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      16 kwietnia uroczyście oddany do użytku 
został obiekt wielofunkcyjny przy ul. Święto-
pełka. Wstęgę przecinało wspólnie wiele 
osób, w tym Starosta Chojnicki Marek Szcze-
pański i dyrektorzy „medyka” i II LO. Poza 
salą gimnastyczną o wymiarach 18 x 36 m, 
wyposażoną także  w ściankę wspinaczkową 
znajdują się w nim specjalistyczne labora-
toria tj. laboratorium masażu, odnowy biolo-
gicznej, opieki i pielęgnacji, edukacji zdro-
wotnej i ratownictwa. Swoje kwalifikacje pod-
nosić tu będą słuchacze Medyczno - Spo-
łecznego Zespołu Szkół Policealnych.

     Inwestycja wykonana przez powiat 
chojnicki służyć będzie zarówno słuchaczom 
„medyka” jak i uczniom II LO. Przed wejściem 
do obiektu stali ubrani na czarno, uczniowie  
z transparentami w dłoniach „murem za nau-
czycielami”, a nauczyciele z wykrzyknikami – 
symbolami tego protestu,  utworzyli milczący 
szpaler. Całe otwarcie zbiegło się bowiem ze 
strajkiem nauczycieli. Projekt wykonała 
pracownia Zdzisława Kufla, zrealizowała 
kościerska firma Apollo. Pracownie w sprzęt 
wyposażyło Gemini z Chojnic.

J.K.
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       Wicestarostę Mariusza Palucha można 
lubić lub nie ale na pewno nie można odmó-
wić mu kreatywności. Jedne pomysły są lep-
sze inne gorsze, jedne poważne a inne śmie-
szne, co nie znaczy, że niewykonalne.
 
      1 kwietnia 2019 roku z Jego inicjatywy  
została zwołana konferencja „Kormoran - 
fakty i mity”,  „Kormorany - wyzwanie czasu”.  
Bezpośrednim powodem zainteresowania 
kormoranami jest ich rosnąca populacja, a co 
z tym związane - spadające połowy ryb
w gospodarstwach rybackich. Odczuwają to 
także wędkarze – amatorzy, do których 
inicjator tej konferencji należy. 

     Kormoran, to duży ptak wodny bardzo 
szeroko rozpowszechniony w Europie, 
gnieździ się w koloniach, obligatoryjny ichtio-
fag (żywi się praktycznie wyłącznie rybami),  
jako jedyny spośród ichtiofagów posiada 
nasiąkające wodą upierzenie. Długość ciała 
wynosi ok. 80–100 cm, rozpiętość skrzydeł 
130–160 cm, masa ciała ok. 1,6–3,6 kg. 
Największe skupiska kormorana to Mazury, 
zalew Wiślany, zalew Szczeciński oraz liczne 
duże jeziora i rzeki całej północnej Polski. 

        W powiecie chojnickim liczba gniazd 
kormoranów osiągnęła 800. Dwie populacje 
mieszczą się na jeziorach: Kruszyńskim i So-
mińskim w północnej części powiatu. Na 
konferencję przybyło wiele zainteresowa-
nych kormoranami osób i każda ze stron 
podczas swojego wystąpienia przekonywała 
do swoich racji. W sumie konferencja trwała 
ponad 4 godziny. Szymon Bzoma z grupy 
badawczej ptaków wodnych „Kuling” starał 
się przekonać słuchaczy, że zła sława kormo-
ranów to „mit”. Pan Bzoma usiłował nawet 
udowodnić,  iż na wyspach zdegradowanych 
przez kormorany, które wyglądają jak po 
wybuchu atomowym w Hiroszimie, na zale-

gającym tam „guanie” rosną pokrzywy wiel-
kości półtorej metra w których, dzięki temu, 
gnieżdżą się rzadkie gatunki kaczkowatych. 
Zapomniał tylko dodać, że te rzadkie gatunki 
kaczkowatych nie żywią się herbatnikami 
tylko też rybami. 

     Druga strona przestawiała kormorany 
jako szkodniki z niepohamowanym apety-
tem, niszczące cenne gatunki ryb. Jaka jest 
prawda? Trudno to ocenić. Spróbujmy trochę 
policzyć. Obie strony były mniej więcej 
zgodne co do tego, że dorosły kormoran 
zjada około 400 gram ryby dziennie. Młode 
kormorany ok. 250 gram, co daje 1300 gram 
ryby dziennie, na jedną parę kormoranów. 
Par jest 800 w dwóch koloniach i do tego ok. 
20% to osobniki niegniazdujące. Tak więc
w powiecie chojnickim „ucztuje” ok 960 par 
kormoranów.
        Kormorany przebywają u nas ok 150 dni 
w roku, z czego przez ok. 90 (maj-lipiec) 
karmią potomstwo.

Dni bez karmienia potomstwa – 60.
Ilość ryb -  800 g x 960 par = 768 kg dziennie x 
60 dni = 46,08 tony. 
Dni karmienia potomstwa – 90. 
Ilość ryb -  1300 g x 960 par = 1248 kg dzien-
nie x 90 dni = 112,32 tony.  

