
Gazeta i portal www

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO - HISTORYCZNY 

IS
S

N
 2

0
8
2
-5

6
2
5

MAJ  2017  Nr 05/2017 (56)        www.chojniczanin.pl  GAZETA BEZPŁATNA

Foto: Tomasz WłochStan na 01 maja 2017



2

Gazeta LOKALNAREKLAMA

Nr 5/2017 (56)   MAJ 2017



3Nr 5/2017 (56)   MAJ 2017

Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK
Szanowni Czytelnicy. Mam nadzieję, że będziecie tworzyć tą gazetę razem ze mną

i zespołem redakcyjnym.  Chciałbym  by chojniczanin.pl stał się publikatorem opinii ludzi 

wrażliwych na problemy naszego miasta,  Gazeta jest bezpłatna,a cała redakcja na czele ze 

mną pracuje „non-profit”. To po prostu zespół zapaleńców i „chojnickich fanatyków”  

Zapraszam do pisania.

Reklama

dr Krzysztof Korda

18 października 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddział w Gdańsku skierował na ręce Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Chojnicach pismo (OGd-075-6/16) doty-
czące chojnickiej ulicy 14 lutego. 

Czytamy w nim między innymi: „ w związku z informacjami
o mylących interpretacjach na temat spotkania poświęcone-
go wejściu w życie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744), uprzejmie informuję, 
że Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, tak jak to miało miejsce
w dotychczasowej praktyce, będzie zwracał samorządom 
uwagę na konieczność zmian nazw ulic gloryfikujących 
zajęcie danej miejscowości przez Armię Czerwoną, jako 
symbolizujących komunizm a tym samym wypełniających 
normę art. 1 Ustawy. Występująca w Chojnicach nazwa ulicy 
14 lutego, jako odnosząca się do dnia 14 lutego 1945 roku 
t.j. do faktu zajęcia miasta przez jednostki Armii 
Czerwonej, w okresie komunizmu celebrowana była jako 
„dzień wyzwolenia Chojnic".  I do dzisiaj w takiej formie na-
zwa ta spełnia funkcję gloryfikacji Armii Czerwonej - w zgo-
dzie z naczelnymi hasłami stalinowskiej propagandy. 
Dzisiejsza wiedza historyczna i zachowane źródła w sposób 
oczywisty nie pozwalają traktować powyższej daty w takich 
kategoriach”. 

        Pismo sprawnie napisane i powołujące się na „dzisiejszą 
wiedzę historyczną”, chociaż bez podania jej źródeł, ma 
jeden zasadniczy feler – 14 lutego 1945 roku to wcale nie 
dzień wyzwolenia Chojnic i o tym historycy IPN-u powinni 
wiedzieć.  Nawet kolejny dzień 15 lutego 1945 roku nie za 
bardzo można uznać za datę, jak chcą niektórzy, „początku 
okupacji sowieckiej” Chojnic. Dlaczego?  Bo 14 lutego 
Chojnice nie były wolne, a 15-go lutego do samego wieczora, 
trwały walki o miasto. Wróćmy więc do lutowych dni 1945 
roku i zobaczmy jak było naprawdę.  Wojska II Frontu 
Białoruskiego, w którego skład wchodziła 70 Armia, przeszły 
do ataku w kierunku Chojnic 10 lutego. 14 lutego (środa), 
uderzając od wschodu i południa, wojska radzieckie rozpo-
częły bezpośrednie walki o miasto. Na zakończenie dnia 
opanowano wschodnią i południową część miasta (Nową 
Amerykę i dzielnicę dworcową). W części zachodniej i pół-
nocnej (osiedle bytowskie i lasek miejski) dalej mocno 
trzymali się Niemcy, którzy wycofali się ze śródmieścia na 
wyżej położony teren. Oczywiście dzisiaj trudno wytyczyć 
dokładną linię rozgraniczenia wojsk tamtej nocy. Tak więc 14 
lutego 1945 roku Chojnice nie były ani wolne, ani okupowane 
przez sowietów. 15 lutego walki rozgorzały od nowa. Obrona 
Chojnic była, co wspominają w źródłach obie strony, bardzo 
zaciekła. Niemcy i Rosjanie doskonale znali wartość Chojnic 
jako najważniejszego, w tym rejonie, węzła komunikacyjnego 
(6 linii kolejowych i 8 dróg bitych). Walki trwały cały dzień. 
Najdłużej, bo do samego wieczora, bronili się Niemcy w re-
stauracji Wilhelminka  w Lasku Miejskim. W wyniku tych walk 
nastąpiła całkowita destrukcja tego obiektu. Trudno dziś 
ocenić kiedy ostatnie niemieckie grupy, osłaniające wyco-
fywanie się walczących pododdziałów, opuściły miasto. Czy 
było to jeszcze 15 czy też już po północy, a więc 16 lutego. My 
opierając się na źródłach historycznych musimy jednak 
przyjąć za dzień „wyzwolenia Chojnic” czy też, jak pisze 
druga strona, „ostatecznej utraty miasta”  15 lutego. Tu 
bowiem źródła historyczne są całkowicie zgodne.

                Wychodząca w Krakowie gazeta „Dziennik Polski”
(nr 13 z 16.02.1945) na pierwszej stronie informuje o zdoby-
ciu Chojnic – „Wojska II Frontu Białoruskiego kontynuując 
działania zaczepne 15 lutego w walce opanowały miasta 
Chojnice i Tucholę – duże węzły komunikacyjne i silne punkty 
oporu Niemców w zachodnie części Polski”. 

       

Ta sama data 15 lutego pojawia się także u historyków 
drugiej strony. Niemiecki historyk, podpułkownik Wermachtu, 
Erich Murawski tak opisuje „utratę” Chojnic. „Z jednej strony 
nieprzyjacielski nacisk w okolicach Szczecinka, celujący
w odkrytą flankę 2. Armii, z drugiej zaś strony bezpośrednie 
zagrożenie Chojnic wymusiły 15 lutego cofnięcie 32. Dywizji 
Piechoty na linię kolejową Czarne-Chojnice, która to pozycja 
mimo krytycznej sytuacji utrzymywana była następnie aż do 
25 lutego. W tym samym dniu, 15 lutego sowiecka 70 Armia 
zdobyła Chojnice, odnotowując tym samym decydujący 
sukces. Miasto zaatakowane zostało równocześnie ze 
wschodu, południowego wschodu i południa. Pomimo 
zaciekłego niemieckiego oporu elementy I Korpusu Pancer-
nego Gwardii wdarły się po południu do miasta i w zajadłych 
walkach ulicznych przeszły przez nie ze wschodu na zachód. 
Nadchodzące w ślad za czołgami nieprzyjacielskie oddziały 
strzeleckie zmuszone były, według sowieckich opisów 
zdobywać dom po domu, dzielnicę po dzielnicy. To 
szczególny, bo pochodzący z obozu przeciwnika dowód na 
ofiarność z jaką bronili miasta nieporównanie mniej liczni 
niemieccy żołnierze. Dopiero gdy sowieckie oddziały 
pancerne obeszły Chojnice również od zachodu, rozstrzyg-
nął się los walczącej do ostatka niemieckiej załogi.  Chojnice, 
ważny węzeł kolejowy i drogowy zostały utracone, i to bezpo-
wrotnie” (Zobacz: Erich Murawski, „Bój o Pomorze. Ostatnie 
walki obronne na wschodzie”, str. 100).

       Kto wymyślił datę 14 lutego tego nie wiem. Może wynikło 
to z niewiedzy inicjatora, a może z innych przyczyn, które 
warto by było kiedyś zbadać. Na pewno można to sprawdzić 
w starych aktach Rady Miejskiej, bo to Rada Miejska nadaje 
nazwy ulic. Faktem jest, że przez ponad 70 lat od 
zakończenia II Wojny Światowej świętowaliśmy w Chojni-
cach nie ten dzień.  Daleki jestem od prymitywnych sposo-
bów obchodzenia „ustawy dekomunizacyjnej” w stylu: zmień-
my „22 Lipca” – dawny Dzień Odrodzenia Państwa czy też 
„Manifestu PKWN” na „22 Lipca” (1018  Wyprawa kijowska. 
W bitwie pod Wołyniem książę Polski Bolesław I Chrobry 
pokonał wielkiego księcia kijowskiego Jarosława I Mądrego).

           IPN w przesłanym  piśmie dopuszcza jednak pewne 
wyjątki. Dokładnie stwierdza się w nim: „Jednak oczywisto-
ścią jest, iż w różnych epokach tego samego dnia miesiąca 
miały miejsce różne wydarzenia, w tym takie, które są godne 
upamiętnienia. W praktyce gminnej w nazwach eksponowa-
nych w przestrzeni publicznej (na tablicach) z reguły pomija 
się datę roczną. Nie ma tam również możliwości szerokiego 
opisu upamiętnianych w ten sposób wydarzeń. Dla miesz-
kańców jest to po prostu data dzienna - nie zawsze czytelna. 
Jednakowoż o jej rzeczywistym charakterze decydują akty 
prawa miejscowego, t.j. uchwały o nadaniu nazwy z ich 
uzasadnieniem. Jeżeli w jakiejkolwiek miejscowości radni 
podejmą i przegłosują nową uchwałę o nadaniu nazwy ulicy 
zawierającej dotychczasową datę dzienną z kalendarza 
(odnoszącą się do innego roku), z uzasadnieniem, w którym 
zostaną wskazane inne wydarzenia (np. z innej epoki) niż te, 
które dotychczas były formą gloryfikacji systemów totali-
tarnych, nazwa ta nie będzie podlegała zmianie w oparciu
o rzeczoną Ustawę. Jednak konieczna jest w takiej sytuacji 
nowa uchwała z nowym uzasadnieniem, opartym o fakty. Jest 
również możliwe, że w niektórych miejscowościach samo-
rządy będą dążyć do pozostawienia tej samej daty w nazwie 
ulicy, odnoszącej się do tego samego dnia i tego samego 
roku, który był upamiętniony dotychczas. Bywały w historii 
sytuacje, w których wycofujący się Niemcy dokonywali 
rozstrzeliwań mieszkańców w ostatnich godzinach pobytu
w danej miejscowości. Instytut nie może zabronić upamię-
tnienia tego rodzaju wydarzeń w formie nazwy ulicy z datą 
dzienną, o ile w nowej uchwale w sposób jasny i nie budzący 
wątpliwości zostanie wskazane, iż w ten sposób upamię-
tniane są właśnie niewinne ofiary terroru niemieckiego 
państwa totalitarnego - bez jakichkolwiek elementów glory-
fikacji jednostek sowieckiego państwa totalitarnego, które 
niosło nową formę zniewolenia. W takiej sytuacji ta nazwa - 
zewnętrznie identyczna - będzie miała zupełnie inny chara-
kter i jako taka również nie będzie podlegała zmianie w opar-
ciu o Ustawę”. 

            I to jest  sedno sprawy. Jak pokazałem wcześniej ulica 
14 lutego nie ma nic wspólnego z wyzwoleniem Chojnic, ani 
też nie jest datą „zniewolenia” mieszkańców. Dlatego 
uważam, że nie potrzebnie chcemy zafundować mieszkań-
com 14 lutego „totalne zamieszanie w dokumentach”, tym 
bardziej, że jest tam ok. 100 posesji. Można pozostawić tą 
datę z nowym uzasadnieniem, z obszaru wydarzeń ogólno-
polskich, np. 14 lutego 1942 – Dzień powstania Armii Krajo-
wej lub z obszaru wydarzeń lokalnych - chojnickich: 14 lutego 
1960 – Dzień powstania Muzeum Regionalnego w Chojni-
cach. 
    I nie jest to, z mojej strony, zakamuflowana próba obejścia 
„ustawy dekomunizacyjnej”. Gdyby rzeczywiście data 14 
lutego wiązała się z „wyzwoleniem / zniewoleniem” Chojnic 
przez Armię Czerwoną byłbym ostatnim, który chciałby 
upamiętnić tych „wyzwolicieli z piekła rodem”. Aż zanadto 
mamy w Chojnicach przykładów ich „wyzwalania”: gwałty, 
morderstwa i spalone centrum miasta. Ale to jest wielka 
historyczna pomyłka i dlatego trzeba nad tym problemem 
jeszcze raz się zastanowić.

                                                                      Jacek Klajna
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01 Kwietnia
MKS „Chojniczanka 1930" w meczu o mistrzostwo 1 ligi  
zremisowała  bezbramkowo z  Miedźią Legnica. 

01 Kwietnia
W CH Brama Pomorz odbył się Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Bramy Pomorza. 

02 Kwietnia
W Charzykowach odbył się bieg „Razem dla Autyzmu” 
propagujący wiedzę i podnoszący świadomość społe-
czeństwa na temat zaburzenia jakim jest autyzm.

02 Kwietnia
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbyły się 
kolejne  „Niedzielne spotkania z parkiem dla najmłodszych”. 
Były to zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich 
opiekunów, połączone z zabawą.

04 Kwietnia
We Wtorek po raz kolejny do Chojnic zawitał Cyrk Zalewski. 
W programie były występy akrobatów, pokaz koni, 
wielbłądów i egzotycznych papug czy mrożące krew show 
motocyklistów jeżdżących w "klatce śmierci". 

04 Kwietnia
We wtorek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach,
w ramach programu Dyskusyjnych Klubów Książki, gościł 
pisarz Filip Springer.  Relacja na str. 8.

04 - 05 Kwietnia
Zarząd Miejski LOK oraz  Kuratorium Oświaty w Gdańsku 
zorganizowały na strzelnicy Gimnazjum nr 1  XI Mistrzostwa 
wojewódzkie Gimnazjów .

05 Kwietnia
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odbył się  
uroczysty finał i rozdanie nagród w XVI Powiatowym Kon-
kursie Humanistyczno – Przyrodniczym „Ortografia w przy-
rodzie”.

05 Kwietnia
Podczas zebrania Ogólnego Mieszkańców Samorządu 
Mieszkańców Nr 7 Żwirki i Wigury, które odbyło się
w Restauracji Siódemka, ul. Subisława 7 dyskutowano nad 
przyszłością kortów tenisowych, które mają zostać w tym 
roku reaktywowane.

05 Kwietnia
Chojnicka firma Pixel Office, właściciel portalu MOTOMI.PL  
zaprosiła do kina Kingsajz na film "Praktykant".  Po filmie 
zespół Pixel Office podzielił się, z przybyłymi gośćmi, 
ciekawymi tematami. 

05 - 07 Kwietnia
Towarzystwo Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich 
zorganizowało XXVI Kwietniowe Spotkania z Poezją. 
Relacja na str. 9

08 Kwietnia
W Gimnazjum nr 1 przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach 
odbyło się Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców 
samotnych i ubogich.  Organizatorką akcji jest radna Joanna 
Warczak. W przygotowaniu pomagali liczni wolontariusze 
m.in. z Caritas, w akcję włączył się Chojnicki Bank Żywności, 
lokalni producenci z branży spożywczej, radni. Na 
wszystkich potrzebujących czekał ciepły posiłek, dzieci  
otrzymały paczki  ze słodyczami. W śniadaniu wzięło udział 
ok. 200 osób.

08 Kwietnia
Odbyła się inauguracja drugiej edycji Orlikowej Ligi Małych 
Mistrzów w piłce nożnej. Miejscem rozgrywek będzie 
charzykowski kompleks boisk Orlik. Rozgrywki przebiegać 
będą pod hasłem „Trzeba grać, by mistrzem się stać”.

08 Kwietnia
Zachowując wieloletnią tradycję Uczniowski Klub Sportowy 
„ÓSEMKA” Chojnice oraz świetlica Gimnazjum nr 1 po raz 
kolejny zorganizowali XVII Regionalny Turniej Tenisa 
Stołowego pod hasłem „Bawmy się razem”.

08 Kwietnia
Promocja Regionu Chojnickiego zorganizowała kolejny 
Jarmark Wielkanocny, który odbył się  na Starym Rynku. 
W ramach Jarmarku odbył się konkurs na najsmaczniejszą 
potrawę wielkanocną - sałatkę. Relacja z jarmarku na str. 8 

08 - 09 Kwietnia
Centrum Handlowe  Brama Pomorza zorganizowało dla 
najmłodszych imprezę - „Ustrzel Kurczaka”. Były zabawy, 
malowanie pisanek i przede wszystkim szansa na zdobycie, 
w licznych konkursach,  atrakcyjnych upominków. 

08 - 09 Kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na pre-
mierowy pokaz sztuki "Moralność Państwa Dulskich" w wy-

konaniu aktorów Chojnickiego Studia Rapsodycznego.  
Przedstawienia odbyły się w Auli Szkoły Podstawowej nr 1
w sobotę 8-go i niedzielę 9-go.

08 Kwietnia
II Liceum Ogólnokształcące  zaprosiło wszystkich gimna-
zjalistów na Drzwi Otwarte. 

09 Kwietnia
W Hali Centrum Parku o godz. 18:00 wystąpił Piotr Bałtro-
czyk. Piotr Bałtroczyk – polski dziennikarz, poeta, piosen-
karz, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy 
bawił swoimi monologami licznie zgromadzoną chojnicką 
publiczność.

11 kwietnia
Burmistrz Miasta Chojnice powołał Komitet Rewitalizacji 
Miasta Chojnice. Jest on uprawniony do wyrażania opinii 
oraz podejmowania inicjatyw w sprawie rozwiązań 
odnoszących się do rewitalizacji  obszarów zdegrado-
wanych miasta Chojnice. 

12 Kwietnia
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbyła się 
konferencja pt. Jak pozyskać środki unijne na rozwój 
przedsiębiorstwa? 

12 Kwietnia
Market Carrefour Chojnice zorganizował 12 kwietnia "Dzień 
Czekolady”. Dzień był na słodko !!! Zorganizowano degu-
stację owoców w czekoladzie, która lała się strumieniami. 

14 Kwietnia
Tradycyjnie w Wielki Piątek o godz. 20.30 ulicami Chojnic 
przeszła Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się w Bazylice,
a zakończyła przy kościele Matki Bożej Królowej Polski.

15 Kwietnia
MKS „Chojniczanka 1930" w meczu o mistrzostwo 1 ligi
z  GKS Tychy doznała wysokiej porażki 1 - 4. Dotychczasowy 
lider spadł na 3 pozycję.

16 Kwietnia
Red Devils Futsal Club w Meczu o Mistrzostwo Ekstraklasy 
Futsalu zremisował z Red Dragons Pniewy 3:3.

20 Kwietnia
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach zaprosiła, do swojej 
sali koncertowej,  na koncert „Wspólne muzykowanie”.

20 Kwietnia
W Technikum nr 2 w Chojnicach utworzono Regionalne 
Centrum Identyfikacji Radiowej RFID. Działa ono na 
zasadzie laboratorium logistycznego symulującego 
działanie systemów elektronicznych przykładowego 
centrum dystrybucji lub zaplecza magazynowego dużej 
firmy. W uroczystym otwarciu wziął udział starosta Stanisław 
Skaja.

21 Kwietnia
W Muzeum H - E im. J. Rydzkowskiego odbył się wernisaż 
wystawy: Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia 
pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Wystawa 
była czynna do 29 maja.

21 Kwietnia
Po ostatniej przegranej Chojniczanka straciła pozycję lidera 
Nice I ligi i z dorobkiem 44 punktów plasowała się na trzecim 
miejscu w tabeli. W 27 kolejce rozegrała mecz w Siedlcach
z miejscową Pogonią i wygrała 2:1 wracając na miejsce 
punktowane awansem.

21 Kwietnia
Rockowa grupa One Future z Miastka wystąpiła w Pubie 
Wlad w chojnickim blaszaku. Wystąpili w składzie: Tomasz 
Kruszczyński - perkusja, Piotr Jarmoła - gitara, Mateusz 
Dróżdż - bas, wokal. Zespół powstał pod koniec lipca 2013
z inicjatywy gitarzysty Piotra Jarmoły.

21 Kwietnia
Komitet Rewitalizacji spotkał się po raz pierwszy by 
zaopiniować projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Przewodniczącym komitetu został Andrzej Gąsiorowski, 
zastępcami – Piotr Eichler i Jerzy Świerczewski. Gminny 
program rewitalizacji trafił pod obrady Rady Miejskiej na sesji 
28 kwietnia.

22 Kwietnia
W sobotę Chojnickie Kaszlaki oficjalnie rozpoczęły sezon. 
Fani malucha zebrali się o godz. 14 na parkingu w parku 
Tysiąclecia. Rozpoczęto od  pogawędki o legendzie polskiej 
motoryzacji, a następnie wybrali się na  przejażdżkę do 
Czernicy przez Charzykowy, Swornegacie i Brusy. Nad 
jeziorem w Czernicy przy ognisku zakończono zlot.

22 Kwietnia
Chojnicki Klub Żeglarski zorganizował na jeziorze 

Charzykowskim XXI Memoriał Ottona Weilanda” kl. 470, 
LAS, LAR, L 4.7, L'Eq 420.

22 Kwietnia
22 kwietnia w Technikum nr 2 przy ul. Dworcowej 1 odbył się 
Dzień Otwartych Drzwi Szkoły.

22 Kwietnia
W sobotę  Red Devils w Głogowie zmierzył się z Euromas-
terem Chrobry i zaliczył kolejną porażkę. Euromaster 
Chrobry Głogów - Red Devils Chojnice 3:2

23 Kwietnia
Stowarzyszenie "Charzy..." zaprosiło na rajd pieszy 
brzegami Jeziora Charzykowskiego z okazji Dnia Ziemi. 

23 Kwietnia
Miłośnicy klasycznych samochodów spotkali się w centrum 
Chojnic, aby zaprezentować swoje unikalne pojazdy
i przejechać się nimi przez miasto.

24 Kwietnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach rozpoczął się  
cykl imprez pn. „Dwa tygodnie z książką”. Zorganizowany 
został w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw 
Autorskich oraz Dnia Bibliotekarza. 

24 Kwietnia
24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Dzień 
Otwartych Drzwi Szkoły.

24 Kwietnia
W CEW odbyła się „Debata Kolejowa” na którą do Chojnic 
udało się ściągnąć przedstawicieli Ministerstwa Infrastru-
ktury, Urzędu Marszałkowskiego i największych przewo-
źników. Nie zabrakło też lokalnych samorządowców.

25 Kwietnia
We wtorek 25 kwietnia 2017 roku w Wypożyczalni i Czytelni 
dla Dzieci odbyły się drugie warsztaty edukacyjne z cyklu 
„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” dotyczące 
aluminium. W spotkaniu uczestniczyła grupa integracyjna 
Jeżyki z Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, która 
zazwyczaj przychodzi na zajęcia biblioterapeutyczne. Tym 
razem spotkanie wiązało się z omawianym w przedszkolu 
tematem segregacji śmieci.

