające nieco z wyglądu małe pomidory. Mimo, że cała ro-
ślina wykazuje prozdrowotne właściwości, jedynie korzeń 
wykorzystuje się jako surowiec do produkcji suplementów. 
W swojej ojczyźnie ashwagandha sprzedawana jest w posta-
ci proszku, który można wymieszać z wodą, ghee (masłem 
klarowanym) lub miodem.

Na co działa ashwagandha?

• poprawia pracę układu nerwowego,
• wspomaga pamięć,
• wpływa pozytywnie na samopoczucie,
• wspomaga pracę układu rozrodczego,
• jest silnym adaptogenem (ziołem bogatym w roślinne 

substancje zachowujące się jak ludzkie hormony),
• wzmacnia odpowiedź organizmu na stres,
• korzystnie wpływa na pracę układu odpornościowego,
• działa antyoksydacyjnie.

Ashwagandha ma ponadto chronić przed otępieniem 
starczym i reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczyć za-
parcie oraz bezsenność, a także działać moczopędnie. Ko-
rzeń witanii jest też postrzegany jako afrodyzjak.

Ashwagandha – kiedy pomaga?

Pośród licznych substancji czynnych w korzeniu ashwa-
gandhy znajdują się alkaloidy i saponiny. Niektóre z jej skład-
ników wykazały w badaniach naukowych znaczące działanie 
przeciwstresowe. Wystarczy stosować suplementy z ashwa-
gandhą przez kilka tygodni, by zauważyć poprawę w nauce 
i samopoczuciu.

W badaniach na zwierzętach laboratoryjnych udowodnio-
no, że ashwagandha zmniejsza zmęczenie po wysiłku fizycz-
nym, zapobiega wrzodom żołądka powiązanym ze stresem 
oraz chroni przed zatruciem wątroby tetrachlorometanem 
(rozpuszczalnik) i śmiercią z powodu tego zatrucia. Badanie 
z udziałem szczurów wykazało, że gryzonie, którym podano 
witanię, mogły dłużej pływać, tj. lepiej reagowały na stres 
związany z niekorzystnym środowiskiem oraz były zdolne 
do dłuższego wysiłku fizycznego. W porównaniu z grupą 

kontrolną ich czas pływania był niemal dwukrotnie dłuższy
Natomiast pacjenci cierpiący z powodu przewlekłego 

stresu, którzy przez 60 dni przyjmowali 300 mg ashwagan-
dhy 2 razy dziennie, mieli niższy poziom kortyzolu niż grupa 
kontrolna.

Inny eksperyment przyniósł obiecujące wyniki w kwestii 
terapii nowotworów. Korzeń ashwagandhy wykazał 49-pro-
centową skuteczność w zapobieganiu formowania się kolo-
nii komórek raka jajnika występującego u pewnego gatunku 
gryzoni. Specjaliści mają więc nadzieję, że ashwagandha 
znajdzie zastosowanie w terapii wspomagającej leczenie 
onkologiczne.

Ponieważ udowodniono skuteczność ashwagandhy 
w spowolnieniu lub nawet zatrzymaniu atrofii neuronów oraz 
utraty synaps, eksperci zgadzają się, że może ona być po-
mocna w leczeniu takich chorób neurodenegeracyjnych 
jak alzheimer, parkinson czy choroba Huntingtona. Terapię 
ashwagandhą prawdopodobnie da się z powodzeniem wdro-
żyć w każdym stadium choroby, a nawet przed wystąpieniem 
wyraźnych objawów.

Niewykluczone, że ze względu na swoje właściwości 
uspokajające ashwagandha znajdzie zastosowanie jako sta-
bilizator nastroju w terapii stanów lękowych i depresji. Ba-
dania na szczurach w tym kierunku dały obiecujące wyniki, 
sugerując w przyszłości badania kliniczne.