      Ogółem w ciągu roku kormorany zjadają 
w powiecie chojnickim – 158,4 ton ryb. 

      Zapotrzebowanie kormoranów na terenie 
całej północno-wschodniej Polski wynosi 
1200 ton rocznie. Ogółem „stołówka” podzie-
lona jest na trzy równe części. 1200 ton 
kormorany, 1200 ton rybacy i 1200 ton węd-
karze. 
      Czy my mamy problem z kormoranami? 
To już państwo musicie ocenić sami. 

J.K.
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     Jak co roku na Starym Rynku, Promocja 
Regionu Chojnickiego, zorganizowała jar-
mark wielkanocny. W sobotę 13 kwietnia 
Chojniczanie mieli okazję kupić ekologiczne 
produkty spożywcze, gotowe wielkanocne 
dania i rękodzieło. Na płycie Starego Rynku 
artyści rękodzielnicy sprzedawali swoje wy-
roby i ozdoby. W tym roku „bohaterem” 
konkursu na najlepszą potrawę wielkanocną 
były ryby. W szranki stanęło kilka kół gos-

podyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeń, 
Szczególnie dużo było stoisk z różnego typu 
ozdobami świątecznymi. Królowały pisanki
i zające wykonane na kilkadziesiąt różnych 
sposobów i oczywiście palmy wielkanocne. 
Spory wybór był też w różnych dekoracjach 
na świąteczny stół. Haftowane obrusy, 
wszelkiej maści serwety, plecione koszyczki, 
fantastyczne świece i palmy zapełniły wiele 
stoisk.                                                    J.K.



01 kwietnia
W CEW odbyła się zorganizowana przez starostwo konfe-
rencja „Kormorany – wyzwanie czasu”. Konferencja trwała 
cztery godziny, a dyskutowano o szkodach czynionych 
przez odrodzoną populację kormorana na jeziorach powiatu 
chojnickiego. Inicjatorem spotkania był wicestarosta 
Mariusz Paluch.

03 kwietnia
W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyła się druga tura 
warsztatów ilustratorskich, które prowadzi Martyna Jażdże-
jewska. Druga tura odbyła się w związku ze sporym 
zainteresowaniem podczas pierwszych warsztatów.

03 kwietnia
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach 
odbyła się XVIII edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczo-Ekologicznej kl. II "Jestem przyjacielem 
przyrody". W zmaganiach konkursowych wzięły udział 
dwuosobowe reprezentacje z sześciu podstawowych szkół 
chojnickich. 

03 kwietnia
W Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyło się spotkanie
z pisarką dla dzieci Zofią Stanecką, autorką m.in. serii ksią-
żeczek o przygodach pięcioletniej Basi. Odbyło się ono w ra-
mach programu Dyskusyjny Klub Książki.

03 kwietnia
Burmistrz Chojnic oraz Fundacja GlobalECO zorganizowali 
spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste powie-
trze” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska przy 
współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W programie istnieje możliwość uzys-
kania dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie 
wkładu własnego na instalacje OZE (fotowoltaika, kolektory 
słoneczne). Można wykonać inwestycję bez udziału środ-
ków własnych!

03 kwietnia
W zaległym meczu Chojniczanka zremisowała na wyjeździe 
z GKS Katowice 2:2. Wyrównującą bramkę drużyna z Choj-
nic straciła … w doliczonym czasie gry.

03 kwietnia
W starym ogólniaku rozpoczęły się „XXVIII Kwietniowe 
Spotkania z Poezją”. Konkurs ma już swoją markę i wśród 
licealistów i ich młodszych kolegów. To „kultowa impreza” dla 
wszystkich amatorów poezji pisanej i interpretowanej, ale 
też śpiewanej. 

04 kwietnia
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach od-
był się miejski etap Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym.

04 kwietnia
W Technikum nr 2 po raz 27. odbył się Przegląd Twórczości 
Uczniowskiej "Teraz Ja". Przegląd obejmował następujące 
dziedziny: poezja, muzyka, fotografia, plastyka oraz taniec. 
W tym roku około 30 osób wzięło udział w przeglądzie 
prezentując swoje „talenty”.

06 kwietnia
Zalety wychowania przedszkolnego na świeżym powietrzu
i jego metody – to temat spotkania, które odbyło się w  Czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Skierowane było ono do 
rodziców przedszkolaków i nauczycieli. Spotkanie odbyło 
się z inicjatywy Ewy Drzazgowskiej z Fundacji Zarzewie, 
propagującej przedszkola leśne w naszym rejonie.

06 kwietnia
Technikum nr 2 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej zorga-
nizowało Drzwi Otwarte Szkoły. Promowano nowe kierunki 
nauczania: technik rachunkowości oraz technik żywienia
i usług gastronomicznych z elementami dietetyki.