26 Kwietnia
W restauracji Sukiennice odbyło się II Śniadanie Biznesowe 
Klubu Biznesu Chojniczanka Chojnice.

27 Kwietnia
Na stadionie MKS „Chojniczanka 1930” odbyły się  XXV 
„Czwartki Lekkoatletyczne”. 

27 Kwietnia
Z okazji ,, Międzynarodowego Dnia Tańca’’,( który przypada 
29 kwietnia) , w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się zajęcia 
taneczno – ruchowe poprowadzone przez panią instruktor 
tańca Ewę Wolin z zespołu ,,Fantazja’’. 

27 Kwietnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”.  
Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Piotrowicz z firmy 
EduBio Ekologiczne Warsztaty Edukacyjne z Gdańska. Tytuł 
tego spotkania to: „Przytul karaluszka – czyli jak pokochać 
owady?”

27 Kwietnia
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyła się promocja dziewiętnastego numeru „Kwartalnika 
Chojnickiego”. Tematem przewodnim były „chojnickie 
pomniki przyrody”.

28 Kwietnia
MKS „Chojniczanka 1930" przegrała w meczu o mistrzostwo
1 ligi z Sandecją Nowy Sącz  2:1 i ponownie znalazła się 
poza strefą awansu do Lotto Ekstraklasy.

28 Kwietnia
W ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej w Czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach z czytelnikami spotkał się 
Zygmunt Miłoszewski – autor powieści kryminalnych i sen-
sacyjnych. 

29 Kwietnia
Chojnickie Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało 
wycieczkę do Sanktuarium Matki Boskiej z Góry Karmel 
(Szkaplerznej) w Zamartem. 

30 Kwietnia
Chojnicki klub motocyklowy Aurochs zorganizował kolejną 
imprezę o charakterze dobroczynnym.  Na stacji 
benzynowej Canpol można było oddać krew dla 
najmłodszych w ramach 8 edycji „Motoserca”. 
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24 kwietnia 2017 roku odbyła się XXXI sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 
19 radnych. Sesję poprowadził  Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mirosław Janowski. 
Sekretarzem sesji został Jacek Klajna a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych Marka 
Szanka i Antoniego Szlangę. Zasadnicza 
część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza z okresu międzysesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster - „Panie 
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 
Państwo moje informacje rozpocznę od 
edukacji. Mamy gotowe arkusze organiza-
cyjne chojnickich szkół na przyszły rok szkol-
ny. Statystycznie arkusze wyglądają w mojej 
ocenie bardzo dobrze, 7961 godzin w tym 
1205 godzin ponad wymiarowych, czyli
w ogólnej liczbie godzin, którą realizują nau-
czyciele mamy 15 % ponad godzin, nauczy-
cieli zatrudniamy 416, dzieci (mamy) 4148
i 250 w przedszkolach. Liczba oddziałów 181, 
liczba dzieci na jeden oddział 22,5, liczba 
pracowników administracji i obsługi 120,5 
etatu. W tej chwili nasze arkusze organi-
zacyjne 4 maja są składane w kuratorium
i Pomorski Kurator Oświaty wyda opinię 
dotyczącą tych arkuszy 14 maja. Od końca 
maja rozpoczną się ruchy kadrowe ale 
generalnie szkoły, które będą funkcjonować 
od września zapewniają pracę swoim 
nauczycielom. Mamy dwie deklaracje przej-
ścia na emeryturę. Podobnie wygląda w pla-
nie rok 2018, 2019  natomiast , za 3 lata ten 
największy problem kiedy, gubimy ten 
dziewiąty oddział w naszej strukturze, ale do 
tego na razie się przygotowujemy. Brałem 
udział w radzie pedagogicznej w obecnej 
Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 
czyli szkół, które się łączą - w mojej ocenie 
bardzo dobra atmosfera. Musimy jako Rada 
Miejska sprzyjać inwestycjom i moderniza-
cjom szkół, które są zgłaszane przez rady 
pedagogiczne np. w odniesieniu do Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 to na 
pewno dalsza część modernizacji auli, to na 
pewno adaptacja pomieszczeń na oddziały 
przedszkolne, to na pewno udrożnienie 
komunikacji pomiędzy szkołami, które jest 
możliwe w realizacji tak, aby dzieci i nau-
czyciele nie musieli przy zmianie budynku 
wychodzić na boisko plus wiele innych 
postulatów. W ciągłości do tej informacji 
chciałbym przekazać, że dzisiaj otworzyliśmy 
przetarg na modernizację pomieszczeń dla 
oddziałów, pomieszczeń w Gimnazjum nr 1 
obecnym a w przyszłości w Szkole Podsta-
wowej nr 8. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 790 
tys. złotych, to są prace, które mają być 
wykonane wewnątrz budynku, niestety nie 
wpłynęła oferta na budowę placu zabaw ale to 
wynika z uwarunkowań, które mamy z pla-
cami zabaw w Chojnicach, ponieważ tutaj 

realizujemy ich równolegle kilka. Przetarg na 
plac zabaw powtórzymy w ciągu miesiąca, 
natomiast można powiedzieć, że nic nie stoi 
na przeszkodzie aby te pomieszczenia 
zaadaptować i  żeby oddziały przedszkolne 
od nowego roku szkolnego mogły funkcjo-
nować w Szkole Podstawowej nr 8. Wykonuje 
je firma Pana Drewczyńskiego, ta sama firma, 
która wykonywała adaptację pomieszczeń na 
cele przedszkolne w Zespole Szkół nr 7. Tak 
więc bardzo był to dla nas przetarg trudny, ale 
na szczęście firma jest. (...)

 Pragnę zakomunikować Wysokiej 
Radzie i poprosić o akceptację przeniesienia 
terminu sesji z końca maja na 12 czerwca, 
wiąże to się nie z absolutorium bo ta kwestia 
będzie przygotowana ale wiąże to się z przy-
gotowywanymi spotkaniami  i pracami nad 
realizacją wniosku o procedurze in vitro
i innych procedurach. Obserwując sytuację 
związaną z Gdańskiem, gdzie pan wojewoda 
uchylił uchwałę tłumacząc m.in. swoje działa-
nie tym, iż  nie było opinii z Agencji Oceny 
Technologii Medycznych. My tego błędu nie 
chcemy popełnić dlatego chciałbym przed 
rozpoczęciem dyskusji i prac w Komisji 
Społecznej i przed rozpoczęciem prac przez 
Radę Miejską stosowny wniosek ATOM-u 
skierować, tak abyśmy mieli pewność, że ta 
procedura opiniowana jest pozytywnie. 

         Chojnickie Centrum Kultury. Mamy 
opóźnienie na placu budowy. Pan dyrektor 
Jacek Domozych wypowiedział się (na 
komisji. -przyp.red.), iż to opóźnienie wynosi 
milion złotych. Zostało to zinterpretowane 
przez niektórych internautów, że my już milion 
złotych dokładamy do inwestycji. To jest złe 
myślenie. My posługujemy się harmonogra-
mem rzeczowo – finansowym i to opóźnienie 
w kwocie jednego miliona wynika z tego, że 
ten milion powinien być już przerobiony 
kolokwialnie mówiąc a jeszcze nie jest 
przerobiony. Co nas hamuje. Hamują nas 
prace archeologiczne, które mamy nadzieję, 
że zakończą się dzisiaj najdalej za kilka dni. 
One nie otwierają odpowiednich frontów 
robót, ale też są zmiany w projekcie. Musimy 
zważyć na to, iż projekt powstawał, w mo-
mencie kiedy budynek stał, w momencie 
kiedy my go modernizujemy i przebudowuje-
my, dokonujemy szeregu różnych odkrywek 
i wprowadzane są zamienne rozwiązania 
plus oczywiście kwestie związane z wypo-
sażeniem i technologią. Mamy nadzieję, że to 
opóźnienie zostanie zniwelowane przez 
wykonawcę w najbliższych miesiącach. 
Jeżeli nie zostanie zniwelowane to będziemy 
musieli starać się o akceptację przesunięcia 
terminu w Urzędzie Marszałkowskim nasze-
go województwa. 

       Kolejna kwestia to budowa zachodniego 
obejścia miasta Chojnice. 12 maja będzie-
my gościć biuro projektowe Highway, które 
wykonuje ten projekt. Przypominam, że my 
go finansujemy a gospodarzem postępowa-
nia technicznego jest Zarząd Dróg Wojewó-
dzkich. Będziemy rozmawiali o skomuni-
kowaniu terenu 20 ha - to jest nieruchomość 
zakupiona przez firmę Regalux z Instytutu 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Mam bardzo 
dobre wiadomości, firma aplikowała o objęcie 
części tego terenu, w związku z planowaną 
inwestycją, przez Pomorską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną i jest wstępna zgoda Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, także 
dla miasta Chojnice i dla gminy Chojnice 
będzie budowany drugi obszar inwestycyjny 
oprócz Topoli, gdzie już jest strefa ekonomi-
czna i ta strefa obejmie część lub całość tego 
obszaru i musimy rozmawiać na temat 
rozwiązań technicznych aby jak najlepiej tą 
nieruchomość skomunikować z zachodnią 
obwodnicą miasta Chojnice.

       Kolejna kwestia. Jesteśmy już gotowi do 
ogłoszenia przetargu na nadzór nad realiza-
cją węzła integracyjnego-transportowego. 
Czekamy na ostatnie opinie PLK, czyli 
Polskich Linii Kolejowych, wówczas naszą 
specyfikację, taka jest procedura, przekazu-
jemy do Urzędu Marszałkowskiego do spraw-
dzenia i ogłaszamy przetarg. Taka sama pro-
cedura jest przygotowana w ogłoszeniu prze-
targu na zakup autobusów, czekamy na 
ocenę naszej specyfikacji. Jak tylko te oceny 
z Urzędu Marszałkowskiego będą, będziemy 
przetargi ogłaszać. 

        Również chciałbym poinformować, że  
przekazaliśmy już plac budowy to jest ul. 
Staszica, Niemcewicza, Curie Skłodow-
skiej, Prusa część Tuwima i rondo przy 
Zespole Szkół nr 7 firma Marbruk i Ekomel 
bo te dwie firmy wykonują to zadanie, rów-
nolegle będą je prowadzić z prowadzonym 
już zadaniem, co państwo widzą, przy ulicy 
Człuchowskiej.

 Kolejna informacja. Jest już gotowy 
projekt Titiusa w Parku 1000- lecia, mogą się 
Państwo zapoznawać z nim w Wydziale 
Budowlano – Inwestycyjnym. 

        Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej kluczowa 
decyzja związana z rewitalizacją, ona jest 
podstawą do rozpoczęcia prac wraz z uru-
chomieniem środków na projektowanie tych 
elementów, które są w rewitalizacji bezpośre-
dnio wpisane. 

       Oprócz rewitalizacji będziemy na tej sesji 
podejmować moim zdaniem bardzo  istotną
i ważną nowelizację budżetu, z argumentacją 

za tą nowelizacją chciałbym wystąpić wspól-
nie z gośćmi, którzy są dzisiaj, to są członko-
wie zarządu MKS Chojniczanka w tym 
punkcie, w którym będziemy omawiać te 
zmiany. 

   Chciałbym jeszcze przez sekundkę odnieść 
się do realizowanych zebrań samorządów 
osiedlowych, chciałbym wyjaśnić przede 
wszystkim mieszkańcom ze względu na ilość  
spraw inwestycyjnych, ze względu na mno-
gość w tej chwili różnych spotkań po przez  
Chojnickie Centrum Kultury, Węzeł, Strefę 
Ekonomiczną, zachodnią obwodnicę i wiele 
innych wydarzeń, ja zaplanowałem proszę 
Państwa, że nie będę brał udziału w zebra-
niach sprawozdawczych samorządów osie-
dlowych. Na te zebrania deleguję wice bur-
mistrza, który też nie mógł być na wszystkich 
bo jest ich dziesięć i delegowałem urzędni-
ków. Mogę przeprosić za to, że na niektórych 
samorządach nie było dyrektora Wydziału 
Komunalnego a był pracownik Wydziału 
Komunalnego pan Waldemar Spichalski, to 
rzeczywiście była pewna niedogodność, 
natomiast chciałbym w sposób bardzo silny 
powiedzieć, że to nie wynika z faktu jakobym 
lekceważył mieszkańców brakiem mojej 
obecności. To nie tak. Ja wiem co się dzieje
w samorządach, zebranie sprawozdawcze to 
jest spotkanie  mieszkańców z zarządem 
osiedla, które zdaje sprawozdanie z tego co 
wykonał  w zeszłym roku i z tego co zamierza 
wykonać, czyli szuka problemów do rozwią-
zania i my jak są problemy pojawiamy się (…) 
Jeżeli są kwestie, w których ja muszę 
uczestniczyć no to tylko sygnał od mieszkań-
ców, zarząd, kiedy i ja w tym miejscu się 
pojawię”. 

Następnie sprawozdania z prac komisji 
stałych przedstawili ich  przewodniczący. 
Najbardziej burzliwą dyskusję wywołała 
sprawa przeznaczenia kolejnych środków 
finansowych na dostosowanie stadionu 
miejskiego do wymogów 1 ligi (zadaszenie 
kolejnych sektorów, nowe krzesełka, parking 
dla autobusów i centrum prasowo telewi-
zyjne) oraz do ewentualnych wymogów eks-
traklasy (podgrzewana murawa). Na sali 
obecni byli przedstawiciele zarządu Chojni-
czanki z wice prezesem Jarosławem Klauzo, 
którzy przedstawili stanowisko zarządu klubu 
w sprawie ewentualnego awansu do 
ekstraklasy. 

Ograniczona ilość miejsca nie pozwala na 
opisanie wszystkiego co działo się podczas 
obrad sesji. Z wynikami głosowań nad 
projektami uchwał i dyskusją radnych można 
zapoznać się na stronie UM. Pełny protokół z 
XXVIII sesji dostępny jest w zakładce BIP 
(Biuletyn Informacji Publicznej).
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Inwestycje Wydziału Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska w 2017 r.
Jarosław Rekowski, dyrektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska na konferencji prasowej 21 kwietnia 
przekazał informacje na temat tegorocznych 
działań inwestycyjnych.
Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg 
na budowę parkingu przy ul. Nowe Miasto 
oraz modernizacji okolicznych ciągów pie-
szych. Realizacja tego zadania ma się 
dokonać do końca czerwca br. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu zlecenie na 
część drogową tego przedsięwzięcia otrzy-
mała firma Ścinka Drzew, Remont i Konser-
wacja Urządzeń Drogowych p. Tadeusza 
Stencla z Chojnic za 294 939 zł. Część 
inwestycji związaną z montażem oświetlenia 
będzie realizować firma Elnit Electric p. Mar-
ka Nitki za kwotę 12 331 zł.
         Dyrektor Rekowski przypomniał także 
o trwającym do końca kwietnia  naborze 
wniosków na wymianę systemów ogrzewa-
nia. Dotychczas wpłynęło 66 zgłoszeń. 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska zawarł umowę ze spółką Enea 
S.A. odnośnie inwestowania na terenie 
byłych POD „Metalowiec”. Porozumienie to 

jest związane z usunięciem usterek oraz 
przesunięcia skrzynek energetycznych do 
granic nieruchomości. 41 szt. skrzynek 
przebuduje Enea S.A., kolejne 84 – to 
wydatek gminy (ok. 100 tys. zł).
Przygotowywany jest także remont murów 
miejskich wzdłuż ul. Sukienników. Dokumen-
tacja projektowa jest złożona u Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Istnieje 
szansa na realizację tego przedsięwzięcia
w tym roku.
Urząd Miejski w Chojnicach dysponuje już 
dokumentacją projektową z pozwoleniem na 
budowę dotyczącą zagospodarowania tere-
nu przy Szkole Podstawowej nr 5 na cele 
sportowe. W zakres inwestycji będzie wcho-
dzić: budowa boisk – piłkarskiego i wielofun-
kcyjnego, urządzeń lekkoatletycznych, bież-
ni oraz niezbędnej infrastruktury (oświetle-
nie, utwardzenie terenu, mała architektura, 
odwodnienie).
Gmina Miejska Chojnice złożyła już wniosek 
o dofinansowanie przedsięwzięcia z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki z programu 
rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. 
Główne boisko będzie miało wymiary 56 na 
26 metrów z nawierzchnią syntetyczną. 
Będzie je otaczać czterotorowa bieżna 

tartanowa o długości 200 metrów. Obok 
będzie zlokalizowane boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 20 na 40 metrów z polami do gry 
w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, 
tenisa ziemnego. Kompleks sportowy będzie 
także wyposażony w rzutnię do pchnięcia 
kulą oraz zmodernizowaną skocznię, stół do 
tenisa. Całość ma być oświetlona dziewię-

cioma lampami i ogrodzona. Przewidywany 
czas realizacji inwestycji, po uzyskaniu 
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, jest planowany od jesieni 2017 do 
września 2018 r. W budżecie miasta na ten 
rok jest już kwota 650 tys. zł na to zadanie, 
szacowana kwota dofinansowania wynosi 
ok. 800 tys. zł.

 



Może na początek kilka słów o sobie.

Nie jestem rodowitą chojniczanką, ale moje 
korzenie wywodzą się z Kaszub – z Koście-
rzyny i Bytowa  konkretnie.  Z wykształcenia – 
nauczyciel romanista, zawodowo – nauczy-
ciel i wychowawca świetlicy w Gimnazjum nr 1 
w Chojnicach, od początku istnienia szkoły.
Z pasji – prezes Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Ósemka” Chojnice. Z zapatrywań 
społeczno-politycznych – członek Projektu 
Chojnicka Samorządność. Mąż lekarz, troje 
dorosłych dzieci.

Zainteresowania: 
- sport amatorski uprawiany czynnie (szachy, 

tenis stołowy, siatkówka, cyklizm), muzyka, 
film, dobra lektura oraz działania nie tylko na 
rzecz środowiska lokalnego promujące w/w 
dyscypliny sportu, ale także wykraczające 
poza ramy województwa i kraju – organi-
zacja zawodów sportowych;

- aktywność w sferze wydarzeń społecznych
  i politycznych dotyczących miasta i powiatu:  

zaangażowanie na rzecz partycypacji mie-
szkańców w tworzenie społeczeństwa oby-
watelskiego, kontestacja posunięć władzy 
odbierających mieszkańcom te demokra-
tyczne prawa, aktywizowanie mieszkańców 
Chojnic do udziału w życiu społecznym i po-
litycznym naszego miasta.

Jak długo jest Pani radną? Jakie są Pani 
największe osiągnięcia w poprzednich 
kadencjach? Z czego jest Pani szcze-
gólnie dumna?

Jest to moja pierwsza kadencja. Zatem
o osiągnięciach trudno byłoby mówić. Ponad-
to – z  uwagi na niekorzystny układ w Radzie 
Miejskiej: zaledwie dwuosobowa opozycja, 

którą stanowię w 50. procentach razem
z moim kolegą Mariuszem Brunką  wobec 
siedemnastoosobowej drużyny Burmistrza 
Finstera oraz tylko dwuosobowej reprezen-
tacji Platformy Obywatelskiej, jesteśmy
z Mariuszem w bardzo niekomfortowej 
sytuacji. Zdecydowana większość naszych 
postulatów, wniosków, zapytań oraz interpe-
lacji na rzecz mieszkańców Chojnic jest 
demokratycznie czyli większością głosów – 
odrzucana, przegłosowywana negatywnie 
przez Komitet Arseniusza Finstera stanowią-
cy większość. Niestety... ;o)  Zatem trudno 
jest być dumnym ze spraw – wnoszonych
z punktu widzenia dobra obywateli, a odrzu-
canych notorycznie przez istniejący układ 
Burmistrza z większością Rady. Zresztą 
Burmistrza, który oświadcza publicznie, że 
ma także układ  z mieszkańcami miasta… ;o)  

Jakie są największe problemy mieszkań-
ców dzielnicy, którą Pani reprezentuje?

Są to problemy związane głównie z infrastru-
kturą: dziurami w nawierzchniach chodniko-
wych, brakiem progów spowalniających, 
brakiem parkingów oraz w ramach budżetów 
obywatelskich: brakiem placów zabaw dla 
dzieci i siłowni plenerowych obiecywanych od 
dwóch lat przez pana Burmistrza. Oprócz tych 
mankamentów jest natomiast przychylna 
reakcja mieszkańców na zaangażowanie 
szefowej Osiedla nr 4 Kornelii Żywickiej, która 
dołożyła charytatywnie wielu starań tworząc 
projekty tych przedsięwzięć, niestety – póki 
co zablokowanych czasowo przez pana 
Burmistrza i jego urzędników…   

Jak często spotyka się Pani ze swoimi 
wyborcami? Jak mieszkańcy mogą się
z Panią kontaktować?

Co dwa tygodnie jestem osiągalna dla miesz-
kańców Chojnic  w Biurze Rady w chojnickim 
Ratuszu: wtorki, godz. 15.30. Ponadto 
podczas wielu publicznych spotkań toczę 
rozmowy z inicjatywy mieszkańców, którzy 
zwracają się do mnie ze swoimi problemami. 
Jestem także aktywna w internetowych 
mediach społecznościowych wymieniając
z mieszkańcami informacje i poglądy na 
temat aktualnych wydarzeń. 

Jakie są według Pani największe i obecnie 
najpilniejsze potrzeby naszego miasta? 

Realizacja potrzeb infrastrukturalnych dla 
mieszkańców osiedli, którzy od lat zwodzeni 
są obietnicami wykonania prac ziemnych 
(deszczówki, gazociągu, chodników i jezdni); 
ustalenia priorytetów potrzeb mieszkańców: 

np. zagwarantowanie wystarczających 
miejsc w żłobkach dla dzieci małżeństw, które 
chcą tworzyć wielodzietne rodziny; stworze-
nie sprzyjającego klimatu dla rozwoju sportu 
amatorskiego w Chojnicach (wielody-
scyplinowość) zdławionego priorytetem 
nakładów na modernizację stadionu miej-
skiego i wspierania finansowego klubu 
Chojniczanka dążącego do ekstraklasy.  

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

Jestem za. Natomiast wobec wcześniejszych 
ustaleń wynikających z bliżej nieokreślonych 
negocjacji – gdzie Chojnice wzięły przeważa-
jącą część środków finansowych, nie dziwię 
się rezerwie, a wręcz niechęci ze strony 
włodarzy oraz mieszkańców Człuchowa, by 
takie dwumiasto utworzyć.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, powie-
dzmy 10 milionów złotych, na co je by Pani 
wydała?

Zaplanowałabym ankietę wśród mieszkań-
ców Chojnic diagnozującą ich potrzeby, a na-
stępnie starałabym się zmobilizować władze 
miasta do wyłonienia priorytetów i ich 
realizację.