Ponadto udowodniono, że wyodrębniona z witanii ospa-
łej substancja zwana witaferyną wykazuje działanie prze-
ciwbakteryjne, przeciwrakowe, immunomodulacyjne i prze-
ciwzapalne – łagodzi odpowiedź bólową układu nerwowego 
i może być stosowana w terapii zapalenia stawów.

Ashwagandha – jak stosować, przeciwwskazania

Dzienna dawka proszku z korzenia ashwagandhy waha 
się pomiędzy 120 mg a 2 g i powinna być uzgodniona indy-
widualnie w każdym przypadku. Zależnie od preparatu, kap-
sułki z ashwagandhą można przyjmować jeden lub dwa razy 
dziennie. Wszystkie dostępne w Polsce suplementy z wita-
nią ospałą powinny mieć informację co do ilości zawartych 
w nich witanolidów (substancje wyodrębnione z ashwagan-
dhy) w odniesieniu do zalecanej dziennej dawki danego su-
plementu. Maksymalna zawartość witanolidów nie powinna 
przekraczać 10 mg.

Możliwe działania niepożądane związane z przyjmowa-
niem witanii obejmują:

• nieżyt nosa,
• zaparcia,
• kaszel i objawy przeziębienia,
• rozbicie,
• zmniejszony apetyt,
• nudności i wymioty,
• uszkodzenie wątroby.

Pacjenci neurologiczni nie powinni stosować witanii 
ze względu na możliwe interakcje z lekami. Ashwagandha 
wykazuje właściwości poronne – nie jest przeznaczona dla 
ciężarnych. Również kobiety karmiące piersią nie powinny 
stosować suplementów z witanią bez konsultacji z lekarzem. 
Przyjmowana w małych i średnich dawkach ashwagandha 
wspomaga organizm, jednak duże dawki tego suplementu są 
toksyczne. Nie należy stosować preparatów z witanią dłużej 
niż 3 miesiące.

Ashwagandha – ciekawostki

• inne nazwy ashwagandhy to zimowa wiśnia i indyjski 
żeń-szeń,

• polska nazwa rośliny jest tłumaczeniem jej nazwy 
łacińskiej (somnifera – przynosząca sen) i odnosi się 
do jej działania nasennego,

• korzeń witanii pachnie podobnie do konia (ashwa) 
i ma obdarzać tego, kto go zje siłą oraz wytrwało-
ścią konia,

• ashwagandha należy do rodziny psiankowatych, 
a więc tej samej co ziemniak, pomidor, papryka, ba-
kłażan, jagody goji oraz lulek,

• wyciąg z korzenia witanii może łagodzić objawy ast-
my, liście działają przeciwzapalnie, natomiast owoce 
i nasiona to naturalne diuretyki,

• wyciąg z ashwagandhy w połączeniu z olejem mi-
gdałowym stosuje się jako tonik odmładzający,

• jagody (owoce) witanii stosuje się niekiedy w produk-
cji sera zamiast podpuszczki,

• niewielkie badanie pilotażowe wskazało ashwagan-
dhę jako możliwy lek w terapii zaburzeń kobiecego 
libido.

 

     KUCHNIA
Pstrąg pieczony na kolorowych warzywach

Składniki

Pstrąg patroszony - 1 szt większa (ok. 650g), masło - 1 łyżka, sok z cytryny - 1 łyżka, 
sól ziołowa i pieprz, małe ziemniaki - 10 szt., brokuł - 1 szt., cebula - 1 szt., kukurydza 
konserwowa - 100 g, pomidory koktajlowe - 10 szt., olej - 1 łyżka, przyprawa do ziem-
niaków - 1 łyżka, papryka wędzona - 1/2 łyżeczki 

Sposób przygotowania przepisu:

1. Ziemniaki kroimy w ćwiartki, cebulę w ósemki. Mieszamy z olejem, przyprawą do 
ziemniaków i papryką wędzoną. Wkładamy do naczynia żaroodpornego i pieczemy 
w 180 stopniach przez 25 minut. 