06 kwietnia
Zawodnicy Red Devils Chojnice pokonali bezpośredniego 
rywala w ligowej tabeli MOKS Słoneczny Stok Białystok 5:1. 
To ważny krok w drodze do utrzymania się w Futsal Eks-
traklasie.

07 kwietnia
6 tancerek reprezentowało Chojnickie Centrum Kultury na 
Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych "Dance Group" 
w Gdańsku. Nasze tancerki ośmiokrotnie stawały na po-
dium. Były to głównie tancerki z zespołu Music Dance oraz 
dwie solistki z zespołu Sigma, które wytańczyły trzy 
pierwsze, trzy drugie i dwa trzecie miejsca, w kategorii solo
i w duecie.

07 kwietnia
W Osielsku odbyły się IV ogólnopolskie zawody pływackie 
SOLANO CUP, które na kilka dni przed zawodami uzyskały 
rangę międzynarodowych. Chojniccy zawodnicy pod czuj-
nym okiem trenera Marcina Dobka, walczyli bardzo dzielnie 

zajmując jako klub V miejsce w klasyfikacji medalowej (na 26 
startujących klubów!).  Wyniki indywidualne: 
Paweł Barzyk 2 złote medale 50 delfinem i 100 dowolnym, 
Ola Mindak 2 złote medale  50 delfin i 100 dowolny, 
Remigiusz Buszek złoto 100 klasyk i srebro 100 dowolny,  
Olgierd Rząska 2 złote medale  50 klasyk i 50 dowolny.

07 kwietnia
Po raz trzeci w Charzykowach odbył się Bieg Razem dla 
Autyzmu. Promenada na kilkadziesiąt minut zrobiła się cała 
niebieska od uczestników biegu na który zapisało się ponad 
300 osób. Organizatorzy, czyli Przedszkole Integracyjne 
Skrzaty w Chojnicach, chcieli tym samym uczcić obchody 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

08 kwietnia
Wszystkie chojnickie szkoły i przedszkole samorządowe 
przystąpiły do strajku. W związku z tym, zostały odwołane 
wszystkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. W placów-
kach podległych miastu strajkowało 91 proc. nauczycieli, 
którzy przyszli do pracy. W liczbach to 313 strajkujących na 
342 obecnych. Kolejnych 53 pedagogów poszło na krótko-
terminowe zwolnienia lekarskie.

08 kwietnia
Szefem Osiedla Słoneczne-Leśne został Albin Orlikowski, 
który pewnie pokonał w głosowaniu Artura Myszkowskiego. 
Dotychczasowy przewodniczący Maciej Kasprzak nie 
ubiegał się o reelekcję. 

10 kwietnia
Łącznie 416 uczniów chojnickich szkół zdawało część polo-
nistyczną egzaminu sprawdzającego wiedzę po gimnazjum. 
Prawie połowa uczniów kończących gimnazjum w Chojni-
cach to wychowankowie SP nr 1 (wcześniej Gimnazjum nr 2) 
- 191 osób. Gimnazjalistów z "siódemki" było 86, z "ósemki" 
139. 

10 kwietnia
W kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej Polski 
przy ulicy Wiśniowej odbyła się msza święta w intencji ofiar 
katastrofy w Smoleńsku. Po mszy przy tablicy upamiętniają-
cej tragiczne wydarzenie katastrofy smoleńskiej odbyły się 
uroczystości z udziałem asysty honorowej żołnierzy 34. 
Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

11 kwietnia
W siedzibie kolekcji historycznej przy ul. Drzymały w ramach 
cyklu "Czwartki u Albina" o swej filatelistycznej pasji 
opowiedział Edmund Hapka. Spotkanie przy kawie
i ciastkach otworzyła dyrektor Muzeum Historyczno-Etno-
graficznego w Chojnicach Barbara Zagórska. Emerytowany 
pracownik państwowej energetyki został "zarażony" zbie-
raniem znaczków w 1964 w technikum przez nauczyciela - 
zapalonego filatelistę. 

12 kwietnia
Chojnickie Studio Rapsodyczne „gra” w Niemczech. W Am-
berg odbyła się premiera "Oskar und die Dame in Rosa". 

12 kwietnia
Pomorscy policjanci przeprowadzili kolejne działania „Bez-
pieczna droga krajowa nr 22”. Ich celem jest zmniejszenie 
zagrożenia bezpieczeństwa z powodu nieprzestrzegania 
ograniczeń prędkości.

13 kwietnia
Po raz kolejny na Starym Rynku został zorganizowany jar-
mark wielkanocny. Była okazja, by kupić smakowite wiktuały 
i ozdoby oraz zapoznać się z bogatą tradycją kulinarną 
naszego regionu. Nie zabrakło stoisk lokalnych twórców 
ludowych, rękodzielników oraz stowarzyszeń.

13 kwietnia
W meczu z ostatnią w tabeli Garbarnią Kraków Chojni-
czanka wykorzystała pięć sytuacji i wygrywając 5:1 zdobyła 
pewnie trzy punkty oraz tym samym odniosła najwyższe 
zwycięstwo w tym sezonie.