Jak duży, według Pani, wpływ na opinię 
mieszkańców mają media internetowe? 
Czy czyta Pani na bieżąco informacje 
zamieszczane na chojnickich portalach?

Czytam. Wynoszę z nich wiedzę dotyczącą  
głównie spraw niezwykle istotnych dla 
potrzeb mieszkańców naszego miasta oraz 
ich poziomu zadowolenia, bądź niezado-
wolenia wynikającego z przedłużających się 
terminów  załatwiania przez urzędników 
prostych – wydawałoby się – ludzkich spraw. 
Jednocześnie zapoznaję się z dezaprobatą 
dla działań naszych włodarzy. Internauci, 
którzy nie chcą występować z imienia i naz-
wiska (bo np. brak im odwagi, albo obawiają 
się represji za krytykę wobec aparatu urzęd-
niczego),  zaczynają otwarcie pisać o spra-
wach, które ich bolą. To jest – moim zdaniem – 
pozytywny aspekt mediów internetowych. 
Pomijam oczywiście hejt, który jest niesłycha-
nie destrukcyjny i przekracza zasady etyczne 
gwarantujące wolność słowa, ale jedno-
cześnie łamie prawo gwarantujące ochronę 
praw osób pomawianych i znieważanych 
publicznie. Dla wyrobionego internauty te 
sprawy są oczywiste. 

Jakie ma Pani plany działania na najbliż-
szą  przyszłość? Czym chce się Pani 
zająć?

Nadal będę uczestniczyć w wydarzeniach 
dotyczących naszego miasta i powiatu, będę 
starała się prezentować własne stanowisko 
na aktualne tematy. Będę monitorować 
realizację reformy oświaty w Chojnicach.    

Jakie ma Pani hobby? Jak Pani wypoczy-
wa i jakie sporty uprawia?

Amatorska siatkówka, szachy, tenis stołowy, 
kajakarstwo, cyklizm. Ale największą frajdę 
sprawia mi organizowanie zawodów w tych 
trzech pierwszych wiodących dyscyplinach 
oraz w Wieloboju Uniwersalnym, który łączy 
aż 9 dyscyplin sportowych: szachy, tenis, 
duatlhlon (rower i bieg), wyciskanie ciężarów, 
pływanie, sprint, skok w dal i rzut oszczepem. 
Naturalnie relaks jest nieodłącznie związany 
z muzyką i filmem. A także interesującą 
lekturą. :o)  

Czy planuje Pani wystartować w następ-
nych wyborach?

Tak. Konsekwentnie, z ciągle niegasnącym 
zaangażowaniem PRO BUBLICO BONO, dla 
większego udziału decyzyjnego obywateli
w sprawach ich dotyczących  oraz brakiem 
zgody na samowolę włodarzy dławiącą 
partycypację społeczną obywateli… 

Co chciałaby Pani powiedzieć chojnicza-
nom?

Żeby zechcieli bardziej zaangażować się
w sprawy ich osobiście dotyczące: sprawy 
naszego miasta – referenda, wybory, happe-
ningi i inne przekazy informujące o potrze-
bach społecznych. Żeby byli konsekwentni 
w dążeniach do realizacji słusznych celów – 
trafiając do urzędników, którzy mają wiedzę
i moc nadaną z urzędu, by te cele realizować, 
pomimo proceduralnych przeszkód. By za-
miast pomstować na urzędniczą inercję i kło-
dy rzucane pod nogi – starali się znaleźć
w kompetentnych i merytorycznych  urzędni-
kach, jakich mamy w chojnickim Ratuszu – 
sprzymierzeńców, a nie – wrogów. Czyli za-
chęcam do dialogu i negocjacji. :o) 

Jednocześnie jednak zachęcam do otwar-
tego wyrażana dezaprobaty – w przypadku 
urzędniczych niedociągnięć. Nie bójmy się 
prezentowania własnego zdania oraz walki
o nasze racje, jeśli jest ona poparta słuszną 
sprawą.
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Urząd Miejski w Chojnicach zwraca się do 
dzierżawców handlujących na targowisku 
przy ul. Młodzieżowej o zapoznanie się
z dwiema koncepcjami zmodernizowania 
tego terenu. W na stronie urzędu miasta 
znajdują się: wizualizacje, koncepcje prze-
budowy oraz ankieta dotycząca propo-
nowanych zmian, aby moc uwzględnić 
Państwa uwagi.

Wypełnioną ankietę prosimy zwrócić do dnia 
12 maja br. do Urzędu Miejskiego w Choj-
nicach w Biurze Podawczym lub na adres 
Urzędu Miejskiego Stary Rynek 1 , 89 – 600 
Chojnice. 
Zamieszczone poniżej wizual izacje, 
przebudowy targowiska,  zostały wykonane 
przez biuro projektowe ArchiSTYL Kornelii 
Żywickiej.

Podsumowaniem każdego kwartału jest 
prezentacja „Kwartalnika Chojnickiego”
w MBP w Chojnicach. Tym razem odbyła się 
27 kwietnia 2017 roku.
  Spotkanie prowadziła Anna Maria Zdrenka, 
bibliotekarz Pracowni Dokumentacji Regio-
nalnej i członek kolegium redakcyjnego. 
Obecni byli jak zawsze Kazimierz Jaruszew-
ski, redaktor naczelny periodyku oraz Jan 
Zieliński, członek rady programowej.
   Anna Maria Zdernka na wstępie opowie-
działa o akcji Dwa tygodnie z książką, która 
aktualnie trwa w Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej i zachęciła uczestników spotkania do 
pomyślenia nad książką wszech czasów, 
której tytuł mogli napisać na przygotowanej 
w Czytelni tablicy. Następnie oddała głos 
Kazimierzowi Jaruszewskiemu, który przy-
bliżył artykuły, jakie pojawiły się na łamach 
dziewiętnastego numeru. – Staramy się, 
żeby w każdym numerze pojawiły się teksty, 
które mają walor dokumentacyjny – podkre-
ślił redaktor naczelny. Po krótkim przedsta-
wieniu wszystkich artykułów, oddał głos 
autorom i bohaterom tekstów „Kwartalnika 
Chojnickiego”.
   Weronika Sadowska, prezes Stowa-
rzyszenia LekTURa nawiązała do akcji 
„Oddaj szpik z miłością”. – O samej akcji 
państwo przeczytają w „Kwartalniku”, ja 
natomiast chciałabym wszystkich zachęcić 
do rejestracji w bazie DKMS, ponieważ 
bardzo często przeszczep szpiku jest dla 
chorych na nowotwór krwi jedyną szansą na 
życie – podkreślała. Jacek Klajna opisał
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei, o którym zebranym opowiedział jego 
prezes Damian Otta: – Mamy sporo planów 
na bieżący rok. Wśród nich m.in. przejazdy 
po nieczynnych już liniach kolejowych, wy-
danie albumu o kolei, festyn kolejowy.
    O jubileuszu 60-lecia i planach Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach 
opowiedziały Alina Jaruszewska i prezes 
ZKP Janina Kosiedowska, które podkreśliły, 
że dzięki zaangażowaniu członków i przy-
jaciół zrzeszenie może działać tak prężnie 
jak dotychczas. Kolejno o 15-leciu chojnic-
kiego basenu oraz o balu Towarzystwa 

Przyjaciół Hospicjum wspomniał Mariusz 
Brunka, który napisał o tych wydarzeniach.
   O promocji książki Jerzego Szwankow-
skiego dotyczącej parafii w Lichnowach
i Kosznajderii mówił Radosław Osiński. – 
Pieczołowitość, staranność, lekkie pióro – te 
trzy cechy sprawiają, że książka jest warta 
lektury – wspomniał autor tekstu o promocji 
publikacji. Zaś o różnych obliczach Kosznaj-
drów powiedział Benon Szmyt, który o tym 
napisał w dziewiętnastym numerze perio-
dyku. – Moją intencją było opisać wspomnie-
nia rodzinne – mówił. W dziale Z dziejów 
miasta zamieszczone zostały także wspo-
mnienia Leona Czapiewskiego, o którym 
opowiedział Jan Malicki, jego zięć: – Leon 
Czapiewski był bardzo zorganizowaną oso-
bą, tak go pamiętam. Był także szanowanym 
człowiekiem.
    Dwoma ostatnimi działami w czasopiśmie 
są Chojnice i okolice oraz Oficyna artysty-
czna. W tym pierwszym Paweł Redlarski 
opisał Tucholę. Podczas promocji opowie-
dział m.in. o Dniach Borów Tucholskich, na 
które zaprosił wszystkich zebranych oraz
o legendzie związanej z patronką miasta św. 
Małgorzatą. Bohaterem oficyny jest rzeźbią-
cy w drewnie Jakub Orpiszewski. Jak mówił, 
niektóre jego dzieła można oglądać m.in. w 
kościele w Charzykowach (ołtarz i chrzciel-
nicę) oraz w Chocińskim Młynie przy 
Kaszubskiej Marszrucie.
    „Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem 
bezpłatnym i można go otrzymać w każdym 
z działów MBP w Chojnicach.

Zagłosuj w plebiscycie Gazety Prawnej!

Gmina Miejska Chojnice bierze udział w pią-
tej edycji rankingu „Perły samorządu” - najle-
pszy samorząd i włodarz 2017. Organiza-
torem jest portal gazetaprawna.pl, towarzy-
szy mu także głosowanie na Samorządową 
Perłę Internetu.
       Ranking ma charakter przekrojowy, 
pytania ujęte w ankiecie dotyczą wielu sfer 
funkcjonowania gmin, a przyjęta metodo-
logia obejmuje zarówno kryteria ilościowe 
jak i jakościowe. Dzięki temu ocena ma 
charakter kompleksowy i pozwala na 
wyłonienie i uhonorowanie samorządowych 
liderów - gmin oraz ich włodarzy, którzy 
realizując swoją misję publiczną, przyczy-
niają się do wzrostu jakości życia miesz-
kańców oraz rozwoju społeczno-gospodar-
czego wspólnot lokalnych.
       Z kolei wybierając Samorządową Perłę 
Internetu 2017 internauci winni zwrócić 
uwagę na takie cechy funkcjonalności stron, 
jak użyteczność, dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych czy wykorzy-
stywanie różnych narzędzi komunika-
cyjnych. W rankingu biorą udział zaintereso-
wane samorządy lokalne, które zgłosiły 
swoją stronę www w jednej z czterech 
kategorii: gmina wiejska, wiejsko-miejska, 

miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, 
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.
      Zgłoszone strony będą oceniane przez 
jury, które weźmie pod uwagę m. in. : intere-
sujący layout, przejrzystość strony głównej, 
gwarantującą intuicyjność i łatwość w docie-
raniu przez obywatela do poszukiwanych 
treści, użyteczność strony i jej odpowiedź na 
praktyczne potrzeby obywatela, dostępność 
dla każdego użytkownika. Niezależnie od 
decyzji jury, głosami internautów wybrana 
zostanie jedna strona samorządowa. 
Głosowanie internautów na wybraną stronę 
samorządową potrwa do 5 maja 2017 roku 
do godziny 12.

http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/pe
rlysamorzadu2017/samorzadowa_perla_int
ernetu2017/zgloszenie

Rozstrzygnięcie rankingu nastąpi podczas 
ogólnopolskiego kongresu „Perły Samorzą-
du”, który odbędzie się w dniach 25-26 maja 
2017 roku w Gdyni. Wyróżnione gminy 
zostaną nagrodzone tytułem „Samorzą-
dowa Perła Internetu”. Gmina, której strona 
www zostanie uznana za najlepszą głosami 
jury, otrzyma miesięczną kampanię odsło-
nową w serwisach: gazetaprawna.pl, dzien-
nik.pl i forsal.pl.

Koncepcja 1

Koncepcja 2

Jak co roku pod koniec kwietnia w kalendarz 
uroczystości szkolnych wpisuje się ważne 
wydarzenie, jakim jest pożegnanie klas 
maturalnych. Choć przeżywane co roku, 
zawsze zyskuje swój niepowtarzalny chara-
kter. 28 kwietnia 2017 roku pożegnaliśmy 
kolejny rocznik absolwentów Technikum nr 3 
w Chojnicach.
Wśród tegorocznych absolwentów są ucz-
niowie Tech3Chojnice kształcącego w nastę-
pujących zawodach: technik fototechnik 
(wychowawca: Pani Katarzyna Lewińska 
Papka); technik cyfrowych procesów 
graficznych (wychowawca: Pani Łucja 
Peplińska) i technik hotelarz (wychowawca: 
Pani Joanna Lepak-Gigoło). 
Po odśpiewaniu hymnu narodowego i powi-
taniach przyszedł czas na przemówienia. 
Słowo do absolwentów skierował dyrektor 
technikum Wiesław Kłosowski, który podkre-
ślił, że drzwi naszej szkoły  są dla nich za-

wsze otwarte. Niech nie zapominają o swojej 
szkole, o swoich nauczycielach i wychowaw-
cach i niech ochoczo wracają po latach w jej 
mury.
      Zgodnie z tradycją młodsze klasy przygo-
towały stosowną oprawę artystyczną uro-
czystości, aby nadać jej należną powagę. 
Zobaczyliśmy ciekawą inscenizację teatralną 
„Matura” i „Życie studenta” oraz wysłucha-
liśmy humorystyczne fragmenty tekstów ze 
sprawdzianów szkolnych.  Część artysty-
czną zakończyła piosenka.
Następne pożegnanie maturzystów … za 
rok. Tegorocznym absolwentom - życzymy 
sukcesów, wytrwałości i wielu sił, bo przed 
nimi egzaminy – najbliższe już za kilka dni,
a potem kolejne i kolejne, tak przez całe 
życie. „Niech żyje bal, bo to życie to bal jest 
nad bale! Niech żyje bal, drugi raz nie 
zaproszą nas wcale!”.

Tekst i foto: MBP
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8 kwietnia na Starym Rynku w Chojnicach 
odbył się Jarmark Wielkanocny. Swoje sta-
nowiska wystawiły lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich, osoby prywatne oraz szkoły i in-
stytucje (np. chojnickie Stowarzyszenie 
„Szukam Drogi"). W trakcie Jarmarku można 
było znaleźć wszystko, co może się przydać 
podczas Świąt Wielkiej Nocy – tematyczne 
ozdoby (zazwyczaj ręcznie wykonane) jak 
stroiki, pisanki czy ozdoby wykonane na 
szydełku; najwięcej miejsca poświęcono 
świątecznej gastronomii – chętni mogli 
zakupić różnego rodzaju pasztety, serniki i in-
ne ciasta, baby wielkanocne czy posmako-
wać domowego żurku lub chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym. Można było również 
zrobić zapas domowego chleba czy regio-
nalnie produkowanego miodu.
Jak co roku, chętni mogli stanąć do rywali-
zacji w konkursie kulinarnym – tym razem 

tematem była sałatka. Jury w składzie 
Stanisław Skaja, Stefania Majewska – 
Kilkowska, Maria Sulima Sułkowska, Leszek 
Zawadzki i Grzegorz Klauza, po zapoznaniu 
się z wszystkimi wystawionymi do konkursu 
sałatkami (wśród nich znalazły się jarzyno-
wa, brokułowa, z kurczaka, z królikiem, z tuń-
czykiem czy chrzanowa) jako zwycięzcę 
ogłosili Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojan-
ty. Na drugim miejscu znalazło się Stowa-
rzyszenie „Kłodawianki" z Kłodawy, trzecie 
miejsce przypadło Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Lubni. Dyplomy uczestnictwa otrzymało 
Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki" z Łęga, 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Powałki, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Pawłowo i Okolic, Koło Gospodyń Wiejskich 
Małe Chełmy oraz lotyńskie Stowarzyszenie 
Kobiet „Stokrotki".
                                      Katarzyna Korpal

Odbyło się trzecie, ostatnie spotkanie
w ramach Chojnickiej Wiosny Literackiej.
W piątek 28 kwietnia 2017 roku w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
z czytelnikami spotkał się Zygmunt Miło-
szewski, autor trylogii o prokuratorze Szac-
kim. Podczas Chojnickiej Wiosny Literackiej 
w lutym odbyło się spotkanie z pisarzem
i publicystą Jerzym Sosnowskim, a w marcu
z pisarzem i poetą Jakubem Kornhauserem. 
Teraz do Chojnic zawitał Zygmunt Miło-
szewski. Jak zauważył przedstawiciel orga-
nizatorów Przemysław Zientkowski, podczas 
każdej edycji imprezy pogoda była mało 
wiosenna i nadal taka pozostaje. Podzięko-
wał pomysłodawcy cyklu Marcinowi Szopiń-
skiemu – nauczycielowi II LO im. gen. 
Władysława Andersa. Pisarze najpierw 
spotykali się z uczniami II LO, a potem gościli 
w MBP.
      Rozmowę z Zygmuntem Miłoszewskim – 
powieściopisarzem, publicystą, współau-
torem scenariuszy filmowych i telewizyjnych 
prowadziła Beata Królicka. Pisarz już na 
wstępie podkreślił, że nie zamierza więcej 
pisać kryminałów i nie planuje kontynuacji 
historii prokuratora Szackiego – bohatera 
„Uwikłania”, „Ziarna prawdy” i „Gniewu”. 
Ponieważ jednak ta trylogia przyniosła 
Miłoszewskiemu popularność, rozmowa nie 
mogła kryminału nie dotyczyć. Beata Królicka 
powiedziała, że się zaczytywała w krymi-
nałach Agathy Christie, dlatego w trylogii 
zauważyła, że zbrodnie są wyrafinowane, 
opisy naturalistyczne i bardzo drastyczne. – 
Gdyby Pani poczytała kolegów – skomento-
wał pisarz, dodając, że dzisiaj dużo osób 
pisze kryminały i żeby się wyróżnić, stara się 
szokować czytelników. – Gatunek się degra-
duje – stwierdził wręcz. I przyznał, że krymi-
nał jest powieścią naturalistyczną, a nagła 
śmierć nie jest elegancka…
        Prowadząca poruszyła pojawiający się 
w „Uwikłaniu” wątek stosowanej w terapii 
grupowej metody ustawień Hellingera. Pisarz 
przyznał, że jego ojciec jest terapeutą, stąd ta 
metoda jest mu znana. Przybliżył też obe-

cnym na czym polega. Kolejnym wątkiem był 
antysemityzm pokazany w „Ziarnie prawdy”. 
Pisarz mówiąc o antysemityzmie Polaków, 
poruszył kwestię pamięci narodowej. Jak 
zauważył, naród, który posiada tysiącletnią 
historię ma nie tylko laureatów Nobla i boha-
terów, ale także niechlubne wydarzenia i ofia-
ry. Wspomniał m.in. o Kresach Wschodnich, 
które według niego były kolonią dla Polaków. 
Zauważył, że „Ziarno prawdy” pokazuje, że 
każdy naród powinien spojrzeć na swoją 
historię krytycznie.
 Spora część rozmowy z pisarzem 
dotyczyła właśnie postrzegania przez narody 
swojej historii i stereotypów o innych nacjach. 
Z zagadnień kryminalnych poruszona zosta-
ła też zemsta – zarówno w wymiarze osobi-
stym, jak i mściciela wymierzającego spra-
wiedliwość. – Ciężko zbudować kryminał bez 
zemsty – przyznał pisarz. Podkreślił też, że 
dla niego najważniejsze jest prawo. – Mając 
do wyboru prawo i sprawiedliwość, zawsze 
będę stał po stronie prawa – stwierdził. 
Mówił, że ma dużo szacunku dla pracy 
policjantów i prokuratorów. Odpowiedział też 
na pytanie o wpływ wizji jasnowidzów na 
pracę śledczych.
        Zbigniew Miłoszewski zdradził zarys 
powieści, nad którą aktualnie pracuje. 
Zatytułowana ona będzie „Jak zawsze” i nie 
będzie kryminałem, ani thrillerem sensacyj-
no-przygodowym jak „Bezcenny”. Poproszo-
ny o skomentowanie ekranizacji swoich 
książek przyznał, że film na podstawie 
„Uwikłania” był specyficzny, bo akcja przenie-
siona została z Warszawy do Krakowa,
a Szackiego zastąpiła pani prokurator. Nie 
podobały mu się zmiany w fabule, bo zgubiły 
sens powieści. Z kolei „Ziarno prawdy” było 
zbyt blisko treści książki. Pisarz zachęcił przy 
okazji do sięgnięcia po debiutancką powieść 
jego brata Wojciecha Miłoszewskiego pt. 
„Inwazja”, która jest thrillerem political fiction.
     Organizatorami Chojnickiej Wiosny 
Literackiej byli: Urząd Miejski, „Tygodnik 
Powszechny”, MBP  i  II LO w Chojnicach.
                Tekst: (http://bibliotekachojnice.pl/)

Reportażysta i fotograf Filip Springer gościł 
we wtorek 4 kwietnia 2017 roku w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej.Spotkanie zorganizo-
wane zostało w ramach programu Dyskusy-
nych Klubów Książki i dofinansowane ze 
środków Instytutu Książki.
       Do Wypożyczalni Literatury Pięknej i Po-
pularnej dla Dorosłych przyszło liczne grono 
czytelników, których zainteresowała tematy-
ka książek gościa. Obecne były także człon-
kinie Dyskusyjnego Klubu Książki dla doro-
słych działającego przy MBP w Chojnicach. 
Rozmowę z gościem prowadziła Beata 
Królicka. Pierwszą omawianą książką było 
„Miasto Archipelag. Polska mniejszych 
miast”, które opisuje dawne polskie miasta 
wojewódzkie. Jak mówił Filip Springer, 
urodził się w Poznaniu, więc reforma admi-
nistracyjna w 1999 roku go nie dotyczyła. 
Przyznał, że planując reportaże o mniejszych 
polskich miastach, zastanawiał się, jaki klucz 
dobrać przy ich wyborze. Uznał, że najle-
pszym będzie status miasta wojewódzkiego 
między reformami administracyjnymi z 1975
i 1999 roku. Jak mówił, w 1975 niektóre małe 
miasta stały się wojewódzkimi i było to dla 
nich wielkim awansem. Po kolejnej reformie 
administracyjnej podupadły właśnie te, które 
nigdy nie były silnymi ośrodkami regional-
nym. Zapytany o historie miast, które nie 
znalazły się w „Archipelagu” przyznał, że nie 
po to ich nie zamieścił, żeby je przytaczać, 
jednak potem przyznał, że te, które po prostu 
nie zmieściły się w książce ukazały się
w „Dużym Formacie” „Gazety Wyborczej”.
.... Było pytanie o to, skąd się wziął pomysł na 
„13 pięter”, książkę dotyczącą budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce. Gość przyznał, 
że nastąpiło to w momencie, gdy uświadomił 
sobie, że w Polsce nie ma budownictwa 
czynszowego i ludzie zadłużają się na 
kilkadziesiąt lat, żeby kupić mieszkanie 
własnościowe. Inaczej jest np. w Berlinie, 
gdzie 85 proc. mieszkańców wynajmuje 
mieszkanie. Wspomniał też o wpływie reklam 
mieszkań deweloperskich na świadomość 
młodych Polaków, o czym pisał w tym 

reportażu. Wpoiły one dwudziestokilku-
latkom, że o ich dorosłości świadczy dopiero 
zaciągnięty kredyt na mieszkanie.
      Filip Springer odpowiadał też na pytania 
czytelników. W tym o to, jak to się stało, że 
zaczął pisać reportaże i dlaczego w jego 
książkach często pojawia się architektura. 
Jak mówił, zaczął pracować jako fotograf, ale 
bardzo lubi pisać i w tej formie lepiej się czuje. 
Jeśli chodzi o architekturę, to gdy zamieszkał 
w blokowisku w Poznaniu i nie czuł się tam 
dobrze, zauważył psychologiczne oddziały-
wanie architektury i spojrzał na nią jak na 
nośnik opowieści. Było też pytanie o to, co mu 
się w Chojnicach podoba. Reportażysta 
odpowiedział, że nie zna naszego miasta, 
poznał tylko drogę z dworca do biblioteki, 
więc nie może się wypowiedzieć. Podpyty-
wano także o „Wannę z kolumnadą. Reporta-
że o polskiej przestrzeni” i historie obiektów
w niej opisanych. Filip Springer przytoczył 
ciekawostki związane z Venecia Palace pod 
Warszawą. Mówiąc o wyglądzie polskich 
miast, zarzucił większości Polaków brak 
gustu i kultury wizualnej. Omawiając „Księgę 
zachwytów”, przyznał, że powstała przy 
okazji pisania do „Gazety Wyborczej” cyklu 
artykułów tym razem wychwalających niektó-
re przykłady polskiej architektury. W trakcie 
spotkania czytelnicy pytali o prace nad 
„Miedzianką”. – Piękna książka – podkreślił 
jeden z panów, który przyznał, że był w tym 
mieście w latach 70., gdy zamieszkiwane 
było już głównie przez Romów. 