2. W czasie pieczenia szykujemy rybę - myjemy ją i osuszamy papierowym ręczni-
kiem. Środek nacieramy sokiem z cytryny, solą i pieprzem, wkładam też pokrojone 
masło. Skórę można naciąć nożem.

3. Kiedy ziemniaki będę już podpieczone wyciągamy je z piekarnika. Dodajemy kuku-
rydzę i pokrojonego brokuła, mieszamy. 

4. Na warzywa kładziemy pstrąga i na około układamy połówki pomidorów. 
5. Pieczemy w 180 stopniach kolejne 25-30 minut. Długość pieczenia zależy od wiel-

kości ryby i ziemniaków. 
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świersz-
cza

łzowy
przy oku
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100 lat ChKŻ na falach eteru
Najbliższe lata będą okresem „rocznicowym”. I to głównie rocznice 100-letnie 

będą dominowały. Ale trudno się dziwić, skoro w roku 1920 Chojnice wróciły w gra-
nice odrodzonego państwa polskiego. Zaczynało się od nowa – po okresie rozbioro-
wym – tworzenie wszystkiego, co polskie. Może nie zawsze od podstaw, bo pewne 
struktury organizacji czy instytucji tworzyły się już pod koniec I wojny, jednak więk-
szość powstawała po roku 1920.

Oczywiście przez okres rozbiorów miasto nie zatrzymało się w rozwoju. Najlepszym 
dowodem nasza ostatnia akcja na 150 lat kolei w Chojnicach. Będą i inne rocznice, starsze 
niż stuletnie. Ale jak na wstępie napisałem, tych będzie relatywnie najwięcej. W ostatnich 
dniach stycznia świętowano 100 lat Hufca ZHP w Chojnicach. Choć ta historia, czyli histo-
ria harcerstwa u nas sięga jeszcze wcześniej, nawet roku 1911. Nie wszystkie rocznice je-
steśmy w stanie radiowo fetować (logistyka, jednak jakieś tam finanse, drobne, bo drobne, 
ale jednak – wiele z tego, co robimy, dzieje się naszym prywatnym sumptem i nie jesteśmy 
w stanie wszystkiego finansować sami), ale część z nich – na pewno tak. Najbliższa zapla-
nowana to 100 lat Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Pomysł akcji dyplomowej rzucił Wojtek 
SP2ALT. Sam co nieco żeglował rekreacyjnie, a jeden z jego braci nawet dosyć namiętnie 
oddawał się tej pasji. Stąd pewnie bardziej od pozostałych o tej rocznicy pamiętał. Na 
stronie ChKŻ niewiele na ten temat znalazłem, nawet można odnieść wrażenie, że trochę 
ona zaniedbana jak chodzi o jej aktualność na rzecz Facebooka i Messengera. Ot, tak 
przypadłość naszych czasów. Ja jestem nie-facebookowy, to mi trudno za tym nadążyć. 
Ale cóż – może faktycznie ze mnie już jest boomer? Choć jeśli nawet, to nie cierpię z tego 
powodu i nadal wolę szukać info na stronie www.

Nie da się mówić o ChKŻ, nie mówiąc o Ottonie Weilandzie. To on był w 1919 roku za-
łożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglarstwa w Charzykowach. 
W 1922 przekształcono je w Klub Żeglarski Chojnice. Sam Weiland jest przykładem, jak 

pogmatwane były nasze losy u zarania II Rzeczypospolitej. Urodził się 2 października 1887 
roku w Chojnicach, z ojca Franciszka, mistrza krawieckiego i matki Anny Kleman, córki 
rybaka spod Wiela. Otton wspominał, że pochodziła ze starej polskiej rodziny. On sam 
paradoksalnie chociaż słabo posługiwał się językiem polskim (swoje wspomnienia napisał 
po niemiecku), zawsze uważał się za Polaka.