13 kwietnia
W Szkole Podstawowej nr 8 w Chojnicach odbyło się, po raz 
dziewiąty, Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych, 
ubogich i potrzebujących. Na poczęstunek zaproszono ok. 
220 osób.

15 kwietnia
W sali obrad w ratuszu miejskim odbyło się wręczenie 
nagród burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r. 
Nagrody otrzymali: Anna Piekarska, Adriana Połom, Joanna 
Glaza, Jarosława Pabich-Szmyt, Maciej Gostomski, Prze-
mysław Woźniak, Marcin Szopiński, Piotr Dyląg, Barbara 
Łącka, Aleksandra Siegmiller, Bartosz Pozorski, Aleksander 
Knitter, a wyróżnienia trafiły do rąk Grzegorza Szlangi i El-
żbiety Jakubowskiej.

16 kwietnia
Uroczyście oddano do użytku nową salę gimnastyczną oraz 
laboratoria do nauki dla uczniów II LO oraz Medyczno - Spo-
łecznego Zespołu Szkół Policealnych przy ulicy Świętopeł-
ka. Całość kosztowała ok. 11,5 mln zł, ale powiat w ramach 
projektu dot. szkolnictwa zawodowego sięgnął po 85 proc. 
kosztów kwalifikowanych z Unii (łącznie dało to ok. 4,5 mln 
zł). 

16 kwietnia
Starosta Chojnicki oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Rady Powiatu Chojnickiego zaprosili, do sal CEW-u, 
na seminarium poświęcone zmianom klimatu w kontekście 
walki ze smogiem. Prelegentem był Marcin Popkiewicz.

16 kwietnia
W Dzień Sapera czyli Święto Wojsk Inżynieryjnych, Choj-
nickie Centrum Kultury zorganizowało „Dzień sapera”. Moż-
na było się sprawdzić w poszukiwaniu miny przeciwpan-
cernej na polu minowym oraz zapoznać się z symboliką 
wojsk i jednostek inżynieryjnych. 

17 kwietnia
Urząd Miejski w Chojnicach i ChCK zaprosiły na spotkanie
z Tomaszem Tułakiem, który opowiedział o Syberii, jeziorze 
Bajkał i kolei Transsyberyjskiej.

19 kwietnia
Tradycyjnie w Wielki Piątek ulicami Chojnic przeszła Droga 
Krzyżowa. Misterium rozpoczęło się o godz. 20:30 w Ba-
zylice Mniejszej a zakończyło się w kościele Matki Bożej 
odśpiewaniem „Gorzkich Żali” i adoracją Najświętszego 
Sakramentu.
 
20 kwietnia
Diabły zostają w Futsal Ekstraklasie! Piłkarze Red Devils 
zapewnili sobie utrzymanie, pokonując wysoko Pogoń 
Szczecin 6:2.

20 kwietnia
W Wielką Sobotę FKS Stal Mielec zmierzyła się na własnym 
stadionie z Chojniczanką. Stal - Chojniczanka 4:2 (3:1).

22 kwietnia
W dniach od 22 do 28 kwietnia z wizytą w Chojnicach prze-
bywała młodzież z partnerskiego miasta Emsdetten w Niem-
czech, uczestnicząca w projekcie artystycznym realizowa-
nym przez Stowarzyszenie Partnerstwa Miast z Emsdetten. 
Organizatorem projektu „pARTner” po stronie polskiej jest 
Fundacja Zarzewie, natomiast UM w Chojnicach oraz ChCK 
zapewniły wsparcie organizacyjne i finansowe.

26 kwietnia
W Rytlu przebywał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, który zainaugurował ogólnopolską akcję 
sadzenia drzew „sadziMY” realizowaną we współpracy z La-
sami Państwowymi. 

26 kwietnia
Odbyły się obchody 100 - lecia chóru Lutnia. O godz. 18.00
w bazylice wystąpił chór Lutnia oraz kwartet smyczkowy
i soliści z Bydgoszczy. Po koncercie odbyła się msza dzię-
kczynna odprawiona przez biskupa Ryszarda Kasynę. Dyry-
gentem chóru Lutnia od 13 lat jest Przemysław Woźniak.

26 kwietnia
Przedstawienie cyrkowe w wykonaniu artystów z Cyrku 
Juremix można było obejrzeć na boisku przy parku wodnym. 
Na widzów czekali artyści wykonujący akrobacje napo-
wietrzne na kole, siatkach i łańcuchach. Przed cyrkiem 
odbyła się też mała demonstracja przeciwników „zatru-
dniania w cyrku zwierząt”.

27 kwietnia
Spełniło się marzenie chojnickich emerytów. Poświęcenie 
związkowego sztandaru odbyło się w Bazylice. Dalsza uro-
czystość miała miejsce w ChCK. 27 kwietnia minęło 60 lat od 
kiedy powołany został Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Związek jest jedną z naj-
większych organizacji w mieście -  liczy 1160 członków.