     Ciekawą rozmowę należało skończyć ze 
względu na późną godzinę, gdyż autor 
spieszył się na pociąg do Człuchowa, gdzie 
na drugi dzień miał także spotkanie z czytel-
nikami. Na zakończenie była jeszcze chwila 
na pamiątkowe wpisy do książek. Członkinie 
chojnickiego DKK skorzystały również
z okazji do wspólnej fotografii z reportażystą.

  Tekst: (http://bibliotekachojnice.pl/)

21 kwietnia w Baszcie „Kurza Stopa” odbyło 
się otwarcie wystawy archeologicznej 
„Między pamięcią a zapomnieniem. 
Archeologia pierwszo wojennego obozu 
jenieckiego w Czersku”. 
Wystawa dokumentuje dzieje obozu jeniec-
kiego z czasów I wojny światowej na terenie 
istniejącego obecnie lasu niedaleko Łukowa 
k/Czerska. Ekspozycja to efekt projektu 
badawczego (zrealizowanego w latach 2016 
– 2017) wykorzystującego tzw. metody niein-
wazyjne, takie jak LIDAR (skaning laserowy, 
jedna z najnowocześniejszych technik 
pozyskiwania danych dla numerycznego 
modelu terenu), skanowanie 3D, badania 
geofizyczne, zdjęcia lotnicze, kwerenda 
archiwalna i rekonesans terenowy. Wystawa 
ma na celu wywołanie refleksji (także arche-
ologicznej) nad reliktami niedawnej przeszło-
ści - obiektów stanowiących ślady I czy II 
wojny światowej, jak np. okopy, schrony, leje 

po pociskach, obozy.  Z konserwatorskiego 
punktu widzenia istotne jest zachowanie i do-
kumentacja wybranych przykładów dziedzic-
twa militarnego z początków XX w. na tere-
nach zalesionych. Wśród zgromadzonych 
obiektów znaleźć można m.in. metalowe 
elementy munduru, szklane butelki,  plakietki 
i medaliki, naczynia metalowe do gotowania, 
fragmenty drutu. Prezentuje także proble-
matykę współczesnej nieinwazyjnej metodo-
logii badawczej znajdującej zastosowanie
w tzw. archeologii współczesności, jak rów-
nież kontekst integrujący ze społecznością 
lokalną. Wystawa objęta jest europejskim 
projektem NEARCH i powstała we współpra-
cy Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu
i Instytutu Archeologii i  Etnologii PAN w War-
szawie. Kuratorem ekspozycji jest dr Dawid 
Kobiałka. Chętni mogą zwiedzać wystawę do 
29 maja 2017.
                                        Katarzyna Korpal
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W dniach 5-7 kwietnia w Chojnicach odbyła 
się już 26 edycja Kwietniowych Spotkań z Po-
ezją. Niezwykły klimat konkursu nieodmien-
nie sprawia, że osoby lubiące mówić wiersze, 
śpiewać, pisać utwory czy tylko słuchać, 
znajdują czas by znaleźć się wśród uczes-
tników i słuchaczy zgromadzonych w „sta-
rym" ogólniaku.
      Uczestnicy XXVI Kwietniowych Spotkań 
z Poezją  przybyli ze szkół i placówek nie 
tylko chojnickich  ale także z Brus, Czerska, 
Lubni, Tucholi czy Stobna. 
Pomiędzy wystąpieniami poszczególnych 
uczestników można było obejrzeć kabare-
towe scenki – tegorocznym tłem akcji był las, 
a w nim Guślarz wywołujący duchy, Jaś i Mał-
gosia – para harcerzy, Ojciec Mateusz w trak-
cie poszukiwań mordercy oraz Mickiewicz, 
prowadzący dyskusję z Juliuszem Słowac-
kim. Na scenie pojawili się również goście 
specjalni - Kazimierz Rink przeprowadził 
lekcję poetycką „Piszę, więc jestem", Szy-
mon Borzych – absolwent szkoły i laureat 
poprzednich edycji konkursu z przyjaciółmi - 
Januarym Porębskim (gitara) i Romanem 
Piekarskim (instrumenty klawiszowe) dał 
koncert poezji śpiewanej. W piątek w auli LO 
im. Filomatów Chojnickich odbyło się wrę-
czenie nagród – przyznanych przez Jury
w składzie - Anna Buchwald, Maria Eichler, 
Joanna Glaza i Michał Leszczyński.
Proza: I miejsce - Aleksandra Miloch, II 
miejsce - Adam Glaza, III miejsce - Joanna 
Warnke, wyróżnienie dla Grzegorza 
Orlikowskiego. 

Poezja: I miejsce - ex aequo Joanna Warnke
i Sara Kasperska, II miejsce - Dominika Szał-
kowska, III miejsce - Jakub Baranowski. 
Wyróżnienia przyznano - Marii Pawłowskiej, 
Martynie Piwowarskiej, Marcie Wieczor-
kiewicz (LO im. Filomatów Chojnickich), 
Dominice Konkolewskiej (Gim. nr 1 w Tucho-
li), Julii Lepak (Gim. nr 2 w Stobnie), Adrian-
nie Pawlak (Technikum Leśne w Tucholi).
Poezja śpiewana - zespoły: I miejsce -  ex 
aequo Maja i Nadia Czarneckie (Gim. nr 2
w Chojnicach)  i Zespół wokalno - instrumen-
talny (KLO w Chojnicach), II miejsce - Zespół 
"Momento" Centrum Kultury i Biblioteki
w Brusach, III miejsca nie przyznano.
Wyróżnieni zostali: Weronika Dobek i Julia 
Gierszewska (LO im. Filomatów Chojnickich) 
oraz Zespół wokalno – instrumentalny z Gim-
nazjum nr 2 w Chojnicach.
Nagrodę specjalną "Gazety Pomorskiej" - za 
najlepsze wykonanie wiersza pióra Marcina 
Świetlickiego otrzymał Miłosz Czapiewski
z chojnickiego KLO.
Interpretacja: I miejsce - Melania Podolska, II 
miejsce - Maja Figura, III miejsce - Paulina 
Dyrka (wszystkie trzy z LO im. Filomatów 
Chojnickich) oraz Aleks Wysocki (KLO). 
Wyróżnienia dla Marty Muchy (Gim. w Lubni) 
i  Amelii Stolp (Gim. nr 3 w Chojnicach).
Poezja śpiewana - soliści: I miejsce - Julia 
Stoltmann (Gim. w Brusach), II miejsce - ex 
aequo  Weronika Kowalska (ChCK Chojnice) 
i Monika Wardyn (II LO Chojnice), III miejsce - 
Weronika Żmudzka.

8 i 9 kwietnia w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Festiwal 
Tańca Dance Group, podczas którego dobrze zaprezen-
towały się tancerki z Chojnickiego Centrum Kultury. 
Prawie dwa i pół tysiąca tancerzy z całej Polski prezen-
towało umiejętności taneczne, w różnych kategoriach 
tańca, od artystycznych do sportowych. Chojnickie 
Centrum Kultury było reprezentowane przez Martę 
Szyszka, Martę Wieczorkiewicz i Natalię Mosek. 
Marta Szyszka zatańczyła solo taniec współczesny do 15 
lat na wysokim poziomie artystycznym i zdobyła srebrny 
medal, rywalizując z 38 innymi zawodniczkami. W tej 
kategorii, również srebrne medale wytańczyła w tańcu 
współczesnym w duecie z Natalią Mosek. Obie tańczyły 
także w solo jazz do 15 lat, gdzie III miejsce i brązowy 
medal zdobyła Marta Szyszka.
Bardzo dobrze w solo hip hop powyżej 15 lat, wypadła 
Marta Wieczorkiewicz, która otrzymała V miejsce. Pałac 
Młodzieży w Gdańsku, jak co roku zgromadził rekordową 
ilość młodzieży, która znakomicie spędziła czas na 
festiwalu. Instruktorem zawodniczek jest Monika 
Michalewicz.                                       Gratulujemy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach 
przystąpiła do projektu Cyfrowa Wypo-
życzalnia Publikacji Naukowych Academica, 
realizowanego przez Bibliotekę Narodową. 
Dzięki temu czytelnicy mogą zdalnie korzy-
stać z książek i czasopism naukowych.
Academica to system oparty na tradycyjnych 
wypożyczeniach międzybibliotecznych, ale 
w wersji cyfrowej. W bibliotekach naukowych 
i publicznych włączonych do projektu można 
uzyskać dostęp do elektronicznych wersji 
książek i czasopism z różnych dziedzin 
wiedzy. Wysyłanie książek tradycyjną pocztą 
zostało zastąpione dostępem do zbiorów 
Biblioteki Narodowej przy wykorzystaniu 
terminali znajdujących się w bibliotekach
w całej Polsce. Terminal to stanowisko kom-
puterowe, na które Biblioteka Narodowa 
udostępnia publikacje zarezerwowane wcze-

śniej przez samego czytelnika. Udostę-
pnianie ich odbywa się zgodnie z zapisami 
Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, dlatego też podczas korzysta-
nia z Academiki występują ograniczenia
w kopiowaniu i drukowaniu fragmentów dzieł. 
Publikacje chronione prawem autorskim 
mogą być przeglądane tylko na specjalnie do 
tego przeznaczonych terminalach, natomiast 
pozostałe materiały można przeglądać na 
dowolnym komputerze z dostępem do 
internetu. Terminal z Academicą znajduje się 
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej,
a korzystanie z niego jest całkowicie bezpłat-
ne. Wszystkich zainteresowanych rejestracją 
w cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 
Academica zapraszamy do Czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach. 
  Tekst i zdjęcia: (http://bibliotekachojnice.pl/)
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Chojnicko-krakowski artysta malarz i poeta 
Janusz Trzebiatowski w poniedziałek 24 
kwietnia 2017 roku gościł w Czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Chojnicach. Wieczór 
poetycki pn. Między czasem prowadziła 
poetka Maria Jolanta Kowalska.
Maria Jolanta Kowalska podkreślała, że 
Janusz Trzebiatowski jest artystą wszech-
stronnym - jest malarzem, rzeźbiarzem, 
scenografem, medalierem i plakacistą. Tą 
dziedziną sztuki zajmuje się od czasów nauki 
w chojnickim liceum ogólnokształcącym, po 
ukończeniu którego studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Natomiast 
poezję tworzy od lat 90. Wydany w ubiegłym 
roku tomiku „Między czasem” jest jego 14 
zbiorem poetyckim. Prowadząca mówiła
o wierszach Janusza Jutrzenki Trzebia-
towskiego jako „dyskretnym akompania-
mencie do biografii artysty i rzeczywistych 
zdarzeń, przeżyć i dzieł zarazem”. Omówiła 
wątki utworów zawartych w najnowszym 
tomiku. Jest to zmysłowość, twórczość i wizja 
Absolutu, ale także w niektórych wierszach 
poeta nawiązuje do dziecięcych wspomnień 
okresu wojny.
Janusz Trzebiatowski przyznał, że często 
uzdolnienia artystyczne przenoszą się na 
muzy sąsiadujące i dlatego niektórzy poeci 

rysują, a malarze piszą wiersze. Mówił także 
o tych dziecięcych wspomnieniach poruszo-
nych w tomiku, w tym o tragizmie powstania 
warszawskiego. Gość odpowiadając na pyta-
nie, czy czuje się bardziej związany z Chojni-
cami, czy z Krakowem, podkreślił, że jest 
„chojnickim, kaszubskim chłopakiem”. Zapy-
tany o swoje zainteresowania artystyczne 
przyznał, że jego poezja nie jest dopowie-
dzeniem malarstwa i żadna z uprawianych 
przez niego dziedzin nie dała mu jeszcze 
spełnienia. – Dobry obraz jest wciąż przede 
mną – zauważył 80-letni artysta. Zaprezen-
tował także zebranym książkę profesora 
filozofii Józefa Lipca „Filozofia miłości”,
w której zamieszczone zostały jego obrazy
z cyklu „Pejzaż erotyczny”. Profesor jest 
także autorem wstępu do tomiku „Między 
czasem”.
W trakcie wieczoru poetyckiego można było 
posłuchać utworów poety także w interpre-
tacji uczennic Liceum Ogólnokształcącego 
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach 
Melanii Podolskiej i Oliwii Bakhaus. Do 
odwiedzenia Galerii Muzeum Janusza 
Trzebiatowskiego, współorganizatora 
spotkania, zaprosiła wszystkich kustosz 
placówki Julia Chabowska-Reca. 
  Tekst i zdjęcia: (http://bibliotekachojnice.pl/)

Weekend (21-23 kwietnia) był bardzo 
owocny pod względem teatralnych występów 
młodych chojniczan. W Gdyni odbył się etap 
wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, a w Wołominie festiwal 
teatralny "Blackout". 

Dominik Gostomski otrzymał nagrodę dla 
Najlepszego Aktora na 3. Ogólnopolskim 
Festiwalu "Blackout" w Wołominie za spek-
takl „Romeo i…” w reżyserii Grzegorza 
Szlangi. W zeszłym roku tę samą nagrodę 
otrzymał Łukasz Sajnaj. Ponadto Studio 
Rapsodyczne otrzymało nagrodę za wkład
w rozwój ruchu teatralnego. Jury podkreślało 
profesjonalizm twórców spektaklu. Nagrody 
są tym cenniejsze, że na festiwalu wystąpiło 
dwanaście zespołów z dużych ośrodków 
teatralnych w Polsce. 
W tym samym czasie recytatorzy walczyli
o laury na wojewódzkim etapie Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego w Gdy-
ni. W kategorii recytacji, debiutująca w kon-
kursie, Katarzyna Gabryś reprezentująca
2 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Włady-
sława Andersa w Chojnicach otrzymała 2. 
nagrodę i awansowała do finału centralnego 
OKR, który odbędzie się w czerwcu w Ostro-
łęce. Kasię przygotowywali Grzegorz Szlan-

ga i Łukasz Sajnaj. W kategorii poezja 
śpiewana, przygotowywana przez Janusza 
Łangowskiego, reprezentująca Chojnickie 
Centrum Kultury oraz 2 LO w Chojnicach, 
Weronika Kowalska otrzymała wyróżnienie. 
W kategorii Teatru Jednego Aktora, repre-
zentująca Technikum nr 2 w Chojnicach, 
Weronika Szczepaniak (przygotowywana 
przez Grzegorz Szlangę) również wywal-
czyła wyróżnienie. Jury podzieliło się z mło-
dymi adeptami cennymi słowami uwagi.
          Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. 

Weronika Kowalska Weronika Szczepaniak

Dominik Gostomski

Klimat zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
można było poczuć w CH Brama Pomorza – 
w sobotę i niedzielę, w ostatni poprzedzający 
Święta weekend, przygotowana została 
impreza dla Dużych i Małych, a w programie 
znalazły się liczne atrakcje. Na praktyczny 
trening (dobry przed Lanym Poniedziałkiem) 
zapraszał basen wypełniony wodą i gumo-
wymi kaczkami, które należało zestrzelić 
przy pomocy wodnych pistoletów. Artysty-
czną duszę i kreatywność można było potre-
nować w czasie warsztatów z malowania 
pisanek. Największym zainteresowaniem 
cieszył się Pan Zajączek, zapraszając na 

balonowe show - pojawiły się zwierzęta, 
bajkowe postacie a nawet instrumenty 
muzyczne. Pod okiem animatora, dzieci 
samodzielnie wykonywały balonowe zwie-
rzaki a w konkursie zmierzyły się z rozpoz-
nawaniem tworzonych postaci. Dla dorosłych 
przygotowany został konkurs Ustrzel Kur-
czaka – każda osoba posiadająca paragon
z Centrum Handlowego na minimalna kwotę 
20 zł mogła powalczyć o atrakcyjne nagrody. 
Nagrody ufundowali m.in. Drogeria Hebe, 
Świat Zabawek, Komis u Daniela i Market 
Carrefour.
                                      Katarzyna Korpal

Taki tytuł nosiła ostatnia wystawa w pod-
ziemiach Kościoła Gimnazjalnego – uroczy-
ste otwarcie odbyło się 25 kwietnia a ekspo-
naty można było oglądać do 3 maja. 
Zobaczyć można było fragmenty kolekcji 
Romana Belzerowskiego, Benedykta Puła-
kowskiego i Bogdana Kuffla. Odwiedzający, 
oprócz obejrzenia poszczególnych przed-
miotów mieli również okazję do rozmowy
z pełniącym rolę kustosza R. Belzerowskim, 
którego wiedza i pasja historyczna zasko-
czyć mogła niejedną osobę. Wiedzę history-
czną można było wzbogacić o takie zagad-
nienia jak ewolucja proporców i chorągwi, 

historia Orła Białego Piastowskiego, powsta-
nie „Mazurka Dąbrowskiego" i innych pieśni 
narodowych i wiele innych. Dodatkową przy-
jemność sprawiała możliwość zobaczenia 
różnego rodzaju broni używanej w burzliwej 
przeszłości naszego kraju. Dużo miejsca 
poświęcono tak ważnej dla kraju Konstytucji.  
Wystawa zorganizowana została przy 
współpracy Stowarzyszenia na Rzecz 
Lokalnej Przedsiębiorczości, Chojnickiego 
Centrum Kultury i Parafii p.w. Ścięcia 
Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach.
                                         Katarzyna Korpal
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W dniach 10-12 kwietnia br. w Technikum nr 3 
w Chojnicach odbyły się Dni profilaktyki 
zdrowia. Hasła poszczególnych dni to: 
"Rozwój intelektualny i fizyczny", "Zdrowy 
styl życia" oraz "Akcja ratunkowa".

Dzień pierwszy - "Rozwój intelektualny i fi-
zyczny" i "Coś dla umysłu" to motta przyświe-
cające pierwszemu z trzech Dni profilaktyki. 
O godzinie 9.00 wystartowały międzykla-
sowe zawody w piłkę nożną. Udział w nich 
wzięły 4 klasy. Inauguracyjny mecz został 
rozegrany pomiędzy klasą I technik grafik a III 
technik reklamy i grafiki. Ostatecznie cały 
turniej wygrała klasa III technik grafiki i re-
klamy w składzie: Miller Adrian, Piekut 
Łukasz, Kierski Krystian, Szmytkowski Filip, 
Rode Błażej i Kosikowski Kuba. II miejsce 
zajęła klasa I technik turystyki, III miejsce II 
technik grafiki i reklamy, a IV miejsce I technik 
grafiki i multimediów.

Godzina 11 to START miniturnieju piłki 
siatkowej dziewcząt - pierwsze miejsce 
zdobyła reprezentacja klasy 2 technik foto-
technik, drugie miejsce 1 technik fototechnik, 
trzecie zajmuje drużyna klasy 3  i czwarte 
klasa 2 technik turystyki

W kolejnej części dnia uczniowie uczestni-
czyli w zabawach umysłowych: "Postaw na 
milion" - do finałowego pytania, za 150 tys. zł 
doszli uczniowie klasy III technikum hotelar-
sko-turystycznego w składzie Natalia Teresa 
Czapiewska, Klaudia Pukrop i Miłosz 
Skwierawski; "Sudoku" - w rywalizacji brało 
udział 14 osób, które rozwiązywały zadania 

na trzech poziomach trudności. Zwyciężyła 
uczennica klasy IV technikum hotelarskiego 
Joanna Warnke. Zdobywcy trzech pier-
wszych miejsc będą reprezentować szkołę 
na etapie powiatowym Mistrza Sudoku. Na 
zakończenie dnia uczniowie układali puzzle 
logiczne.

Dzień drugi - "Zdrowy styl życia" i zasady 
zdrowego odżywiania.
Pierwszym punktem dnia była prelekcja 
”Przestępczość wśród nieletnich” dla 
uczniów klas pierwszych i drugich technikum. 
Prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania  
przeprowadzona została przez dietetyczkę
z Natur House. Konkurs sałatkowy dla 
uczniów wygrały dziewczyny z pierwszej 
klasy technika grafika a w konkursie 
"Stoliczku nakryj się" laur zwycięstwa 
przypadł trzeciej klasie technika hotelarza.

Dzień trzeci - "Akcja ratunkowa".
Trzeciego dnia uczniowie wysłuchali prele-
kcji na temat szkodliwości nikotyny i dopala-
czy a pod okiem ratowników medycznych
z chojnickiego pogotowia ratunkowego, 
każdy z uczestników doskonalił umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkie formy zaproponowane przez 
nauczycieli w ramach Dni Profilaktyki 
cieszyły się zainteresowaniem wśród 
uczniów. Mamy nadzieję, że nabyte 
wiadomości i umiejętności zaprocentują na 
przyszłość.