Z zawodu był krawcem, zresztą tak jak jego ojciec, u którego zdobywał pierwsze za-
wodowe szlify. W 1904 roku rusza po Europie doskonalić swoje umiejętności. Zjedzie kilka 
krajów, do Chojnic powróci w 1912 roku. Otworzy zakład – co zapewni mu stabilizację 
finansową – i wreszcie będzie się mógł oddać swojej pasji, czyli żeglarstwu. Już jako na-
stolatek „urywał się” do Charzyków, by z kolegami na wypożyczonej łodzi wiosłowej bawić 
się w piratów. Po powrocie z europejskiego terminu jedną pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to 
kupił kuter rybacki, który przerobił na łódź żaglową. To pierwsza tego typu łódka na Jezio-
rze Charzykowskim. Zanim wybuchła I wojna światowa, znalazł naśladowców i na jeziorze 
można było zobaczyć już trzy żagle. Do swojej pasji powróci po jej zakończeniu.

Pod koniec roku 1919 Weiland wpadł na pomysł, by pożeglować na lodzie. Zbudował 
bojer i rozpoczął ślizgi na Jeziorze Zakonnym (nie istnieje, było na terenie obecnego parku 
1000-lecia). W ten sposób był nie tylko pionierem żeglarstwa śródlądowego w Polsce, ale 
został nim również w sporcie bojerowym. Poza tym rozpoczął kroki w celu nadania form or-
ganizacyjnych rodzącemu się żeglarstwu. W roku 1919 współtworzy Stowarzyszenia Przy-
jaciół Żeglarstwa w Charzykowach i zostaje jego prezesem. Chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że żeglarstwo tanim sportem nie jest. Dlatego dla rozwoju tej dyscypliny starał się skupiać 
wokół siebie ludzi zamożnych, którzy będą mieli środki na inwestowanie w rozwój tej dys-
cypliny. 16 marca 1922 roku odbyło się w Hotelu Paula Engla w Chojnicach na ul. Młyńskiej 
(tam, gdzie dzisiaj bank Credit Agricole i cukiernia Sowa) zebranie osób zainteresowanych 
żeglarstwem i powołano do życia Klub Żeglarski Chojnice. Tę datę obecny Chojnicki Klub 
Żeglarski uznaje za początek swojego istnienia i stąd tegoroczny jubileusz 100-lecia.

Powstanie KŻCh to z jednej strony początek „bardziej poważnej” działalności, z drugiej 
można powiedzieć – kolejny krok w konsekwentnym rozwijaniu chojnickiego żeglarstwa 
przez Weilanda. Co więcej, Chojnice wyrastają na wiodący (i pionierski) ośrodek powsta-
jącego w odrodzonej Polsce żeglarstwa. 11 maja 1924 roku spotkali się w Tczewie przed-
stawiciele Klubu Żeglarskiego w Chojnicach (m.in. Weiland), Pierwszego Polskiego Klubu 
Yachtowego w Gdańsku (Polski Klub Morski), Sekcji Żeglarskiej Wojskowego Klubu Wio-
ślarskiego w Warszawie i Sekcji Żeglarskiej Akademickiego Związku Sportowego w War-
szawie. Założyli Polski Związek Żeglarski. 

Weiland kupił  działkę w Charzykowach i rozpoczął w 1928 budowę pensjonatu z pięk-
nym widokiem na jezioro. W następnym roku był gotowy. „Piękny widok” to po francusku 
„Bellevue” i tak też właściciel go nazwał. Budowa pensjonatu na pewno podniosła atrakcyj-
ność Charzyków dla amatorów żeglarstwa. Przystań, którą pensjonat posiadał, też się do 
tego przyczyniała. Zresztą służyła ona również ChKŻ-towi, który siedzibę miał obok. Sam 
Weiland był również konstruktorem, szkutnikiem i żaglomistrzem. To także dało podstawy 
rozwoju tych dziedzin w ramach ChKŻ.  Chojnickim – i nie tylko – żeglarzom na wiele lat 
zapewniło dostęp do łodzi żaglowych, bojerów (nazywanych ślizgami lodowymi), żagli czy 
innego osprzętu. Wszystko to sprawiło, że klub z Charzyków odgrywał w okresie między-
wojennym niepoślednią rolę na żeglarskiej mapie Polski. 