28 kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wernisaż wystawy 
rzeźby "Nieustanna Transformacja" Jarosława Urbań-
skiego, który zaprezentował swoje najnowsze dzieła. 
Jarosław Urbański zajmuje się dużą i małą formą 
rzeźbiarską z wykorzystaniem różnych technik i materiałów, 
takich jak ceramika, żywice, metale kolorowe, złom, 
materiały z odzysku, drewno i kamień. 
 
29 kwietnia
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
prezentacja 27 numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. Kwar-
talnik wychodzi od 2012 roku i wydawany jest cztery razy
w roku – w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku. Pismo jest 
bezpłatne i dostępne w miejskiej bibliotece, biurze promocji 
regionu chojnickiego i w sklepie z pamiątkami na rynku.
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Zmiany organizacji ruchu obowiązujące na koniec kwietnia bieżącego roku.
Inwestycje: 
1. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.
2. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów 
integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-
Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

1. (Rys. Etap I MAZUR)DO 20 CZERWCA UL.SUKIENNIKÓW - 
- Zamknięty został odcinek ul. Sukienników pomiędzy Rondem Solidarności a ul. Grobelną (postój taksówek).
- Postój taksówek przeniesiony został na tymczasowo nieczynną zatokę autobusową przy ul. Sukienników.
- Ruch pieszo-rowerowy w tym rejonie odbywa się bez większych przeszkód.
- Dojazd do marketu Biedronka, drogerii Natura, Apteki poprowadzony jest ul. Grunwaldzką, ruch w obu kierunkach z zakazem
  postoju. 

2. DO KOŃCA MAJA – ul. Łanowa.
- Na całej długości ulicy wprowadzono zakaz postoju. Mieszkańcy mają możliwość dojazdu do nieruchomości.
- Bezwzględny zakaz ruchu obejmuje odcinki ok. 50 m, gdzie prowadzone są prace związane z budową kolektorów
  deszczowych.

3. (Rys. Kaszubska i Łużycka)OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA LIPCA – ul. Kaszubska i Łużycka. 
- Bezwzględny zakaz ruchu będzie obejmował odcinki o długości ok. 50 m.
- Będzie możliwy dojazd do firm i instytucji zlokalizowanych w tym rejonie.
- Roboty rozpoczną się na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i Łużyckiej i stopniowo będą się przenosić w ul. Łużycką.
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Kaszubskiej rozpocznie się po wybudowaniu kolektora w Al. Brzozowej.

4. (Rys. Towarowa)OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA 2019 R. – ul. Towarowa - 
Na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Subisława budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego
z przebudową jezdni na całej długości ulicy. 

5. (Rys. Etap II Mazur) MAJ - Rondo Solidarności - 
Prowadzone będą roboty budowlane związane z przewiertem pod Rondem Solidarności. Zamknięty będzie na ul. Człu-
chowskiej dojazd do ronda od strony Człuchowa oraz wylot z ronda na ul. Sukienników. Dodatkowo na tym etapie wykonywane 
będą roboty wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego na ul. Sępoleńskiej od ronda do zjazdu na stację paliw.

6. MAJ – ul. Pomorska i Zawiszy Czarnego
- Ul. Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Błękitnej Armii do ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy jest wyłączona z ruchu
  w związku z odtwarzaniem nawierzchni.
- Wyłączenie z ruchu ul. Zawiszy Czarnego w związku z odtworzeniem nawierzchni.

7. BRZOZOWA III-IV KWARTAŁ 2019 R., 
- Budowa kolektora deszczowego w ul. Brzozowej zostanie zsynchronizowana z budową lewoskrętu do marketu Dino w celu 

uniknięcia kilkukrotnego zamykania przejazdu Al. Brzozową (prawdopodobnie 3-4 kwartał bieżącego roku).
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Angowickiej i Sędzickiego przewidziana jest w 2020 r.

8. 2020 r. – Budowa kd w ul. Angowickiej, Sędzickiego i Dworcowej

9. LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 R.
    - Budowa kolektora deszczowego w ul. Pokoju Toruńskiego, Kwiatowej.

10. (Rys. Etap III MAZUR)OD 01 WRZEŚNIA DO 30 PAŹDZIERNIKA – Ul. Sępoleńska - 
Budowa kolektora deszczowego w przebiegu ciągu pieszo – rowerowego i chodnika od zjazdu do stacji paliw do Placu 
Piastowskiego. Dojazd do stacji paliw będzie możliwy w tym czasie tylko od strony ul. Grunwaldzkiej. Ograniczony tez będzie 
ruch pieszy i rowerowy, który będzie kierowany na przeciwną stronę ul. Sępoleńskiej.