Zenon Graszek

W dzisiejszych czasach sport jest bodaj 
jedyną dziedziną życia, która pozwala na 
swobodne wyrażanie emocji. Radość, 
smutek, łzy, wściekłość – wszystko to (w du-
żych ilościach) znajdziemy nie tylko na 
twarzach sportowców, ale też na twarzach 
widzów. Poza tym sportowe emocje są 
zrozumiałe na całym świecie i nie zależą od 
poziomu fotografowanych zawodów. Emocje 
i uczucia były tematyką konkursu fotogra-
ficznego  "Fotografia sportowa" zorgani-
zowanego przez Technikum nr 3 w Chojni-
cach, którego podsumowanie odbyło się 

25.04.2017. Laureaci konkursu: 

I miejsce zajęła Paulina Majda
z Technikum nr 3 w Chojnicach
II miejsce - Małgorzata Kowalska
z Technikum nr 3 w Chojnicach
III miejsce - Beata Hincke 
z Liceum Akademickiego  w Pucku 

wyróżnienie - Alicja Czarnowska 
z Technikum nr 3 w Chojnicach.

        Gratulujemy i życzymy udanych kadrów.

Dnia 26.04.2017 roku odbyły się w Technikum 
nr 3 w Chojnicach Drzwi Otwarte!
Bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim uczniom gimnazjów (wraz z przy-
jaciółmi), którzy zdecydowali się nas odwie-
dzić. Wiemy, że zawitali do nas, w mniejszych 
lub większych grupach, czasem całymi klasami 
uczniowie większości gimnazjów z Chojnic
i okolic. Jesteśmy pod wrażeniem, że tak wielu 
z Was ma już sprecyzowane plany na przy-
szłość i że jesteście zdecydowani się skorzy-
stać z naszej oferty edukacyjnej. Już dzisiaj 
cieszymy się niezmiernie, że od 1 września 
będziemy kształcić przyszłych Techników 
organizacji reklamy, Techników grafiki i poligra-
fii cyfrowej, Techników fotografii i multimediów, 
Techników hotelarstwa, Techników turystyki 
oraz Techników przemysłu mody.
Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie gabi-
netów przedmiotowych oraz bardzo aktywny
i liczny udział w warsztatach.

Wierzymy, że wielu z Was będzie chciało 
spotkać się z nami jako przyszli uczniowie 
Technikum nr 3 w Chojnicach. 
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      Jak Państwo pamiętacie, zawsze piszę programy, 
przekonuję do nich wyborców i generalnie mówiąc to się 
sprawdza! Działanie musi być oparte o program strategiczny, 
każdy racjonalnie działający burmistrz musi posiadać 
program, który jest elastyczny i otwarty na zmiany, które 
przynosi bieżąca kadencja. Mogą być to zmiany wewnętrzne, 
czyli te które związane są z miastem i jego sytuacją lub 
zewnętrzne, to np. takie, jakie niesie „dobra zmiana". Do 
wyborów pozostało 18 miesięcy i jest dobry moment aby 
spojrzeć na realizację określonych w programie celów. 
Zapraszam Was „na spacer" po największych inwestycjach 
Chojnic w bieżącej kadencji, które są dla nas ważne
i warunkują rozwój społeczno – gospodarczy. Muszę dodać, 
że nasze największe inwestycje są wsparte środkami z UE. 
W tej kadencji pozyskaliśmy już 105 mln zł, z których 
wydaliśmy przeszło 60 mln zł, a około 40 mln zł czeka na 
wydatkowanie. W ciągu 2 najbliższych lat planuję pozyskać 
również około 100 mln zł z UE (gospodarka wodami 
opadowymi i roztopowymi oraz zachodnia obwodnica).

WĘZĘŁ INTEGRACYJNY TRANSPORTOWY

Potocznie mówiąc nasz dworzec kolejowy i autobusowy wraz 
z budową ścieżek rowerowych i zakupem nowych auto-
busów. Mamy już zagwarantowane finansowanie (40 mln zł
z UE i około 10 mln zł własnych), mamy partnerów (Polskie 
Linie Kolejowe, Starostwo Powiatowe). Za kilka dni rozstrzy-
gamy przetarg na inspektora nadzoru – inżyniera kontraktu, 
czyli firmę, która wspólnie z moimi urzędnikami zorganizuje
w ciągu 2 miesięcy przetarg, który wyłoni generalnego 
wykonawcę tego zadania. Najprawdopodobniej będzie to 
listopad tego roku i jeżeli nie będzie problemu z przetargiem, 
to inwestycja rozpocznie się wiosną przyszłego roku i zakoń-
czy się w ciągu 2 lat. Tak więc mogę podsumować, że na 
koniec kadencji pozostawię w pełni przygotowaną, z pełnym 
finansowaniem bardzo ważną inwestycję. Oczywiście 
wolałbym ją zakończyć w tej kadencji, ale nie miałem 
żadnego wpływu na czas i tryb przyznawania środków 
unijnych. 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Można stwierdzić „kolokwialnie", że jest to temat zakończony 
wielkim sukcesem dla Chojnic. Pozyskaliśmy aż 60 mln z UE, 

dołożyliśmy 40 mln swoich i mamy jedną z najnowocześniej-
szych oczyszczalni ścieków w Polsce. To bardzo ważne 
zadanie w aspekcie zrównoważonego rozwoju, dbałości
o środowisko naturalne. Możemy ze spokojem stwierdzić, że 
na najbliższe 15 lat „mamy spokój" z inwestowaniem w tym 
obszarze.

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

Obecnie realizowana inwestycja, która ma się zakończyć
w październiku tego roku, jej koszt to około 11 mln zł, z czego 
30% pozyskaliśmy z UE. Przebieg tej inwestycji jest trudny, 
już dzisiaj mamy pewne opóźnienia wynikające ze skompli-
kowanych badań archeologicznych oraz problemów, jakie 
zawsze za sobą niesie modernizacja i rozbudowa starego 
obiektu. Pewnych problemów technicznych nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania, a trzeba je rozwią-
zywać wprost na placu budowy. Mam tę satysfakcję, że tę 
inwestycję rozpocząłem i zakończę w tej kadencji. 

ZACHODNIA OBWODNICA CHOJNIC

Mamy szansę być drugim miastem obok Gdańska, które 
będzie miało dwie obwodnice. Jest zgoda zarządu wojewó-
dztwa, mamy porozumienie, dzięki któremu miasto w bieżą-

cym roku sfinansuje projekt i już w 2018 roku będzie można 
szukać unijnych pieniędzy na wsparcie tego zadania. 
Wartość tego projektu to około 50 mln zł. Chojnice zobowią-
zały się do sfinansowania wkładu własnego w wysokości 
około 10 mln zł. Obwodnica daje też szanse na budowę 
nowego węzła naszej obwodnicy [południowej, czyli tzw. 
węzła Nieżychowice. Za kilka tygodni składam w tej sprawie 
wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie i będę liczył na wsparcie rządu. 

GOSPODARKA WODAMI
DESZCZOWYMI I ROZTOPOWYMI

Mamy gotowy projekt, który kosztował przeszło 1 mln zł
i bierzemy obecnie udział w konkursie, który zostanie 
rozstrzygnięty za kilka miesięcy. Wartość naszego projektu to 
około 68 mln zł i mamy nadzieję pozyskać 85% tej kwoty. To 
bardzo ważna, wręcz cywilizacyjna inwestycja dla naszego 
miasta. 

DROGI OSIEDLOWE I ULICE

W tej kadencji powstały nowe ulice na Osiedlu Asnyka i na 
Osiedlu Słonecznym. W tym roku budujemy nowe ulice na 
Osiedlu Bytowskim oraz przebudowujemy ulicę Człuchow-
ską do Topoli. Zbudowaliśmy ścieżki rowerowe do Igieł i do 
Chojniczek. W 2018 roku sfinansuje budowę kilku nowych 
ulic, a projektujemy aż kilkanaście. 

OBIEKTY

Budujemy nowy wielorodzinny budynek TBS, modernizu-
jemy nasze szkoły, w tym roku rozpoczniemy budowę 
nowego boiska w SP5, modernizujemy stadion MKS 
Chojniczanka. W tym roku za przeszło 1 mln 300 tys zł 
powstanie kilka pięknych nowych placów zabaw dla dzieci. 
Najprawdopodobniej jesienią rozpoczniemy modernizację 
fosy i powstanie nowy amfiteatr. Nie możemy też zapomnieć 
o tym, że w tym roku rozpoczniemy program rewitalizacji, 
który obejmuje renowację kilkudziesięciu kamienic i pod-
wórek. Gdybym miał dzisiaj, na 18 miesięcy przed zakończe-
niem kadencji podsumować stopień realizacje naszego 
programu wyborczego, to mógłbym stwierdzić, że jest on 
zadowalający, ale o wszystkim rozstrzygnie bieżący i przy-
szły rok.

Foto: T. Włoch
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 Sprawa MKS Chojniczanki i miej-
skiego stadionu jest wielowątkowa. Pierwszy 
wątek sprowadza się do powszechnej 
sympatii dla naszego klubu i szczerego 
kibicowania zawodnikom. Wszyscy chcemy 
zwycięstw, kolejnego awansu, sukcesów… 
Drugi wątek obejmuje korzyści, głównie 
wizerunkowe - prestiż, mecze rozgrywane na 
murawie naszego stadionu, w tym te transmi-
towane przez telewizję, przybliżają kibicom 

Chojnice, mogą wywoływać zainteresowanie 
i dobre skojarzenia. Ten ostatni wątek ma też 
swoją odwrotną stronę - przy słabych 
wynikach lub incydentach  chuligańskich na 
stadionie czy w mieście – to, co mogłoby bu-
dować ów pozytywny wizerunek przyczynia 
się do jego psucia. 

 Wątkiem trzecim muszą być jednak 
koszty, jakie ponieśliśmy dotąd (tylko te udo-
kumentowane obejmują – zgodnie z dekla-
racją A. Finstera – ponad 20 000 000 zł!)
a także te, które mamy ponosić w najbliż-
szych latach. Na ostatniej sesji Burmistrz 
zażądał ponad 3 000 000 zł na ten cel, ale
w trakcie dyskusji przyznał, że koszty te 
przekroczą 5 000 000 zł! Warto przypomnieć, 
że jeszcze 3 lata temu mówił o nakładach na 
stadion obejmujących oświetlenie, monito-
ring i podgrzewaną murawę, które nie miały 
przekroczyć 1 500 000 zł. W tej chwili mamy 
na te inwestycje wydać ponad 5 krotnie 
więcej! Warto zastanowić się nad tym, ile 
dróg osiedlowych udałoby się nam za te 
środki zbudować, ile mogłoby powstać 
miejsc w żłobkach, ile domów mogłoby 
zyskać przyłącze kanalizacyjne, ile innych 
lokalnych bolączek moglibyśmy rozwiązać?
I czy ktoś zapytał mieszkańców wprost o zgo-
dę na tak daleko idące zaangażowanie 
finansowe w jedną tylko dyscyplinę sportu? 
Nie było przecież w tej sprawie ani refe-
rendum, ani nawet zwykłych konsultacji, 
próżno szukać takich planów w programie 
wyborczym komitetu Burmistrza! Na tak 
wielkie zaangażowanie nie mogą liczyć inne 
kluby sportowe mimo że mamy spore 
sukcesy w piłce halowej, boksie czy 
żeglarstwie. Piłkarski Kolejarz to także 
zasłużony klub piłkarski, a nie może liczyć na  
podobne traktowanie. 

 Kolejny wątek dotyczy zaufania. 
Pieniędzy, także tych publicznych nie daje 
się tylko na coś, ale przede wszystkim 
komuś! Stadion nie służy wszystkim, w pra-
ktyce głównie Chojniczance, a wyjątki (np. 
młodzież szkolna) potwierdzają tylko regułę. 
Z podgrzewanej murawy nie będzie mógł 
korzystać nikt inny. W przeciwieństwie do 
klubu - szkoły płacą za użytkowanie stadio-
nu. Dobrze się żyje klubowi, który de facto 
„za darmo” korzysta z miejskiej infrastruktury, 
nie tylko tej stadionowej i może skupić się na 
innych sprawach. Najpierw wydaliśmy mil-
iony na oświetlenie a teraz płacimy za nie 
rachunki. Nawet prośby komisji rewizyjnej 
nie zachęciły klubu do podjęcia próby osz-
czędzania i gry części meczów przy świetle 
dziennym. Wiadomo, jeśli kto inny płaci

- a miasto płaci w 100 % - to nie czujesz się 
zmotywowany do oszczędzania. Tymcza-
sem koszty z roku na rok rosną. Czy zatem 
możemy ufać, że kolejne inwestycje (parking 
dla dziennikarzy, sędziów i innych gości klu-
bu, kolejne kilkaset miejsc pod dachem, cen-
trum prasowe i podgrzewaną murawę) nie 
spowodują lawinowego wzrostu kosztów 
eksploatacyjnych? Dotychczasowe doś-
wiadczenia z Chojniczanką  nie pozwalają 
na optymizm. Zauważmy też, że wbrew 
lansowanemu na sesji podziałowi, że miasto 
zajmuje się stadionem a klub aspektem 
sportowym – miasto ponosi pełne koszty 
utrzymania stadionu – prąd, woda, ścieki, 
paliwo, remonty, utrzymanie murawy, ale też 
rokrocznie wypłaca setki tysięcy na stypen-
dia sportowe i szkolenie młodzieży. Podział 
obowiązków nie jest więc ani jasny ani 
symetryczny. 

  To dlatego Projekt Chojnicka Samorząd-
ność konsekwentnie żąda poszerzenia 
zakresu odpowiedzialności klubu za zobo-
wiązania wynikające z korzystania z obiektu. 
Powinien więc decydować i wspólnie  pono-
sić konsekwencje przyszłych inwestycji. 
Rada miasta zastanawiająca się nad 
wyborem najlepszej metody podgrzewania 
murawy przekracza granice absurdu. To 
radni musieli się nad tym głowić, bo dla klubu 

obojętne jest, czy wybrany zostanie system 
najtańszy, czy najdroższy – i tak całość 
kosztów mają ponieść podatnicy. Dlatego też 
potrzebna jest nowa formuła klubu. Stowa-
rzyszenie, zasłaniające się swoją niezależ-
nością, powinna zastąpić spółka akcyjna ze 
„złotą akcją” dla miasta. Dzięki niej zagwa-
rantowano by prawa właścicielskie, a zada-
nia zarządcze i odpowiedzialność za swoje 

zobowiązania wymuszałyby z na klubie 
gospodarność. Taki sam skutek wymusza-
łoby udzielenie klubowi kredytu (z możli-
wością jego ewentualnego umorzenia), 
zamiast kolejnego „prezentu” na koszt mia-
sta (czytaj: mieszkańców).  Na marginesie - 
mówi się o wykorzystaniu wolnych środków, 
czy „nadwyżki budżetowej” z roku ubiegłego. 
Jest ona jednak tylko i wyłącznie wynikiem 
zaciągniętego kredytu, który spłacać będzie-
my przez lata. Pożyczyliśmy pieniądze, aby 
dać je komuś innemu, a odsetki od wszy-
stkich zaciągniętych kredytów przekraczają 
100 000 miesięcznie, całkowity koszt obsługi 
długu (spłaty zadłużenia i odsetki) przekra-
cza 27 000 zł dziennie. Ale kto „bogatemu” 
zabroni? 
            Również działanie na ostatnią chwilę 
nie sprzyjało racjonalnemu odniesieniu się 
do propozycji Burmistrza. MKS od listopada 
regularnie znajduje się na pozycji gwarantu-

jącej awans, co robiły więc władze miasta
i klubu, że teraz musieliśmy działać w po-
śpiechu i temat zamknąć w ciągu tygodnia?  
Przecież kolejne sukcesy drużyny powinny 
już dawno skłonić włodarza do zorganizo-
wania pogłębionej debaty w tej  sprawie. 
Zamiast tego 28 kwietnia postawiono 
radnych przed absurdalnym wyborem: albo 
chcesz awansu chojnickiego zespołu za 
wszelką cenę albo jesteś wrogiem całego 
klubu i kibiców piłki w naszym mieście! 
Zamiast refleksji, zobaczyliśmy na sesji rady 
miasta kolejne wydatkowanie wielomilio-
nowych miejskich funduszy, na zasadzie 
„owczego pędu”. Czy to fair, że do końca nikt 
nie znał  odpowiedzi na pytanie - ile będzie 
kosztowało zamontowanie elektrycznego 
ogrzewania i jego eksploatacja? 

PS. Szkoda, że Chojniczanka przegrała 
ostatni mecz z Sandecją, mamy nadzieję, że 
modernizacja stadionu będzie dalej rozwa-
żana, bez względu na wynik sportowy, tak by  
planowane inwestycje były realizowane
z głową. 
               Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek

Zdjęcia i rzut boiska pochodzą z oficjalnej 
strony MKS Chojniczanka 1930
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      Rysunek  przedstawia protestancki kościół Św. Trójcy 
zajmujący centralną cześć  rynku oraz pierzeję zachodnią  
wraz z dawną pocztą. Po zwrocie w 1616r. katolikom 
kościoła farnego chojniccy luteranie stanęli przed proble-
mem własnego zboru. Na początku zajęli salę na piętrze 
ratusza miejskiego, a później ok. roku 1620 przebudowali 
ratusz na kościół, natomiast dla władz miejskich zbudowali 
nowy ratusz przyległy do kościoła. Pierwotny kościół, z prze-
budowanego, ratusza spłonął w 1657r., a po odbudowie 
ponownie 15 kwietnia 1742. Mimo, że kolejnej odbudowie 
zboru sprzeciwiał się katolicki proboszcz chojnicki i archi-
diakon kamieński, spór, po licznych odwołaniach luteran do 
króla i biskupa chełmińskiego, zakończył się ugodą. Wido-
czną na rysunku późnobarokową formę kościół zyskał 
dopiero po odbudowie w roku 1751. Kościół oprócz zegara 
wieżowego (zamontowanego w 1749) posiadał także zegar 
słoneczny umieszczony w połowie frontowej ściany. Kościół 

zburzyli niemieccy okupanci  na przełomie 1939/40 roku 
tworząc pusty plac z przeznaczeniem na hitlerowskie mani-
festacje. Widoczna z lewej strony kościoła kamienica pod nr 
11 należała do Minny Herrmann i była  typowym domem 
czynszowym z lokalami  handlowymi na parterze. Po prawej 
stronie kościoła widzimy wybudowany w roku 1886, bardzo 
charakterystyczny,  neogotycki budynek poczty ( Rynek 8). 
Poprzednio poczta mieściła się na ulicy Pocztowej 12. Tam 
też znajdował się zajazd dla dyliżansów pocztowych i stajnie 
dla koni. W budynku nr 7 znajdowała się „Apteka Radzie-
cka”, która przywilej na funkcjonowanie uzyskała w roku 
1720 (nazwa „Radziecka” pochodzi od Rady Miasta). 
Właścicielem był Ernest Schultze. Apteka znalazła swoje 
miejsce także w odbudowanym po zniszczeniach II Wojny 
Światowej , istniejącym do dziś, budynku w narożniku 
Rynku.

Jacek Klajna



          Krajowe Zakłady opieki Społecznej posiadają „wiejącą 
grozą” historię. W tych murach tłumiono rozpacz i męki 
męczeńskie, setki ludzi przeżywały tu okropne katusze fizy-
czne i moralne, stąd wreszcie wychodzili wszyscy ci nie-
szczęśnicy w dolinę, by tam w końcu znaleźć upragniony 
spokój i wybawienie, jakie dopiero śmierć sama dać im mo-
gła. Podać wszystkie nazwiska tych, którzy wyszli z ponurych 
murów Zakładów w męczeńską śmierć na Igielskie pola, 
opisać wszystkie tragiczne  chwile aresztowanych jest 
niemożliwością. Jeśli przegląda się wszystkie protokoły 
przesłuchań pokrzywdzonych, to w co drugim prawie czyta 
się: Odprowadzony do Krajowych Zakładów Opieki Społe-
cznej, zginął na Igłach lub rozstrzelany w „Dolinie Śmierci”.” 

           

W publikacji „Historia walk i martyrologii w Chojnicach i na 
ziemi chojnickiej w latach 1939-1946” wydanej przez Urząd 
Miejski w Chojnicach w 2001r. na stronie 110-111 czytamy: 
Rozstrzelani przez Wermacht, SS, gestapo, i selbschutz:

1. -wrzesień 1939 - zginęło około 40 osób, zwłoki zakopano  
w żwirowni

2.-wrzesień 1939 -zginęły 3 osoby z Chojnic, zwłoki 
zakopano w lasku miejskim

3.-wrzesień-listopad 1939 -zamordowano 249 umysłowo 
chorych, zwłoki zakopano w rowach strzeleckich na 
polach Igielskich

4.-wrzesień 1939 – styczeń 1940 -około 30 osób z Chojnic      
i okolicy, zwłoki zakopano w rowach strzeleckich na polach 
Igielskich

5.-wrzesień1939-styczeń 1940 - około 800 osób, zwłoki 
zakopano w rowach  strzeleckich na polach Igielskich

6.- wrzesień 1939 - styczeń 1945 - około 150 osób, zwłoki 
zakopano w lesie

7.-październik - listopad 1939-około 200 osób z zakładu 
Poprawczego w Kamieniu Pomorskim,  zwłoki zakopano 
w rowach strzeleckich na polach Igielskich

8.-styczeń1945 - około 800 osób z Bydgoszczy, Grudziądza   
i Warszawy, zwłoki spalono na tutejszym Ostrówku.

Daje to sumę zamordowanych na 2272 osoby

          Wprawdzie los polaków nadal był godny pożałowania, 
byli odsunięci od wszelkich stanowisk, wywłaszczeni i na 
każdym kroku maltretowani, narażeni na deportację do robót 
w fabrykach lub na roli u niemieckich Bauerów. Z początkiem 
1940 roku, niemiecki osławiony Arbeitsamt, zbierał swoje 
żniwo. W urzędzie tym pod groźbą surowych sankcji karnych, 
każdy musiał się meldować do pracy a praca była tylko jedna 
– fizyczna najgorszego gatunku, wyczerpująca, ze śmiesznie 
małym wynagrodzeniem. Szczególnie narażeni byli młodzi, 
wysyłani w głąb Niemiec lub do Gdańska, oderwani od swych 
rodzin, pozbawieni jakiejkolwiek opieki, oznaczeni literą „P” 
doznawali zewsząd szykan i brutalnego traktowania. Niemcy 
tłumili jakiekolwiek objawy polskości. Zakazano posługiwania 
się językiem polskim w miejscach publicznych, a więc na 
ulicy, w sklepie, kościele. W dodatku aresztowania i wyroki 
śmierci nie ustawały. Chojnicki sąd specjalny swymi 
wyrokami wprowadzał totalny terror. W wydanym okólniku  
od dnia 4.12.1941 roku, ogłoszono, że Polacy nie mogą 
rościć sobie prawa do obrony.