Pisząc o Ottonie Weilandzie i początkach powstania ChKŻ, chciałem przypomnieć cho-
ciaż w drobnej części naszą lokalną historię sprzed 100 lat i wyjaśnić, dlaczego wzór gra-
ficzny dyplomu, który będzie wydawany przez Klub Łączności SP2KFQ, jest taki, a nie inny.

Piotr Eichler SP2LQP  
sp2kfq@gmail.com   www.sp2kfq.pl



Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami plano-
wanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany ter-
minów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
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Ferie w Muzeum 
2022

W okresie ferii zimowych 2022 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach 
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjne

Wszystkie zajęcia trwają od 10.00 - 11.30. 
Koszt udziału w zajęciach - 10 zł/os. 
Zapisy pod nr telefonu - 52 397 43 92, 
                      52 397 23 19. 

                  Zapraszamy!

Wtorek z malarstwem na szkle  
- 15 i 22 lutego – Spotkanie rozpocznie pogadanka  
dotycząca twórczości ludowej na Kaszubach. Następnie 
podczas warsztatów plastycznych uczestnicy zapoznają 
się z techniką malowania na szkle, a wykonana praca 
będzie inspirowana zabytkami z muzealnych zbiorów. 

Środa z historią - 16 i 23 lutego – Tego dnia 
zaplanowaliśmy zwiedzanie z przewodnikiem muze- 
alnych wystaw, a także spacer po mieście szlakiem  
najstarszych, chojnickich zabytków. 

Czwartek o hafcie - 17 i 24 lutego –  
W baszcie Kurza Stopa prezentowane są aktualnie 
dwie wystawy muzealne poświęcone hafciarstwu:  
„Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna Leonarda 
Brzezińskiego (1904-1984)” oraz „Twórczość hafciarki  
Elżbiety Chrapkowskiej-Pociej”. Po zwiedzeniu wystaw 
każdy samodzielnie ozdobi za pomocą pasteli do tkanin 
bawełnianą torbę. 

w w w.chojnicemuzeum.pl

  Zajęcia będą realizowane zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

Strażak Sam w teatrze – Cyrkowa Przygoda

6 lutego 2022 r. o godz. 10:00 i 12:30 na scenie Chojnickiego Centrum Kultury zagoszczą kultowe posta-
cie z bajki Strażak Sam.

Widzów w każdym wieku zapraszamy na wspaniały, muzyczny spektakl z udziałem bohaterów kultowej 
bajki. Znakomity, międzynarodowy spektakl, który podbił serca małych widzów w całej Europie, już w Pol-
sce! Strażak Sam Na Żywo to premierowe piosenki, bogata scenografia, pełnowymiarowe postacie i przede 
wszystkim wspaniała okazja dla całej rodziny na wspólne wyjście do teatru. Spektakl to nie tylko rozrywka, 
ale również edukacja w zakresie zagrożeń pożarowych i procedur bezpieczeństwa.

Nadchodzący występ będzie naszym jedynym pokazem w Państwa mieście!

Ważne informacje organizacyjne: - spektakl trwa 65 min, nie ma przerw, - nie ma biletów ulgowych, - nie 
można płacić bonem turystycznym, - nie ma możliwości rezerwacji biletu. Dzieci do lat 2 mają wstęp bez-
płatny, zajmują miejsca na kolanach opiekuna. Opiekun musi mieć swój bilet i dokument, potwierdzający 
datę urodzenia (akt urodzenie, książeczka zdrowia itp.) Każde dziecko, które ukończyło 2 roku życia musi 
posiadać swój bilet. Każde dziecko poniżej 12 lat musi przebywać na spektaklu pod opieką pełnoletniego 
opiekuna. Nie ma możliwości pozostawienia dzieci na sali bez opieki.

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, polecamy zakup biletów elektronicznych, że-
byśmy mogli wysłać do Państwa komunikaty związane z organizacją wydarzeń. 