Na terenie miasta rozstawiane są znaki drogowe informujące o zmianach. Prosimy, aby zwracać na nie uwagę i nie jeździć na 
pamięć. Przedstawione powyżej terminy są wstępnymi i mogą ulec zmianie. Informujemy, iż równolegle trwa budowa ścieżek 
rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca 
autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ 
Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Kończą się prace w ul. Wyszyńskiego. 
Od dnia 06.05.2019 r. rozpoczyna się budowa ścieżek w Al. Brzozowej gdzie będą występować czasowe utrudnienia w poruszaniu 
się po ciągach pieszych i czasowe zamknięcia odcinków pasa ruchu w związku z układaniem krawężników, wpustów ulicznych
i dostawą materiałów na plac budowy.

W sprawach pilnych dotyczących omówienia ewentualnych dojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcami 
inwestycji:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin tel. 608 359 129

Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – kierownik budowy Bartosz Krych   tel. 694 403 388, Maciej 
Senicki  tel. 5017 334 617 (budowa kd w ul. Sukienników, Człuchowskiej, Kwiatowej i Pokoju Toruńskiego)

Marbruk Sp. z o.o. – kierownik robót Józef Zakrzewski  tel. 504 081 022 (budowa kd w ul. Łanowej, Kaszubskiej, Łużyckiej, 
Dworcowej, Towarowej i Brzozowej)

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” – kierownik robót Patryk Kawczyński  tel. 600 971 
106 (budowa kd w ul. Pomorskiej i Zawiszy Czarnego)

WO-KOP – właściciel firmy Wojciech Drewczyński tel. 502 627 742 (budowa kd na Os. Kolejarz poza ul. Pomorska i Zawiszy 
Czarnego)

Urząd Miejski w Chojnicach: tel 52 397 18 00
Wydział Budowlano – Inwestycyjny:  Jacek Domozych, wew. 43,  Magdalena Wlazłowska, wew. 42, Sylwia Jurkowska, wew. 42
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:  Jarosław Rekowski, wew. 36,  Tadeusz Rudnik, wew. 76.

Etap I MAZUR

Etap II MAZUR

Etap III MAZUR
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Projekt teatralny w Niemczech

 Na początku kwietnia Grzegorz Szlanga, założyciel 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego, spędził 9 dni w Am-
berg, w Niemczech. Celem wspólnego polsko-niemieckiego 
projektu, który rozpoczął się we wrześniu 2018 roku, było 
doprowadzenie do powstania spektaklu „Oskar i Pani Róża” 
z inspiracji tekstem E.E.Schmitta. Grupa osób grających to 
dziewczęta z tamtejszego liceum. Projekt składał się z dwóch 
etapów. Pierwszy etap to praca koncepcyjna nad spekta-
klem i pierwsze próby sceniczne (do końca marca 2019) bez 
obecności reżysera w Amberg, tylko ze wskazaniami wyni-
kającymi ze scenariusza. Postępy młodych aktorek spraw-
dzano oglądając nagrane fragmenty spektaklu. Drugi etap to 
praca sceniczna z aktorkami, trwająca 5 dni, zakończona 
pokazem premierowym. Praca była bardzo intensywna, ale 
też ciekawa. Pierwszy raz w historii Studia Szlanga pracował 
z aktorami w języku niemieckim. W między czasie, odbyły się 
warsztaty dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli, którzy 
mają swoje grupy teatralne. 
 Przy pełnej sali audytorium, premiera udała się 
doskonale (tego samego dnia odbył się jeszcze pokaz 
przedpremierowy). Claudia Reid napisała bardzo pochlebną 
recenzję w Amberger Zeitung. To co cieszy szczególnie, to 
fakt, że spektakl będzie jeszcze niejednokrotnie grany, oraz 
to, że Szlanga otrzymał propozycję dalszej współpracy.  

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2019

 Od 12 do 14 kwietnia odbyły się eliminacje woje-
wódzkie 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
Nasze miasto reprezentowała Wiktoria Ringwelska oraz 
Amelia Stolp w kategorii recytacji młodzieży, Weronika 
Kowalska w kategorii poezji śpiewanej, a także Viktoria 
Szopińska w kategorii Teatrów Jednego Aktora. 
 Viktoriia powtórzyła sukces z 2017 roku wygrywa-
jąc własną kategorię. Tym samym (po raz drugi) zakwa-
lifikowała się do ścisłego finału ogólnopolskiego, podczas 
którego będzie reprezentowała miasto Chojnice. Spektakl 
„Popatrz na Lusię” w reżyserii Grzegorza Szlangi został 
dodatkowo wyróżniony Nagrodą Publiczności. Spektakl 
powstał dzięki stypendium kulturalnemu Burmistrza Miasta 
Chojnice. 

 Na tym sukcesy się nie kończą. Amelia Stolp 
otrzymała specjalną nagrodę za krzewienie pięknej mowy 
polskiej, a w kategorii recytacji dorosłych wyróżnienie 
otrzymała chojniczanka Melania Podolska, która obecnie 
studiuje w Gdańsku.