          Polakom prócz realnej groźby utraty życia nad 
masowym grobem, groziła wywózka do piekła na ziemi,
z którego niewielu udało się wrócić, chociaż nie zawsze 
powrót gwarantował życie. Mniej więcej od początku 1940 
roku, rozpoczęto coraz częstsze wywózki do obozów 
koncentracyjnych. Najbliższym ziemi chojnickiej był Stutthof. 
Kierowano tam szczególnie inteligencję, księży i właścicieli 
ziemskich ale przypadkowe osoby złapane na ulicy, czy 
unikające pracy dla Niemców. 

         W 1942 roku, pojawił się kolejny powód wysyłki do 
Stutthofu, w postaci listy narodowościowej i przyznawania 
grup przynależności niemieckiej. 

Oto kategorie Volksdeutschów :
- Kategoria 1 – Volksdeutscher – osoby narodowości 

niemieckiej, aktywne politycznie, działające na rzecz III 
Rzeszy w okresie międzywojennym (tzw. Reichslista).

-  Kategoria 2 – Deutschstämmige – osoby przyznające się 
do narodowości niemieckiej, posługujące się na co dzień 
językiem niemieckim, kultywujące kulturę niemiecką, 
zachowujące się biernie.

- Kategoria 3 – Eingedeutschte – osoby autochtoniczne, 
uważane przez Niemców za częściowo spolonizowane 
(Górnoślązacy, Kaszubi, Mazurzy) oraz Polacy niemiec-
kiego pochodzenia (osoby pozostające w związkach 
małżeńskich z Niemcami).

- Kategoria 4 – Rückgedeutschte – osoby pochodzenia 
niemieckiego, które się spolonizowały i czynnie współpra-
cowały w okresie międzywojennym z władzami polskimi, 
bądź aktywnie działały w polskich organizacjach społe-
czno-politycznych (popularnie zwane przez Niemców 
renegatami).

          Podpisanie grupy łączyło się z obowiązkiem odbycia 
służby wojskowej. „Mężczyźni powołani do niemieckiego woj-
ska, z chwilą gdy znaleźli się na froncie korzystali z najbliższej 
sposobności i przechodzili na stronę aliantów. Inni zaś w cza-
sie urlopów, wróciwszy do domu, dawali nura w las i chronili 
się w bunkrach. Podobnie czynili i ci, których miano w niedłu-
gim czasie do wojska zaciągnąć. Za tymi ludźmi uganiać się 
będzie SS-owska Jagdpolizei. Biada temu na kogo ona 
zwróci swą uwagę” . „Niejedna osoba wspominała tamtych 
ponurych motocyklistów, o twarzach notorycznych krymina-
listów w zielonych watowanych kurtkach z kapturami na 
głowach, jak z pistoletem maszynowym na plecach. U boku
z psem policyjnym, specjalnie do tropienia ludzi wytresowa-
nym, przeszukują wszystkie wsie, drogi, pola i lasy. Od kul 
tych SS-manów, ściągniętych tu z Łotwy, Estonii, Belgii, 
Holandii i Francji, giną nie tylko jednostki lecz całe nieraz 
rodziny…” .

          

Machina wojenna ponownie przelewała się przez Pomorze, 
tym razem jednak w odwrotnym kierunku, w kierunku 
Niemiec. Wypierani od południa i wschodu przez wojska 
radzieckie, Niemcy zdołali jeszcze uprowadzić ze sobą 
olbrzymi transport Polaków którego miejscem docelowym 
stała się chojnicka „Dolina śmierci”. Świadkowie zeznają że 
kolumnę tą 20 stycznia 1945r. pod eskortą 60 gestapowców
i 30 psów policyjnych prowadzono z dworca w kierunku Ryn-

ku, a następnie ul. Młyńską, Strzelecką, Rzezalną w kierunku 
Krajowych Zakładów Opieki Społecznej. Maria Bogucka 
zeznaje; „w pochodzie tym znajdowały się także kobiety,  
dzieci, młodzież i starzy. Skazańcy ci posiadali bagaż ręczny
i większy, który ciągnęli na małych saneczkach. W czasie 
pochodu obywatelka miała możność spytać się, skąd ów 
transport przychodzi. Na to pytanie jedna z kobiet, idących
w szeregu odpowiedziała, że są to byli uczestnicy powstania 
warszawskiego, którzy zostali wywiezieni do Grudziądza na 
roboty fortyfikacyjne, a obecnie stamtąd idą pod eskortą

w nieznane. Za owym pochodem skazańców jeden z gesta-
powców wiózł na saneczkach beczkę pojemności 50 ltr.
z podejrzanym płynem.” Zeznaje Jan Grunt z Chojnic: „W po-
łowie stycznia przyprowadzono transport więźniów polity-
cznych w liczbie przypuszczalnie około 800 osób. Część zos-
tała ulokowana w Krajowych Zakładach Opieki Społecznej
a część poprowadzona bezpośrednio na pola Igielskie
w odległości mniej więcej 500 m. od Zakładu. Resztę więź-
niów wyprowadzono w ciągu nocy partiami, również na to 
samo miejsce. Prawie całą noc słychać było stamtąd  
dochodzące odgłosy strzałów rewolwerowych. Nie można 
było jednak nic zobaczyć, gdyż działo się to na maleńkiej 
wysepce ornej ziemi , otoczonej dookoła krzewami (Ostró-
wek). Cały zaś teren otoczony był policjantami z psami 

gończymi. Zwłoki rozstrzelanych prawdopodobnie zostały 
oblane benzyną i spalone. Świadczą o tym 3 beczki od 
benzyny, które leżą tam jeszcze dzisiaj (zeznanie datowane 
jest na 14 czerwca 1945 r), są tam również porozrzucane 
łopaty i motyki. Zakopane zostały widocznie tylko zwęglone 
resztki zwłok. Przez 3 dni i 3 noce palił się w tej okolicy ogień. 
Szczególnie w nocy widać było można dokładnie dużą łunę
i czuć straszny swąd spalenizny. Prawdopodobnie wśród 
tych nieszczęśliwych znajdowali się i Żydzi. Ludzie spotyka-
jący ten transport w drodze, opowiadali, że kobiety, które 
liczebnie przeważały, trzymały się jeszcze na siłach, nato-
miast mężczyźni byli zupełnie wyczerpani” . 

                                                                Andrzej Lorbiecki
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 Zasłużony działacz narodowy i pierwszy prezes 
Towarzystwa Młodokaszubów, ks. Ignacy Cyra, przez 
dziesięć lat  życia związany był z Chojnicami. Pochodzący
z podbytowskigo Rabacina przyszły kapłan w latach 1869 – 
1879 był uczniem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum.

Chojnicki stypendysta
 Ignacy Cyra urodził się w Rabacinie 5  października 
1856 r. w rodzinie gburskiej Ignacego (1814-1903) i Heleny
z d. Żmuda Trzebiatowskiej (1817-1905). Gburami nazywano 
na Kaszubach zamożnych chłopów, gospodarzy. Jako 
trzynastoletni chłopiec Ignaś trafił do Chojnic (położonych 
ponad 60 km od domu rodzinnego).  Klasyczne Gimnazjum 
Królewskie w Chojnicach było najbliższą szkołą katolicką,
w której młodzieniec mógł przystąpić do egzaminu dojrza-
łości. W placówce pobierali naukę uczniowie niemieccy, 
polscy i żydowscy.  Edukację młodych Polaków, w tym 
Kaszubów, wspierało Towarzystwo Pomocy Naukowej z sie-
dzibą w Chełmnie. Ignacy Cyra był – jak podaje prof. Cezary 
Obracht – Prondzyński – pierwszym stypendystą TPN pocho-
dzącym z Bytowszczyzny. Przyznana pomoc finansowa 
łączyła się z obowiązkiem nauki polskiej historii, literatury czy 
geografii. Ta edukacja patriotyczna miała znaczący wpływ na 
kształtowanie się charakteru  przyszłego działacza naro-
dowego. Maturę zdał w Chojnicach w 1879 roku.

W drzycimskiej parafii
 Po ukończeniu nauki gimnazjalnej postanowił 
studiować teologię i, idąc za głosem powołania, zostać 
księdzem. Seminarium Duchowne w Pelplinie było jednak
w okresie Kulturkampfu zamknięte. Wychowanek chojnickie-
go gimnazjum 5 maja 1879 r. podjął studia na uniwersytecie 
we Wrocławiu. Kształcąc się w tym ośrodku akademickim, 
przystąpił do katolickiego Towarzystwa Górnośląskiego, 
zrzeszającego wielu polskich studentów. Naukę kontynuował 
w Würzburgu, gdzie korzystał z rządowego stypendium z fun-
duszu sekularyzacyjnego. W gronie stypendystów otrzymu-
jących wsparcie z tego funduszu był również inny zasłużony 
wychowanek chojnickiego gimnazjum – Romuald Frydrycho-
wicz (ksiądz doktor, filomata pomorski, historyk regionu
i diecezji chełmińskiej).
 Po otrzymaniu święceń kapłańskich podjął pracę 
duszpasterską w diecezji chełmińskiej. Był wikariuszem
w Drzycimiu, Wielkim Komorsku (k. Warlubia), Konarzynach, 
Śliwicach, administratorem w Jastarni, wikarym w Wejhe-
rowie. 31 marca 1891 r. został proboszczem w Drzycimiu. 
Parafię tę poznał już wcześniej, sprawując posługę 
wikariuszowską.

Animator polskości
 Będąc proboszczem drzycimskim znacznie ożywił 
działalność miejscowych bractw religijnych, odnowił też 
kościół parafialny. Brał czynny udział w pracach polskich 
organizacji. Uczestniczył w przygotowaniach patriotycznego 
wiecu w pobliskim Osiu (7 lutego 1892 r.), podczas którego 
domagano się wprowadzenia języka polskiego do szkolni-

ctwa elementarnego. Ksiądz Cyra od 1905 r. należał do 
poznańskiego  stowarzyszenia "Straż", które zajmowało się 
szerzeniem oświaty wśród ludu przez udostępnianie polskich 
książek i czasopism. Działalność "Straży" skutecznie służyła 
realizacji pozytywistycznego postulatu pracy u podstaw na 
ziemiach pod zaborem pruskim.
 Proboszcz z Drzycimia wspierał również Towarzy-
stwo Pomocy Naukowej (którego był stypendystą jako gimna-
zjalista chojnicki) oraz Towarzystwo Czytelni Ludowych – był 
w latach 1908 – 1912 członkiem komitetu tego stowarzysze-
nia na powiat świecki. Ks. Cyra był ponadto współtwórcą 
Towarzystwa Ludowego w Drzycimiu oraz angażował się
w działalność miejscowego chóru, teatru amatorskiego i kół-
ka rolniczego. Władze pruskie w 1903 r. uznały go za agi-
tatora polskości. Kapłan, mimo grożących mu szykan, konse-
kwentnie służył jednak sprawie narodowej. Przez wiele lat był 
członkiem polskiego Komitetu Wyborczego na powiat świe-
cki; dwukrotnie, w latach 1907 i 1912, wybierano go delega-
tem do Komitetu Wyborczego Prowincjonalnego na Prusy 
Królewskie, Warmię, Mazury i Pomorze Polskie ( w 1907 r. 
prezesem tego komitetu był ks. dr Antoni Wolszlegier – w mło-
dości filomata chojnicki). Ks. Cyra otrzymał propozycję 
kandydowania na posła (w imieniu polskiej społeczności) do 
parlamentu Rzeszy Niemieckiej, lecz odmówił. Żywo intere-
sował się również rozwojem nauki polskiej, szczególnie 
historiografii – od 1897 r. do 1913 r. należał do Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu.  

Entuzjasta ruchu młodokaszubskiego
 Proboszcz drzycimski należał do bardzo aktywnych 
i energicznych działaczy ruchu regionalnego na Kociewiu 
świeckim i na Kaszubach, nierzadko kontaktował się także
z innymi animatorami życia narodowego w innych regionach. 
Zawsze pamiętał o swoim kaszubskim pochodzeniu i zabie-
gał o rozwój rodzimej kultury. Z entuzjazmem przyjął program 
ruchu młodokaszubskiego, popierał działania Aleksandra 
Majkowskiego, Jana Karnowskiego i innych zmierzające do 
utworzenia nowego stowarzyszenia. Postępowanie ks. Cyry
i jego wielkie zaangażowanie w dzieło Młodokaszubów wy-
wołało niechętną reakcję środowiska kościelno-konser-
watywnego skupionego wokół pelplińskiego "Pielgrzyma". 
Kapłan z Drzycimia potrafił jednak skutecznie odpierać te 
ideologiczne ataki i pomówienia.
            Zasługi ks. Cyry dla ruchu regionalnego zostały 
docenione poprzez jego wybór na prezesa Towarzystwa 
Młodokaszubów podczas zjazdu w Gdańsku 22 sierpnia 
1912 r. Jako prezes tej organizacji i reprezentant Kaszub 
uczestniczył w zjeździe Polaków z różnych ziem zaborczych 
w 1913 r. w Krakowie.
 Latem następnego roku, pół miesiąca przed 
wybuchem I wojny światowej, ks. Cyra zmarł wskutek 
obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. Śmierć 
tego zasłużonego uczestnika ruchu narodowego i niepodle-
głościowego nastąpiła 14 lipca 1914 r. w szpitalu w Lubawie.
Ks. Ignacy Cyra spoczął na cmentarzu w Drzycimiu. Jego 
grób odnajdziemy tuż przy  świątyni p. w. Matki Boskiej 

Pocieszenia, w której przez wiele lat sprawował kapłańską 
posługę, najpierw jako wikariusz a później jako proboszcz.

Jubileuszowe wydarzenia
 22 sierpnia 2012 r. staraniem Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, obchodziliśmy w Chojnicach (na dziedziń-
cu Zespołu Szkół) setną rocznicę utworzenia Towarzystwa 
Młodokaszubów i wyboru jego pierwszych władz z wycho-
wankiem Gimnazjum Chojnickiego na czele.
          Kolejnym istotnym elementem obchodów tej pięknej 
rocznicy było sympozjum edukacyjne dla młodzieży "Ks. 
Ignacy Cyra – maturzysta chojnicki i pierwszy prezes Towa-
rzystwa Młodokaszubów" zorganizowane przez Chojnickie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Przyjaciół LO im. 
Filomatów Chojnickich w ramach październikowych Dni 
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Chojnicach (2012 r.).
 Kapłan i działacz regionalny jest zatem postacią 
wciąż żywą w pamięci chojniczan.

Parafia Matki
Bożej Pocieszenia

Gazeta Gdańska, nr 86 z 1914.07.18 

PROSTA HISTORIA O MORDERSTWIE

Reżyseria: Arkadiusz Jakubik
Scenariusz: Arkadiusz Jakubik, Igor Brejdy-
gant, Grzegorz Stefański
Obsada: Filip Pławiak, Andrzej Chyra, Kinga 
Preis, Anna Smołowik, Przemysław Strojkow-
ski, Mateusz Więcławek, Ireneusz Czop, 
Marek Kasprzyk
Produkcja:. Polska, 2016 r.
Gatunek: kryminał
Czas trwania: 1 h 30 min.
Data emisji: 08 maja 2017 r.
godz.17:00/19:00

"Prosta historia o morderstwie" to trzymająca 
w napięciu, pełna zaskakujących zwrotów 
akcji historia policyjnej rodziny, której losami 
wstrząsa tajemnicza zbrodnia. Jacek, młody 
policjant (Filip Pławiak), za wszelką cenę 
próbuje chronić matkę (Kinga Preis) i braci 
przed porywczym i despotycznym ojcem – 
również funkcjonariuszem (Andrzej Chyra) – 
zamieszanym w nielegalne interesy. Gdy ten 
zostaje zamordowany, syn staje się głównym 
podejrzanym. Chcąc udowodnić swoją 
niewinność, Jacek musi rozpracować 
skomplikowaną sieć intryg, w którą uwikłany 
był jego ojciec.

NOC W VILLE-MARIE

Tytuł oryginalny: Ville-Marie
Reżyseria: Guy Édoin
Scenariusz:  Guy Édoin, Jean-Simon Des 
Rochers
Obsada: Monica Bellucci, Pascale Bussières, 
Aliocha Schneider, Patrick Hivon, Louis 
Champagne, Frédéric Gilles
Produkcja: Kanada, 2015 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 1 h 41 min.
Data emisji: 15 maja 2017 r.
godz.17:00/19:00

Sławna aktorka Sophie Bernard przylatuje do 
Montrealu na plan najnowszego filmu. Korzy-
stając z okazji, chce spotkać się i pogodzić
z dawno niewidzianym synem. W innej części 
miasta, ratownik medyczny – Pierre, zmaga 
się z konsekwencjami mrocznej przeszłości. 
Jedynym jego wsparciem pozostaje pie-
lęgniarka Marie, z trudem utrzymująca porzą-
dek na ostrym dyżurze. Nieoczekiwanie, losy 
całej czwórki przetną się w murach szpitala 
położonego w dzielnicy Ville-Marie, a ciąg 
zaskakujących wydarzeń ujawni głęboko 
skrywane tajemnice.

POWIDOKI

Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Andrzej Mularczyk
Obsada: Bogusław Linda, Zofia Wichłacz, 
Bronisława Zamachowska, Andrzej Konopka, 
Krzysztof Pieczyński, Mariusz Bonaszewski, 
Szymon Bobrowski, Aleksander Fabisiak
Produkcja:. Polska, 2016 r.
Gatunek: biograficzny, dramat
Czas trwania: 1 h 38 min.
Data emisji: 22 maja 2017 r.
godz.17:00/19:00

"Powidoki" to intymny zapis ostatniego okre-
su życia pioniera awangardy w Polsce lat 20.
i 30. XX w. Głównym bohaterem jest artysta, 
który nie poddał się obowiązującemu soc-
realizmowi i doświadczył dramatycznych 
skutków swoich wyborów. "Powidoki" to opo-
wieść o tym, jak komunistyczna władza znisz-
czyła obdarzonego charyzmą, niepokornego 
człowieka. Wajda jak nikt, potrafi w uniwer-
salny, a jednocześnie subtelny sposób 
wydobyć  z  n ie  ma la rsk iego  św ia ta 
niedostrzegalne obrazy i sycić nimi widza.

LA LA LAND

Reżyseria: Damien Chazelle
Scenariusz: Damien Chazelle
Obsada: Ryan Gosling, Emma Stone, John 
Legend, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, 
Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica 
Rothe
Produkcja:. USA, 2016 r.
Gatunek: musical, romans
Czas trwania: 2 h 06 min.
Data emisji: 29 maja 2017 r.
godz.17:00/19:00

Mia jest początkującą aktorką, która w ocze-
kiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. 
Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast 
nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej 
knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, 
połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć 
wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im 
sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie 
układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie 
nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie 
rezygnując z marzeń?

KINO  „Kingsajz”, Gdańska 14, bilety 10 zł
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Miesiąc maj kojarzy mi się z makami, maki
z Monte Casino a te niepodzielnie z dzielną 
armią gen. Władysława Andersa. Zanim jed-
nak doszło do pierwszych starć z wrogiem, 
żołnierze Andersa musieli przemierzyć tysią-
ce kilometrów, stąpając po trzech kontynen-
tach, co jeszcze w naszej historii nie miało 
miejsca.

Na okoliczność majowego wydania gazety, 
chciałbym państwu przedstawić kilka ze zdjęć 
z mojej kolekcji, przedstawiających żołnierzy 
2 korpusu. Jak wszyscy wiemy najgłośniej-
szym sukcesem owych żołnierzy była bitwa
o Monte Casino, a w rzeczywistości bitwa
o Rzym, na którą składały się cztery bitwy
w rejonie klasztoru Monte Casino w 1944 r. 
Była to najcięższa i najbardziej krwawa bitwa 
jaką stoczyli alianci z niemieckim Wermach-
tem a 2 korpus odegrał w niej kluczową rolę. 
Na jej koniec w ruinach klasztoru najpierw 
zawisła Polska flaga a w samo południe pluto-
nowy Emil Czech odegrał hejnał mariacki. 
Ogólnie Polacy w całej bitwie przerwali dwie 

niezwykle istotne linie oporu sił niemieckich: 
"linię Gustawa" i " linię Hitlera", co pozwoliło 
aliantom na dalszy marsz w celu wyzwalania 
Europy zachodniej. Generał Anders zmarł
w 26 rocznicę rozpoczęcia udanego natarcia 
na klasztor, 12 maj bowiem jest rocznicą bitwy 
o Monte Casino, niewielu wie, że również 
rocznicą śmierci generała. Zanim jednak 
doszło do pierwszych starć z Wermachtem, 
żołnierze Andersa przemierzyli potwornie 
długi szlak i mnóstwo kolejnych okoliczności
a wszystko zaczęło się w mieście Buzułuk 
nad rzeką Samarą po wcześniejszym podpi-
saniu układu Sikorski - Majski. We wspomnia-
nym mieście w latach 1941 - 1942 mieściła się 
siedziba dowództwa i sztabu formującej się
w ZSRR Armii Polskiej, rekrutującej się spo-
śród zwolnionych z więzień i obozów pracy 
obywateli polskich. Na początku 1942 roku 
obszar formowania polskich oddziałów prze-
sunięto do Azji Środkowej. Ciężki klimat i wa-
runki bytowe panujące w Uzbekistanie, do-
prowadziły, wyczerpanych sowiecką niedolą, 
ludzi do licznych zachorowań i zgonów. Wielu 
naszych rodaków pozostało tu do końca 

wojny, gdyż zanim wyzdrowieli, na skutek 
pogarszających się stosunków polsko - 
radzieckich armii Andersa już tam nie było. 
ZSRR opuściło prawie 80 tys. wojskowych
i 36 tys. cywili w tym ok. 12 tysięcy dzieci, dla 
których utworzono obozy przejściowe w Ira-

nie, zapewne ratując im życie. Mieli tam 
bowiem zapewnioną opiekę medyczną i racje 
żywnościowe. Ci którzy pozostali w Uzbekis-
tanie musieli radzić sobie sami. Następnym 

etapem był Irak, skąd część wojska 
ewakuowano do Wielkiej Brytanii, gdzie 
uzupełnili szeregi stacjonujących tam jedno-
stek. Następnym etapem żołnierzy Andersa 
była Syria i Palestyna, to właśnie tu w lipcu 
1943 r. decyzją Naczelnego Wodza z Armii 
Polskiej na Wchodzie wydzielono 2 Korpus 
Polski, w skład którego wchodziła słynna 
Brygada Strzelców Karpackich utworzona już 
w kwietniu 1940 r. w Syrii. Brygada wsławiła 
się w obronie twierdzy Tobruk oraz w bitwie 
pod Ain el - Ghazala, gdzie licząc ok. 3000 

żołnierzy wzięła do niewoli ok. 1700 Włochów 
i Niemców tracąc przy tym 23 zabitych 
żołnierzy, brygada była również krótko
w Egipcie czekając na przerzut do Palestyny
i zdaje się, że żołnierze właśnie tej brygady są 
na załączonych zdjęciach.