Prawdziwy pokaz umiejętności

 W kwietniu na deskach Chojnickiego Centrum 
Kultury wystąpili najlepsi tancerze Polskiego Teatru Tańca
z Poznania w wypełnionym zmysłowością spektaklu Iwony 
Pasińskiej i Igora Gorzkowskiego pt. „Żniwa”. Widzowie 
obejrzeli niełatwy, bardzo ambitny spektakl, w którym 
tancerze pokazali perfekcyjną technikę, dopracowany w każ-
dym calu ruch i przemyślaną choreografię. Całość stworzyła 
niezapomniany klimat. Warto dodać, że spektakl nowej 
dyrektor teatru Iwony Pasińskiej, która osobiście przyjechała 
do Chojnic, grany jest na całym świecie. Z sukcesami poka-
zany był już na turne w Chinach, w Stanach Zjednoczonych 
czy na Litwie.

 11 kwietnia chojnicka publiczność bawiła się 
świetnie podczas komedii „Pół na pół”, wyreżyserowanej 
przez Wojciecha Malajkata, profesora i rektora Akademii 
Teatralnej w Warszawie. W główne role wcielili się aktorzy 
dobrze znani szerokiej publiczności z licznych produkcji 
telewizyjnych, Piotr Polk i Piotr Szwedes. Wypełniona po 
brzegi sala ChCK co chwilę wybuchała salwą śmiechu, gdy 
dwaj przyrodni bracia w nieudolny sposób próbowali pozbyć 
się swojej rodzicielki i przejąć jej majątek. Świetnie napisane, 
błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście nakreślone pos-
tacie i rewelacyjna gra aktorska duetu Polk-Szwedes, 
sprawiły, że oklaskom nie było końca. Zachwyceni tak cie-
płym przyjęciem aktorzy, żegnając się z publicznością 
zapewnili, że jeszcze wrócą do Chojnic. Trwają poszukiwa-
nia jesiennego terminu dla spektaklu „Kłamstwo”, również
w gwiazdorskiej obsadzie i reżyserii Wojciecha Malajkata.

Maj miesiącem premier

 Pierwsza zaplanowana jest na 9 maja. W spektaklu 
„Meritum, to Ty?” zobaczymy reżyserkę i aktorkę Karolinę 
Kasprzak, Sebastiana Nowakowskiego, który czarować 
będzie publiczność grą na fortepianie oraz Ryszarda Stopę, 
wokalistę i aktora, który ze swoimi recitalami kilkukrotnie 
występował w Chojnicach. Jego ostatnie koncerty na 
początku kwietnia odbyły się w Londynie. Przedstawienie 
opowiada o spotkaniu dwójki przyjaciół, artystów, których 
drogi przed laty rozeszły się w niewyjaśniony sposób. Ta para 
nawiązuje wirtualną korespondencję nie wiedząc tak 
naprawdę, kto jest po drugiej stronie. Następujące później 
spotkanie okaże się dla nich obojga bardzo ważne. Jest to 
spektakl o drodze do siebie, która czasem w kręty i nie-
przewidywalny sposób splata ludzkie losy. Spektakl utrzy-
many jest w konwencji recitalu teatralnego, gdzie piosenki 
pełnią rolę dopełniającą, komentując wydarzenia między 
głównymi bohaterami.

  Drugą premierą będzie spektakl najmłodszej grupy 
Studia Rapsodycznego pt. „Ronja, córka zbójnika”. Tę pro-
pozycję będzie można obejrzeć w niedzielne przedpołudnie 
19 maja. Spektakl powstał na podstawie książki Astrid 

Lindgren. To opowieść o miłości silniejszej niż spory i o dzie-
ciach mądrzejszych niż dorośli. Ronja i Birk – dziewczynka
i chłopiec pochodzący z dwóch walczących ze sobą rodów 
zbójnickich – wbrew rodzicom stają się sobie bardzo bliscy. 
Po spektaklu odbędzie się spotkanie z socjologiem Magda-
leną Stolp, która opowie o tym, że „Nie ma dzieci, są ludzie”.

 23 maja dwa premierowe pokazy spektaklu „Będę 
tęsknić” pokaże teatr Dimmi. Opowieść przenosi widza do 
przyszłości, czasów, w których pojęcia miłości czy prawdy 
zostały zastąpione takimi słowami jak usługa i manipulacja. 
Bardzo intymna historia konstruktora robotów, który tworząc 
sobie kompana nie spodziewał się, jak bardzo robot o nazwie 
GIRL 452 namiesza nie tylko w jego życiu, ale też głowie. Na 
spektakl, który powstał w ramach stypendium burmistrza dla 
osób zajmujących się twórczością artystyczną zapraszamy 
młodzież i dorosłych.