                                   Krystian Reszczyński

Uwaga Czytelnicy
Nasz niezawodny poszukiwacz starych chojnickich fotografii, Krystian 
Reszczyński, nabył na aukcji internetowej takie oto zdjęcie z okresu ostatniej 
wojny. Na odwrocie zdjęcia jest podpis ołówkiem „Strasse nach Konitz”. 
Mimo usilnych prób rozszyfrowania miejsca jego powstania nie mamy 100% 
pewności gdzie ta fotografia została wykonana. Na kamieniu drogowym są 
cyfry 95 i 5 lub 9,5 i 5. Najbardziej charakterystycznym obiektem, oprócz 
kilku budynków, jest wysoki komin w środkowej części zdjęcia, który może 
mieć ok. 25 - 30 m. wysokości. 
Dlatego zwracamy się do, szczególnie starszych, mieszkańców o pomoc
w ustaleniu dokładnego miejsca wykonania tej fotografii. Jeśli macie 
Państwo jakąkolwiek wiedzę na temat miejsca jego zrobienia zadzwońcie 
do naszej redakcji pod nr tel. kom. 601 533 588 lub napiszcie na adres: 
Redakcja Chojniczanin.pl. Stary Rynek 9-10, 89-600 Chojnice.



Przedstawi się Pani  chojniczanom? 
Witam serdecznie. Urodziłam się w Tucholi,
a od piątego roku życia mieszkałam w małej 
wiosce, w Kamienicy obok Gostycyna. Ukoń-
czyłam Liceum Ogólnokształcące w Tucholi. 
Od 10 lat jestem Chojniczanką oraz szczęśli-
wą żoną i matką dwójki dzieci: 9-letniego Kor-
nela i 3 i pół -letniej Aurelii. Na co dzień zajmu-
ję się dziećmi, a w wolnym czasie oddaję się 
swojej pasji – rysowaniu i malowaniu. 

Kiedy zaczęła się Pani przygoda ze sztuką?
Od wczesnego dzieciństwa uwielbiałam ryso-
wać. Wszyscy dookoła utwierdzali mnie
w przekonaniu, że jestem w tym dobra. Brat
i siostra podzielali moja pasję, więc bardzo 
często czas wolny spędzaliśmy na rysowaniu.

Jest Pani bardziej samoukiem, czy uczyła 
się Pani rysunku?
Mój tata do dziś bardzo często maluje i rysuje. 
Zajmuje się rękodziełem. Z tego co wiem, mój 
dziadek od strony mamy również miał 
niesamowite zdolności jeśli chodzi o rysowa-
nie.  Nigdy jednak jego rysunków nie widzia-
łam, wierzę mamie na słowo. Uczyłam się 
przez dwa lata w studium policealnym, była to 
szkoła Towarzystwa Nowoczesnej Edukacji
w Toruniu, a konkretnie plastyczne studium 
policealne o profilu Rysunek/Malarstwo. 
Wiele mi to dało, zawsze marzyłam o szkole 
plastycznej. Był to naprawdę niesamowity 

okres mojego życia. Jednak stwierdzam, że
w dużej mierze jestem samoukiem. 

Gdzie szuka Pani natchnienia, co Panią 
inspiruje, co pobudza kreatywność?
Natchnienia szukać nie muszę, samo do mnie 
przychodzi. Kiedy byłam młodsza, rysunki 
innych, zawodowych plastyków, bardzo mnie 
inspirowały, ale za każdym razem chciałam 
stworzyć coś własnego, unikalnego. Nie lubię 
przerysowywać i powielać. Dzięki temu mam 
swój własny styl i własną drogę poznania
i doskonalenia umiejętności. Często sięgam 
po szkicownik bez pomysłu, sama jestem 
zaskoczona tym co powstaje.

Czy ma Pani swój ideał artystyczny, arty-
stę, który jest dla Pani  mistrzem i którego 
Pani podziwia?
Kiedyś był nim Salvador Dali, lubiłam również 
twórczość Jacka Malczewskiego i innych 
malarzy. Dziś ideału nie mam. Nadal lubię 
twórczość wielu artystów. Ostatnio śledzę 
współczesnych np. na Instagramie. Kilku 
mogę wymienić, np. Marco Mazzoni, Tony 
Sandoval lub CRAWW, ale jest ich wielu. Są 
nap rawdę  n i esamow ic i .  Uw ie l b i am 
przeglądać pięknie wykonane prace innych 
artystów.

Jakie formy sztuki oprócz rysunku Panią 
interesują? 
Właściwie bardzo wiele form sztuki mnie 
fascynuje. Od rzeźby po filmy animowane… 
Mam już  coś takiego w sobie, że nie mogę 
zajmować się jedną dziedziną. Cały czas 
szukam i dotykam nowych tematów. Uwiel-
biam próbować nowych technik.

A jaki jest świat muzyki Marty Aszyk? 
Podobno sztuka i muzyka chodzą parami?  
Kiedyś bardzo byłam zżyta z muzyką ciężką, 
rockową. Jeździłam na koncerty. Teraz spora-
dycznie słucham muzyki. Wolę delikatniejszą 
muzykę, ciągle rockową, ale w innej formie
i nie jestem już taka fanatyczką ;). Mój ulubio-
ny zespół to wciąż TOOL i inne zespoły woka-
listy TOOLA Maynarda Jamesa Keenana.

Jak Pani  wypoczywa,  jak  „ ładuje 
akumulatory”? 
Amatorsko ćwiczę jogę w domu. Czasem 
dzieci się dołączają. Wyjeżdżamy całą 
rodziną na wyjazdy do ciekawych miejsc. 

Lubimy podróżować. Kiedyś częściej jeździ-
liśmy np. w góry. Kiedy urodziła się córka, to 
przez kilka pierwszych lat, źle znosiła wyjazdy 
i przez to zmniejszyliśmy dystanse i wypoczy-
wamy w okolicy w różnych miejscach na 
Kaszubach.

Ma Pani swoją  pracownię? Proszę powie-
dzieć jak wygląda miejsce gdzie Pani 
rysuje? 
Z tym jest słabo. Mam pokój, w którym mam 
komputer, sztalugę, regał z przyborami 
plastycznymi. Nie nazwałabym tego praco-

wnią. Jest to też pokój, gdzie dzieci mogą 
oglądać bajki. Słabo jestem zorganizowana
i nie wiem, czy kiedykolwiek jakąś pracownię 
będę mieć. Nie lubię się zamykać przed 
rodziną. Cały czas jestem w temacie życia 
rodzinnego. Rysuję i zajmuję się sprawami 
domu jednocześnie.

Opowie Pani czytelnikom o swoim 
warsztacie? 
Coraz więcej tego mam. Choć dwa lata temu 
był tylko ołówek automatyczny i szkicownik. 
Teraz zaopatrzyłam się w pędzle, farby akry-
lowe. Dostaję też ostatnio bardzo fajne pre-
zenty, których bym nigdy pewnie sama sobie 
nie kupiła - wspaniały zestaw ołówków, grafi-
tów, pasteli itp. Zawsze cieszę się z takich 
podarunków. Jestem praktyczną osobą.

Jak Pani ocenia ,,infrastrukturę arty-
styczną” Chojnic? 
Hmmm. Nie chcę za bardzo i nie umiem 
ocenić. Jestem wdzięczna, że w tym roku 
mogłam wystawić swoje prace w Chojnicach
i dostałam propozycję od Chojnickiego Cen-
trum Kultury. To jest dla mnie niesamowite 
doświadczenie. Wszystko udało się wyśmie-
nicie. Byłam pod wrażeniem miejsca 
(podziemia Kościoła Gimnazjalnego) i całego 
wieczoru - atmosfery, ludzi, starań. Jeśli 
chodzi o artykuły plastyczne, to zaopatruje się 
głównie w internecie. Dużo większy wybór
i niższe ceny.

Jakie ma Pani plany artystyczne na 
nadchodzący rok? 
Sama nie wiem, to wszystko po prostu płynie
i bardzo się z tego cieszę. Kiedy wróciłam do 
rysowania znalazłam się znów na właściwej 
ścieżce. Dalej będę rysować, wystawiać 
swoje prace w internecie i sama jestem 
ciekawa, co z tego wyjdzie.

Gdzie można obejrzeć Pani prace? 
Mam kilka kont w internecie na różnych por-
talach, gdzie można śledzić moje poczyna-
nia min.: www.facebook.com/papiomarta, 
w w w. i n s t a g r a m . c o m / p a p i o m a r t a , 
papiomarta.digart.pl Jest tego więcej, ale 
najczęściej aktualizuję facebook i instagram. 
                                            Zapraszam.
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„Grafika komputerowa to nie jest           jakieś wciskanie guziczków w komputerze.
Ja maluję pędzlami ale cyfrowymi”.                             (wypowiedź podczas wernisażu)

Jedna z ilustracji dla powstającego „Muzeum Mitologii Słowiańskiej”
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     Archipelag wysp Kanaryjskich leży nieopodal wybrzeży 
Maroka i ponad tysiąc kilometrów od macierzystej Hiszpanii. 
W jego skład wchodzi siedem wysp, największe i najpopu-
larniejsze wśród turystów to Teneryfa i Fuerteventura potem 
Gran Canaria, Lanzarote, La Palma i najmniejsza La 
Gomera.

     Poza głównymi wyspami z wody wystaje jeszcze kilka 
kamieni ale mają po kilka kilometrów kwadratowych i są
w większości niezamieszkałe.
    Tym razem jako port docelowy wybraliśmy Lanzarote, 
wyspę najbardziej wysuniętą na północ w całym archipelagu. 
Od wybrzeża Afryki dzieli ją jedynie niewiele ponad sto 
kilometrów. Dzięki temu kilka razy w roku upalne wiatry znad 
Sahary docierają na wyspę podnosząc temperaturę nawet
o dwadzieścia stopni. Gdy w Afryce szaleją piaskowe burze 
pył i drobny piasek docierają na wyspę i wywołują spore 
zamieszanie. Widoczność spada do kilkuset metrów a dro-
binki pustynnego piachu można znaleźć wszędzie, nawet
w szczelnie zamkniętych pojemnikach czy butelkach.

     Szczęśliwie ominęły nas te przyjemności i po wyjściu
z samolotu przywitał nas pogodny i ciepły dzień. Lanzarote, 
jak i cały archipelag dzięki położeniu  posiadają klimat 
podzwrotnikowy i suchy jednocześnie. Mówi się, że panuje tu 
ciągła wiosna. Temperatura podczas kalendarzowej zimy nie 
często spada poniżej 17 stopni a latem średnio utrzymuje się 
na poziomie 24 stopni. Inną charakterystyczną cechą wysp 
są wiejące wiatry, faktycznie podczas naszego pobytu ciepły 
wiatr towarzyszył nam na każdym kroku. Podobno na 
Fuerteventurze wiatr potrafi dać się we znaki, na Lanzarote 
jest tylko przyjemnym dodatkiem.
      Wyspa nie jest wielka, jej powierzchnia to zaledwie 
niewiele ponad 800 kilometrów kwadratowych. Można 
poruszać się po niej transportem publicznym lub np. wynająć 
samochód tak jak my to zrobiliśmy. Drogi są perfekcyjnie 
zadbane i praktycznie puste o ile odwiedzamy wyspę w mniej 
turystycznym okresie.
       Pierwszą rzeczą, która rzuciła się nam w oczy był kolor 
wyspy. Widoczne jest to doskonale już z okien samolotu gdy 
podchodzi do lądowania. Szaro bure pastele robią dziwne 
wrażenie i potrzeba chwili by do nich przywyknąć. Lanzarote 
jak reszta jej kanaryjskich sióstr, powstała dzięki bardzo 
aktywnym w tych rejonach wulkanom. Gdy pozostałe wyspy 
ostygły i zazieleniły się, Lanzarote pozostała niespokojna
i gorąca. Ostatni wybuch wulkanu miał miejsce zaledwie 
dwieście lat temu i do dziś zostawił po sobie ślady wściekłości 
i potęgi natury. Dzięki temu spora część wyspy przypomina 
krajobraz księżycowy a może dzięki kolorom bardziej 
marsjański. Na terenie gdzie wciąż widać skutki wybuchu 
powstał park narodowy Timanfaya. Podczas ostatniej erupcji 
z ponad 300 kraterów jakie znajdują się na tym terenie 
wypłynęły miliony ton lawy. Dziś jest już spokojnie ale 
wystarczy zajrzeć pod ziemię nie dalej niż kilka centymetrów 
by temperatura podniosła się do stu stopni a po kilku metrach 

do ponad sześciuset. Pracownicy parku ku uciesze gawiedzi 
wrzucają do dołów w ziemi suche gałęzie, które natychmiast 
płoną żywym ogniem, robi to spore wrażenie.

    Restauracja znajdująca się na terenie parku sprytnie 
wykorzystuje gromadzące się pod ziemią ciepło do 
przygotowywania potraw, nie ma w tym nic dziwnego skoro 
byle dziura w ziemi  może służyć jako działający 24 godziny 
na dobę grill i do tego nic nie kosztuje. Miejsce to oferuje 
pieczone na wulkanicznym ruszcie kurczaki, warzywa i ryby. 
Te ostatnie polecamy szczególnie, smakują wyśmienicie.

   
      Pierwsze dni po przylocie spędziliśmy w stolicy wyspy 
Arrecife. Jest to największe miasto na wyspie i liczy sobie 
niewiele ponad pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Miasto 
samo w sobie nie jest wielką atrakcją choć posiada piękny 
port z wystającą z wody rafą koralową i oczywiście urocze 
uliczki z mnóstwem restauracji i barów tak typowych dla 
Hiszpańskich miasteczek. Nieopodal miasta usytuowany jest 
jedyny na wyspie port lotniczy.
       Wędrując po nabrzeżu trafiliśmy na wrakowisko starych 
łodzi i jachtów, gdzie piękne niegdyś łajby przemierzające 
dzielnie morza  i oceany, leżą dziś wyciągnięte na brzegu jak 
martwe ciała wielkich ryb, zapomniane i nikomu niepotrze-
bne. Każda z tych łodzi widziała setki przygód a ludzie na ich 
pokładach wiedli szczęśliwy żywot wilków morskich na 
wszystkich możliwych akwenach, tak przynajmniej sobie to 
wyobraziłem. 

Wynajmując auto jesteśmy w stanie w ciągu zaledwie 
godziny dotrzeć do każdego, nawet najodleglejszego zakąt-
ka wyspy. Dzięki temu w zaledwie kilka dni odwiedziliśmy 
wszystkie dostępne w tym okresie atrakcje.

      Największe i najciekawsze z nich zostały stworzone przez 
Cesara Manrique, który na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych podczas głębokich przemian gospo-
darczych zrobił wiele by wyspa zachowała swój specyficzny 
charakter i by nie została zniszczona przez masową 
turystykę. Cesar był wybitnym architektem i artystą, odcisnął 
ślad na wielu miejscowych atrakcjach, których był twórcą lub 
pomysłodawcą. Starał się by krajobraz wyspy nie został 
niczym zakłócony, dlatego też większość stworzonych przez 
niego miejsc znajduje się pod ziemią lub w naturalnych 
zagłębieniach. Na wyspie obowiązuje ścisły zakaz budowy 
domów ponad wyznaczony limit pięter a ilość pokoi w ho-
telach jest ściśle określona. Nie wolno również rozwieszać 
jakichkolwiek reklam a przewody elektryczne i telefoniczne 
muszą być zakopane w ziemi. Dzięki temu podróżując po 
wyspie możemy podziwiać jej pierwotne piękno. W roku 1993 
Lanzarote została uznana przez UNESCO za Rezerwat 
Biosfery, po raz pierwszy w historii określono tym mianem 
cały obszar łącznie z wszystkimi miastami i budynkami.

Miejsca, które trzeba zobaczyć:
– Ogród kaktusów (Jardin de Cactus), położony w wiosce 
Guatiza. Jest to jedyna miejscowość jaką widzieliśmy na wy-
spie w całości otoczona zielenią. Pełno tu kaktusów o wiel-
kich, grubych liściach, uprawia się je i dba o nie jak o pola 
zbóż w naszych rejonach. Nie same rośliny są jednak ważne 
a niewielkie owady żyjące na ich liściach. Po ich zebraniu
i wysuszeniu otrzymujemy wspaniały, naturalny barwnik – 
karmin, bardzo ceniony w przemyśle kosmetycznym. W sa-
mym ogrodzie zgromadzono setki różnych gatunków kaktu-
sów. Ogród ma symbolizować siłę ludzkiej pracy, która potrafi 
nawet w wulkanicznym pyle stworzyć oazę życia i urodzaju.

–   Polawowe jaskinie (Cueva de los Verdes), 
– Podziemna grota (Jameos del Agua), z niewielkim 

jeziorkiem poniżej poziomu morza. Stworzono w niej 
audytorium na ponad 500 osób, w którym urządzane są 
koncerty, wystawiane są sztuki teatralne i opery. Miejsce 
bardzo cenione przez artystów ze względu na doskonałą 
akustykę. Całą jaskinię i pobliskie groty otacza przepych 
zieleni a światło odbijające się w całkowicie przejrzystych 
wodach jeziorka tworzy na czarnych wulkanicznych 
ścianach jaskini fantastyczne wzory i rysunki.

– Zielone jeziorko (Charco Verde), niewielki zbiornik wody 
morskiej leżący w otwartym kraterze, swój niezwykły kolor 
zawdzięcza planktonowi gromadzącemu się na jego 
powierzchni.

– Mirador del Rio, punkt widokowy na wysokości czterystu 
metrów w północnej części wyspy. Dla mnie osobiście to 
jedno z piękniejszych miejsc jakie dotąd widziałem. Rozta-
cza się stąd oszałamiający widok na wyspę La Graciosa, 
oddzieloną od Lanzarote zatoką El Rio. Jest tam niewielka 
restauracja gdzie można napić się kawy i coś zjeść.

– La Geiria, obszar chroniony, wykorzystywany pod uprawę 
słynnych winorośli. Stosuje się tu bardzo nietypowy rodzaj 
uprawy, każdy krzak sadzony jest oddzielnie w niewielkim 
zagłębieniu w czarnej jak węgiel ziemi, potem wokół niego 
buduje się murek z wulkanicznych kamieni, chroni to rośli-
nę przed wiatrem i pomaga zbierać wilgoć z powietrza. 
Cały teren jak okiem sięgnąć jest ciemny lub szary, dlatego 
miłą odmianą są białe budynki. Winnice można odwiedzać 
i zaopatrzyć się w wina i lokalną odmianę rumu, co 
oczywiście zrobiliśmy.

Wędrowaliśmy po przepięknych i bardzo dziwnych miejscach 
gdzie krystalicznie czysta, turkusowa woda oblewa czarne 
plaże. Widzieliśmy karawany wielbłądów przemierzające 
najodleglejsze zakątki wyspy z nielicznymi o tej porze 
turystami na garbatych grzbietach. Piliśmy miejscowe wina
i jedliśmy lokalne przysmaki doprawiane solą pozyskiwaną 
na wyspie z wody morskiej. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi 
od których usłyszeliśmy historie, które niestety muszą 
jeszcze poczekać by zostać opowiedziane.

Piotr Kiżewski
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Kiedy większość ludzi, myśli o wyborze hiszpań-
skiego wina z pewnością pierwszym skoja-
rzeniem jaki przyjdzie nam do głowy jest Rioja – 
najbardziej znany hiszpański region. Hiszpania 
ma jednak dużo więcej do zaoferowania, jeżeli 
chodzi o wybór i gatunki hiszpańskich win.

    Każdy wielbiciel wina, nie tylko hiszpańskiego 
trunku, znajdzie w Hiszpanii coś dla siebie. 
Zarówno wykwintny degustator, jak i osoba nie 
znająca się kompletnie na winach.W ciągle 
zmieniającym się żywym świecie win co chwilę 
pojawiają się nowe odkrycia i trendy. Możliwość 
nieustannego poznawania czegoś nowego to 
najcenniejsza zaleta amatorów wina, na których 
czekają coraz to nowe smaki i aromaty wina. 
W ostatnich latach coraz bardziej popularne 
stają się wina ze słonecznej Hiszpanii. Tamtej-
sze winnice i bodegi przez ostatnie 30 lat 
przeszły prawdziwą rewolucję. Po spustoszeniu 
winnic przez szkodniki w nawiązaniu do tradycji 
hiszpańskiego winiarstwa zaczęto odbudowy-
wać produkcję wina z wykorzystaniem nowo-
czesnych metod. Skorzystano przy tym z wyjąt-
kowych warunków klimatycznych i glebowych, 
co w połączeniu z niespotykanymi gdzie indziej 
odmianami winorośli dało różnorodne wina 
najwyższej jakości.

Naszą przygodę z Hiszpanią proponujemy 
rozpocząć od leżącej na północnym zachodzie 
Galicji. Na tak małym terenie występują zupełnie 
różne gleby i odmienne klimaty, co decyduje
o różnorodności i charakterze wina. Winnice 
leżą tu na stromo nachylonych stokach nad 
krętymi korytami rzek. Ogranicza to obfitość 
plonów i utrudnia zdecydowanie pracę podczas 
zbiorów. Jednakże duża ekspozycja roślin na 
promienie słoneczne i wpływ atlantyckiego 
klimatu rekompensuje dużą koncentracją 
smaków i aromatów. Region ten słynie przede 
wszystkim z wyśmienitych win białych ze 
szczepu Albarino. Można z niego uzyskać wina 
orzeźwiające, ale jednocześnie mineralne, 
cieliste, z solidną strukturą. Na uwagę zasługują 
także czerwone wina produkowane tu z ende-
micznych szczepów, które łączą nuty owocowe 
z wyrazistą mineralnością i łagodnymi garbni-
kami. 

 Wypróbowanie tych smaków jest 
możliwe bez wyjeżdżania w daleką podróż, bo 
już teraz w Chojnicach przy ulicy Kasztanowej 
Winoteka Carmen zaprasza od poniedziałku do 
piątku 10:00 – 18:00 oraz w sobotę 10:00 – 
15:00.

Nierzadko widząc gotową potrawę nawet ich nie dostrze-
gamy. Małe, ciemnozielone kuleczki, które pewnie nie 
wygrałyby w kategorii najpiękniejszej rośliny na świecie. Ale 
kiedy już znajdą się w ustach nie sposób ich nie docenić. 
Kapary – czym jeszcze, poza wyrazistą nutą smakową, mogą 
nas oczarować? Niepozorne kapary mają w sobie mnóstwo 
wartości odżywczych 

             Blisko osiemdziesiąt pięć procent ich składu to woda,
w pozostałych piętnastu mamy bogactwo zdrowotnych mocy. 
Dziś niedoceniane, kiedyś - z uwagi na właściwości lecznicze 
- miały szerokie zastosowanie w medycynie ludowej. Nadano 
im również miano afrodyzjaku.    

          Kapary należą do grupy produktów - sirt. Żywność tego 
typu ma zdolność aktywowania białek zwanych sirtuinami, te
z kolei usprawniają procesy trawienne w organizmie czło-
wieka. Najmocniej determinują metabolizm tłuszczów i cu-
krów. 
         Przypisuje się im nie tylko wpływ na redukcję masy 
ciała, ale również hamowanie procesów starzenia komórek. 
Oprócz kaparów do żywności typu sirt zaliczana jest zielona 
herbata, kakao, kurkuma, jabłka, jagody, jarmuż, pietruszka, 
owoce cytrusowe, orzechy włoskie, seler oraz chili. 

Zdrowy dodatek 

Wypracujmy sobie nawyk kupowania i dodawania kaparów 
do dań. Jednorazowe zastosowanie w niczym nam nie pomo-
że. Kapary doskonale komponują się z potrawami mięsnymi, 
z rybami, makaronami, sałatkami, są też dodawane do pizzy. 
Warto wiedzieć, że najcenniejsze są wtedy, gdy ich nie 
podgrzewamy, a dodajemy do już gotowej potrawy.   

       Czym są kapary? Nie całkiem rozwiniętymi pączkami 
kaparu ciernistego. Kupujemy je marynowane lub konser-
wowane i w tej postaci najlepiej je spożywać. Te maleńkie 
kuleczki są skarbnicą polifenoli - antyoksydantów, które na 
drodze neutralizowania wolnych rodników nie tylko hamują 
starzenie komórek, ale przede wszystkim chronią przed 
rozwojem chorób cywilizacyjnych - w tym nowotworowych.   

Obfitują w składniki mineralne i witaminy, z naciskiem na A i C. 
Zjadane regularnie poprawią nie tylko funkcjonowanie 
przewodu pokarmowego, ale również wydolność systemu 
immunologicznego. 

Bogactwo rutyny 

     Szczycą się obecnością rutyny, za którą szaleją zwłaszcza 
kobiety. Rutyna uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, 
a tym samym zapobiega pękaniu najbardziej delikatnych 
naczynek i powstawaniu pajączków, z którymi żadnej 
kobiecie nie jest do twarzy. 
 
     Wcale nie musimy zajadać się suplementami diety, żeby 
osiągnąć pożądany efekt. Natura zna swoje sposoby.
W rutynę obfituje kasza gryczana, cebula, pomidory, 
marchew, pomarańcze, jagody, cytryny czy winogrona. Warto 
wiedzieć, że w zależności od produktu, z jakiego trafia do 
organizmu, przyswajana jest z różną szybkością. Rutyna 
zawarta np. w cebuli wchłaniania jest niemal trzy razy 
szybciej niż ta z herbaty czy wina.  

Jak smakują kapary? Ilu pytanych, tyle odpowiedzi. Zjadane 
solo raczej nas nie zachwycą. W przeróżnych daniach  
uwalniają wyrazistą nutę oliwek, chrzanu czy pieprzu. Obfita 
oferta współczesnego świata może przyprawić o zawrót 
głowy. Warto wybierać najcenniejsze detale. One wpływają 
na smak i jakość naszego życia.   
                                                  http://mamdziecko.interia.pl
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Niedzielne popołudnie 9 kwietnia w choj-
nickiej Hali Centrum Parku fani kabaretów 
mieli przysłowiowe 5 minut dla siebie - w mie-
ście gościł bowiem Piotr Bałtroczyk z mono-
logiem „Mężczyzna z kijowym PESELEM”.

O godzinie 18 rozpoczął się trwający niespeł-
na 2 godziny występ, w czasie którego 
słuchacze niejednokrotnie sięgali po chuste-
czki – by otrzeć łzy śmiechu. Ten artysta
z błyskotliwym, inteligentnym i ciętym dowci-
pem i humorem od lat jest jednym z najpo-
pularniejszych kabareciarzy. W trakcie 
występu można było dowiedzieć się (a ileż to 
osób się nad tym głowiło przez lata), dlaczego 

lekarze w szpitalach noszą drewniaki? „Żeby 
pacjent, k . . .a, czuwał.” – odpowiedź wybitnie 
prosta, a jak z takimi najczęściej bywa 
niewiele osób o tym pomyślało. Od artysty 
przez cały czas czuć było wręcz namacalną 
energię, świeżość i entuzjazm – taka osobo-
wość potrafi zjednać tłumy. Wydaje się być 
niczym dobre wino – coraz lepszy wraz
z upływającym czasem. 

Wspólnie z grupą przyjaciół już nie możemy 
doczekać s ię kole jnej  wizyty Piot ra 
Bałtroczyka - oby więcej takich imprez!

                                                  Anna Korpal
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W dniach 22 – 23 kwietnia na jeziorze Cha-
rzykowskim odbyły się Regaty Otwarcia 
Sezonu w klasie optimist organizowane jak 
co roku przez LKS Charzykowy. Na starcie 
stanęło 6 zawodników z gr A oraz 26 zawod-
ników gr B. W sobotę komisja sędziowska nie 
zdecydowała się na przeprowadzenie 
wyścigów ze względu na bardzo silny wiatr 
połączony z niską temperaturą. W niedzielę 
wyścigi zaczęły się o godzinie 10. Udało się 
jednak rozegrać tylko jeden wyścig dla gr B
i dwa dla gr A. Zawodnicy znowu przegrali
z nieprzewidywalną aurą. Najpierw była 
burza z bardzo silnym wiatrem i gradem, 
potem wiatru nie było w ogóle za to padał 

obficie śnieg. Zawodnicy w oczekiwaniu na 
wiatr ulepili bałwana. Więcej wyścigów 
jednak tego dnia nie było.
 
W grupie A wygrał zawodnik CHKŻ Chojnice 
Jan Krawczyk, który wyprzedził zawodniczę  
Jacht Klubu Stali Gdynia Annę Januszewską . 
Trzecie miejsce zajął kolega klubowy Ani 
Kacper Worek. W grupie B, gdzie rozegrano 
tylko jeden wyścig wgrał Jeremi Szczukowski 
z CHKŻ Chojnice przed Antonim Lipińskim
z LKS Charzykowy. Trzecie miejsce zajęła 
zawodniczka Jacht Klubu Stali Gdynia Zofia 
Czerniawska.
                                Sławomir Januszewski

Ósmego kwietnia w sali gimnastycznej 
chojnickiego Gimnazjum nr 1 odbył się XVII 
Regionalny Turniej Tenisa Stołowego pod 
hasłem „Bawmy się razem”. Uczniowski Klub 
Sportowy „Ósemka” Chojnice i świetlica 
Gimnazjum nr 1 zgromadziły pokaźną rzeszę 
sympatyków i pasjonatów tej widowiskowej 
dyscypliny sportu.
       W turnieju udział wzięło 80 zawodników
z Gdyni, Bytowa, Półczna, Szczecinka, Lę-
borka, Wierzchowa Człuchowskiego, Byd-
goszczy, Sępólna Krajeńskiego, Kamienia 
Krajeńskiego, Złotowa, Gorzowa Wielkopol-
skiego oraz Chojnic i okolic. Turniej został 
przeprowadzony tradycyjnym systemem 
pucharowym do dwóch przegranych me-
czów. Zawodnicy toczyli zmagania w 10 
kategoriach wieku i płci. 
    Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali puchary i medale ufundowane 
dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz 
nagrody rzeczowe i okolicznościowe 
dyplomy sfinansowane przez UKS 8. 
Statuetkami wyróżnieni zostali także 

najmłodsi zawodnicy turnieju: ośmiolatka 
Angelika Majkowska z miejscowości Lamk 
oraz sześcioletni Tomek Ginter z UKS 
Półczno. Młodzi duchem – bez względu na 
wiek – pasjonaci celuloidowej piłeczki 
rozegrali wiele meczów prezentując dobre 
wyszkolenie, wysokie umiejętności oraz chęć 
do rywalizacji i zabawy. Sprawiając frajdę 
sobie samym, ale także obserwatorom.  

Sędzią głównym zawodów był Michał 
Brieger, sekretarzem – Leszek Szadłowski. 
Nad przebiegiem imprezy czuwała Marzenna 
Osowicka dokumentując jednocześnie 
aparatem fotograficznym wiele efektownych 
zagrań uczestników turnieju. W działaniach 
logistycznych pomagały wychowanki 
świetlicy i jednocześnie wolontariuszki: Anita 
Synak i Julia Gackowska.
 Po raz siedemnasty adepci tenisa 
stołowego spotkali się, by „Bawić się razem” 
odnosząc sukcesy, bądź przeżywając 
porażki w myśl idei łączącej  co najmniej trzy 
pokolenia. 
                Marzenna Osowicka

po 28 kolejce. - 30.04.2017

Bractwo Rycerskie herbu Tur zorganizowało 
29 kwietnia 2017 roku XI Wielkanocny Turniej 
Łuczniczy.Na turniej przybyli przedstawiciele 
następujących bractw:
- Starogardzka Wolna Drużyna Łucznicza,
- Stowarzyszenie Łuczników Pomorza
  z Gdańska,
- Starogardzkie Bractwo Rycerskie,
- Zastęp Krzyżogryfa z Bytowa,
- Wilki Pomorza z Czarnej Wody,
- Regiment Kaszubski z Bytowa,
- Bractwo Rycerskie herbu Tur z Chojnic -     
  gospodarze turnieju.
Turniej odbył się w gościnnych progach Szko-
ły Podstawowej Nr 3, w sali gimnastycznej.
W turniejowe szranki stanęło 17 uczestników 
,3 łuczniczki i 14 łuczników.Turniej odbył się 
pod patronatem honorowym:

Posła na Sejm RP Marka Biernackiego,
Przewodniczącego  RM  M. Janowskiego,
ks dziekana Jacka Dawidowskiego.
    Regulamin turnieju i konkurencje łucznicze 
przygotował namiestnik bractwa Kamil Hope, 
a turniej przeprowadzili: Bogdan Kuffel, 
sędzia główny, Monika Kopowska i Karol 
Golik sędziowie punktowi.Wyniki turnieju 
przedstawiają się następująco:
I miejsce Marcin Olżyński Starogardzka Wol-
na Drużyna łucznicza,
II miejsce Grzegorz Białowąs Stowarzysze-
nie Łuczników Pomorza,
III miejsce Jacek Wontka Starogardzkie 
Bractwo Rycerskie.
IV miejsce  Aleksander Kikcio Zastęp Krzy-
żogryfa z Bytowa,
V miejsce  Anna Olżyńska  Starogardzka 

Wolna Drużyna Łucznicza,
VI miejsce   Paweł " Miś" Kowalski Stowa-
rzyszenie Łuczników Pomorza.

Po turnieju uczestnicy zwiedzili wystawy
w Centrum Sztuki Collegium ARS :

 "Symbole i barwy narodowe",
 "Władcy w medalach zaklęci".

Po wręczeniu nagród przez ks.kanonika 
Jacka Dawidowskiego zwycięskiej szóstce 
uczestnicy zostali zaproszeni na obiad do re-
stauracji Sukiennice. Organizatorzy turnieju 
dziękują za wsparcie turnieju przez Mirosława 
Janowskiego , Wojciecha Liberę oraz  Bogu-
miłe i Jerzego Ryduchowskich.

                                             Bogdan Kuffel
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29.04 - 31.05.2017 
Wystawa malarstwa Janiny Jasińskiej. Wstęp wolny. 
Kawiarnia „Widokowa” w Chojnicach. 

02 - 03 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim „Puchar Jeziora Charzykowskiego w kl. Korsarz”.  

02-03 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim „Regaty Konstytucyjne” w kl. Optimist Gr. A, B, 420, 
Laser 4.7, Open Bic.

03 Maja
Urząd Miejski i  Animator kompleksu „Moje Boisko Orlik 
2012” zapraszają na Turniej Piłki Nożnej. Miejsce: Boisko 
Orlik, ul. Lichnowska 1A.

03 Maja
Stowarzyszenie "Dworek Polski" zaprasza po raz czwarty na 
imprezę pod nazwą „Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 
2017”. W tym dniu będziemy tradycyjnie obchodzić Święto 
Konstytucji 3 Maja, w polskich strojach i z ludową muzyką.
W Fosie Miejskiej w Chojnicach (w razie niepogody w SP 1
w Chojnicach) odbędzie się konkurs kapel ludowych, 
zaprezentują się zaproszone zespoły folklorystyczne, 
odbędzie się degustacja tradycyjnych wyrobów i  wiele 
innych atrakcji związanych z polską kulturą i obchodzonym 
świętem .

05 Maja
KB Florian i Samorząd Osiedlowy zapraszają na  XXVI Biegi 
Piątkowe. Pozostałe terminy 12, 19 i 26 maja. Miejsce: 
Stadion Miejski „Kolejarz 1926”. 

05 Maja
Koncert zespołu „Ex-trema”. Centrum Sztuki Collegium ARS   
godz. 19:00, wstęp wolny

05-07 Maja 
W CH Galeria Brama Pomorza odbędą się zawody Freestyle  
Football. Konkurencje: Freestyle Bros Cup, Show Flow, 
Battle open.  5 maja o 17:00 do 6 maja  21:00

06 Maja
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza na  II Otwarty 
Przegląd Kabaretów Amatorskich – BERET 2017. WDK 
Silno sobota – godz. 15:00.

06 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim  Regaty Meblik Sailing Cup w kl. Delphia 24

07 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim „Regaty na otwarcie sezonu żeglarskiego” w kl. 
turystycznych.

08 - 19 Maja
Wystawa fotograficzna Sebastiana Jutrzenki Trzebiatow-
skiego, pt. „Kościół naszym domem”, wernisaż 8 maja godz. 
17:30. Centrum Sztuki Collegium ARS. Wstęp wolny.

08 Maja
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej o godz. 18.00 
odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu "Ubierz się w książkę" 
i spotkanie z fotografem Aleksandrem Knitterem, który 
opowie o robieniu zdjęć i pracy fotoreportera.

09 Maja
Z okazji Dnia Europy, o godz. 10.00 w auli Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Chojnicach odbędzie się V Festiwal piosenki obco 
języcznej ,,Euro – Song'' – Chojnice 2017, w którym wezmą 
udział dzieci i młodzież naszego regionu. 
Organizatorzy: SP 1 i CHCK serdecznie zapraszają.

10 Maja
Ośrodek Kultury w Rytlu zaprasza na „Powiatowy Przegląd 
Piosenki Patriotycznej” Miejsce: Ośrodek Kultury w Rytlu.

11 Maja
MKS „Chojniczanka 1930 zapraasza na XXV „Czwartki 
Lekkoatletyczne”. Start godz. 15:00. Miejsce: Stadion 
Miejski „Chojniczanka”. Kolejne: 18 i 25 maja.

12 Maja
Park Narodowy „Bory Tucholskie”  serdecznie zaprasza 

dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych
z powiatu chojnickiego do udziału w X już edycji Wiosennego 
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej. .  II etap odbędzie się 12 
maja 2016r. (czwartek) w siedzibie Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie” w Charzykowach przy ul. Długiej 33, o godz. 
10.00 w formie: rysunkowego testu,  rozsypanek oraz wielu 
innych zadań i zabaw edukacyjnych.

12 - 14 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim XXI Memoriał Ottona Weilanda w kl. Laser Standard, 
Laser Radial, Laser 4.7

12 - 13 Maja
Ośrodek Kultury w Czersku i ZS im. Jana Pawła II w Czersku 
zapraszają na XVI Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej. Termin: 12-13.05.2017. Miejsce: ZS im. Jana 
Pawła II w Czersku.

12 - 13 Maja
Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe w Chojnicach zaprasza 
na kurs cyfrowej obróbki fotografii. Zajęcia poprowadzi 
znany fotograf, artysta i performer Dariusz Śliwiński. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 52 33 44 450 oraz na 
www.cewchojnice.eu. 

13 Maja
MKS „Chojniczanka 1930" zaprasza na mecz o mistrzostwo
1 ligi:  Chojniczanka Chojnice  – MKS Kluczbork. Stadion 
miejski, ul. Mickiewicza 12, godz.  18:00.

13 Maja
TWERK - jedyne zajęcia taneczne w Chojnicach !!! Godz. 
12:00 w sali "Bohema" w domu towarowym "Libera". 
Prowadzi Magda Prusinowska. Bliższe informacje i zapisy: 
660 49 34 27 

13 Maja
33 Chojnickie Biegi Strażackie.  Zawody, jak co roku, roze-
grane zostaną na trasie z Chojnic do Lichnów i z powrotem. 
Początek rywalizacji o godzinie 16:00 na stadionie ChKS 
Kolejarz przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach. Link do 
z a p i s ó w  i  r e g u l a m i n u :  h t t p s : / / d o m t e l -

sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=192
D y r e k t o r  B i e g u :  H u b e r t  S z w a n k o w s k i ,  e m a i l : 
hubertt7@wp.pl

13 - 14 Maja
Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile zaprasza na VI 
Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej „AVE MARIA 2017” 
Termin: 13 – 14.05.2017. Miejsce: Kościół Gimnazjalny, 
Bazylika Mniejsza, parafia p.w. M. B. Fatimskiej

13 - 14 Maja
Centrum Kultury i Biblioteka w Brusach zapraszają na „Noc
z Filozofią Józefa Chełmowskiego” Miejsce: Brusy Jaglie. 
Termin: 13-14.05.2017

14 Maja
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza na „Majówka
z nordic walking” Trasa: czerwonym szlakiem J. Rydz-
kowskiego i niebieskim szlakiem Brdy z Męcikału do Małych 
Swornegaci o dług. ok. 15km.

17 Maja
W Czytelni MBP w godz. 17.00-19.00 odbędą się kolejne 
warsztaty dietetyczne z cyklu "Dieta bez tajemnic", które 
poprowadzi Alina Pasionek. Zapisy na warsztaty trwają do 16 
maja. Liczba miejsc ograniczona.

18 Maja
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach organizuje konkurs 
„klasyka w rozrywce, rozrywka w klasyce”. Termin: 
18.05.2017. Miejsce: sala koncertowa w Szkole Muzycznej.

19 Maja
Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprasza na spektakl 
teatralny „Bon voyage”. Aula Szkoły Podstawowej nr 1, godz. 
20:00. Bilety 15 zł normalny, 10 zł ulgowy

19 Maja
Eksperymentarium zaprasza małych i dużych odkrywców na 
kolejną już edycję Nocy Muzeów, która odbędzie się dnia 19 
maja 2017 roku. Zapisy i szczegóły dostępne pod numerem 
telefonu: 739-007-599

19 maja
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach zaprasza na XVI 
Pomorski Konkurs Plastyczny „ Ziemia Kaszubska 
Słoneczna i Czysta”. Miejsce: CKiB w Brusach

19 - 21 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim XXI Memoriał Ottona Weilanda w kl. Optimist Gr. A i B, 
Open Bic

20 Maja
W fosie miejskiej artysta rzeźbiarz  Jarosław Urbański 
zbuduje z pustych szklanych butelek plenerowy piec do 
wypalania ceramiki. Także w godzinach wieczornych będzie 
można spróbować swoich sił w malowaniu obrazów olejnych 
pod kierunkiem Andrzeja Ciemińskiego.

20 Maja
Muzeum H – E im. J. Rydzkowskiego zaprasza na  
Europejską Noc Muzeów. Termin: 20.05.2017. Miejsce: 
Brama Człuchowska.

20 Maja
Chojnickie Centrum Kultury- Europejska Noc Muzeów.  
Centrum Sztuki Collegium Ars - Ludzie z pasją - Kącik 
artystyczny dla dzieci i dorosłych. - sztuka tworzenia 
ruchomych obiektów (animacja komputerowa) grupy 12 - 14 
osobowe, - drukowanie przestrzenne za pomocą drukarki 
3D. czas: 18.00 - 22.00. Poddasze Kościoła Gimnazjalnego  
-  Ludzie z pasją - Daniel Frymark, Sportowcy - wystawa 
fotograficzna, -  Marta Aszyk, Spokojne żywioły - wystawa 
grafiki. czas: 18.00 - 22.00. Wstęp wolny

20 - 21 Maja
Chojnicki Klub Żeglarski organizuje na jeziorze Charzykow-
skim Eliminacje Pucharu Polski kl. FD

21 Maja
Koncert, pt. „Gram dla Was”, Witek - muzyk z ulicy.   
Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła 
gimnazjalnego) Godz. 17:00, Wstęp- zaproszenia 
(wydawane będą 16.05 od godz. 9:00 i 17:00 w ChCK)

21 Maja
MKS „Chojniczanka 1930" zaprasza na mecz o mistrzostwo
1 ligi:  Chojniczanka Chojnice  – Drutex-Bytovia Bytów. 
Stadion miejski, ul. Mickiewicza 12, godz.  18:00.

24 Maja
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych 
„Razem” zaprasza na XIV Integracyjny Festiwal Piosenki 
„Święto Muzyki 2017” pn. Rytm i Melodia. Miejsce: Fosa 
Miejska.

26 Maja
Zespół Szkół i Towarzystwo Przyjaciół LO zapraszają na 
kolejny Piknik Samorządowca. Miejsce - Boisko ZS Nowe 
Miasto 4.

27 Maja
LGD Sandry Brdy zaprasza na Kosznajderski Rajd Rowe-
rowy. Będzie to już 7 edycja rajdu. Szczegóły na 
www.sandrybrdy.pl.

26 - 28 Maja
Urząd Miejski w Czersku organizuje „25-lecie Partnerstwa 
Miast  Boizenburg/Elbe – Czersk”.  Obchody odbędą się
w dniach 26.-28.05.2017 Miejsce: Stadion Miejski, Ośrodek 
Kultury w Czersku i Hala Sportowa w Czersku.

31 Maja
Stowarzyszenie Rower Over, Urząd Gminy w Brusach oraz 
CKiB organizują, na terenie gminy Brusy, Ogólnopolski 
szosowy maraton rowerowy „ Kaszebe Runde”.

31 Maja
Mija termin nadsyłania wierszy na ogłoszony przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
Jednego Wiersza. Konkurs organizowany jest w ramach 
XXIII Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której nastąpi jego 
rozstrzygnięcie.

01 i 02 Czerwca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na spektakl teatralny 
„Moralność Państwa Dulskich”. Aula Szkoły Podstawowej nr 
1, godz. 19:00. bilety 15 zł normalny, 10 zł ulgowy.

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