Bałtycki Teatr Dramatyczny dla dzieci i dorosłych

 Do Chojnic ponownie przyjedzie zawodowy teatr
z Koszalina. 16 maja zaprezentuje gorzką komedię „Gąska” 
Nikołaja Kolady, najczęściej inscenizowanego autora rosyj-
skiego na świecie. Oto za kulisami prowincjonalnego teatru
w Dechowsku rozgrywa się rozpisany na trzy kobiety i dwóch 
mężczyzn dramat miłosny. Główną rolę odgrywa w nim 
młoda aktorka Nonna, burząca swoimi romansami zastany, 
nieco zatęchły porządek mieszczańskiej egzystencji. Ta 
część „Gąski” śmieszy do łez. Tyle, że farsa stopniowo zmie-
nia się w podszyty gorzkimi refleksjami dramat o pozbywaniu 
się złudzeń, a zabawa ustępuje miejsca wzruszeniu…

 Dla najmłodszych zaś teatr przygotował przedsta-
wienie „Kraina śpiochów”. To bajka dla wszystkich. Wzbudza 
emocje, elektryzuje wpadającymi w ucho piosenkami, 
zaskakuje galerią oryginalnych postaci i kostiumów oraz 
przebogatą scenografią. Przedstawienie zostanie pokazane 
10 maja dla uczniów ze szkół podstawowych i przedszkol-
nych. 

Rezerwacja grup zorganizowanych pod nr tel. 52 397 22 15

Dokładne informacje o wszystkich wydarzeniach znajdują 
się na stronie www.ckchojnice.pl

Łukasz Sajnaj

Nr 5/2019 (81)  MAJ 2019
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    W roku 2019 mija 60-ta rocznica powstania 
Oddziału Rejonowego PZERiI w Chojnicach. 
W związku z powyższym Plenum Z/Rej. 
podjęło Uchwałę 31/22.03.2018 o ufundowa-
niu Sztandaru Związkowego ze środków 
społecznych.
    Związek zrzesza emerytów i inwalidów
z miasta Chojnice, gminy Czersk i Brusy. 
Działalność Związku oparta jest przede 
wszystkim na pracy społecznej ogółu jego 
członków, ich inwencji. Utrzymuje się ze 
składek związkowych członków Związku. 
Obecnie Oddział Rejonowy PZERiI w Choj-
nicach, któremu przewodniczy Urszula 
Szuba liczy 1.160 członków i w dalszym cią-
gu wzrastają szeregi związkowe. Świadczy 
to nie tylko o bardzo aktywnym działaniu 
O/Rej. Związku, lecz także o dobrej współ-
pracy z władzami terenowymi.

Celem naszego działania jest:
1. Zrzeszenie emerytów, rencistów i inwali-

dów dla poprawy ich warunków socjalno-
bytowych oraz uczestniczenie w życiu 
społecznym z władzami i organami samo-
rządowymi.

2. Integracja i aktywizacja emerytów, rencis-
tów i inwalidów poprzez organizowanie 
życia kulturalnego, turystyki i wypoczyn-
ku, wspólne wyjazdy na wczasy, wycie-
czki, turnusy rehabilitacyjne, organizowa-
nie kursów językowych oraz obsługi kom-
putera.

3. Reprezentowanie interesów tej grupy wo-
bec organów władzy administracji publicz-
nej oraz popularyzowanie naszych pro-
blemów wśród społeczeństwa.

Od założenia Związku w 1959 r., przez 60 lat 
istnienia Z/Rej. kolejnymi przewodniczącymi 
Związku w Chojnicach byli:

1. Aleksander Kaliszan
2. Józef Sobczak
3. Emil Słodczyk
4. Ryszard Siuda
5. Urszula Szuba - do chwili obecnej

Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej byli:
1. Wanda Galińska
2. Rudolf Iwicki
3. Ewa Armada
4. Teresa Zejfert - do chwili obecnej

Do czołowych długoletnich działaczy Związ-
ku należą: Konrad Piesik, Franciszek Kosec-
ki, Elżbieta Sularz, Elżbieta Bąk Olga Orłow-
ska, Ewa Armada, Wacław Stanek, Ryszard 
Siuda, Stanisław Brzeziński, oraz nieżyjący:

Waleska Porożyńska, Bogusława Gołła, Bro-
nisław Żyła, Antoni Jodkowski, Lidia Mięsi-
kowska.

    Ponadto Zarząd Rejonowy PZERiI w Choj-
nicach informuje, że podjął uchwałę nr 
31/22.03.2018 Plenum Z/Rej. o ufundowaniu 
sztandaru związkowego ze środków społecz-
nych na rzecz naszego Związku.
      Sztandar jest nam koniecznie potrzebny 
w naszej pracy związkowej, gdyż podniesie 
prestiż i rangę organizacji związkowej. Bę-
dzie wraz z delegacją emerytów, rencistów
i inwalidów uczestniczył w świętach państwo-
wych organizowanych w naszym mieście, 
świętach związkowych oraz pożegnaniach
w odprowadzeniu na wieczny spoczynek 
zmarłych członków Związku.

    W związku z powyższym powołano komitet 
organizacyjny ds. zbiórki środków pienię-
żnych i kontaktu ze sponsorami, w skład 
którego weszli:

Przewodniczący:  Roman Goliński
Członkowie: Franciszek Kosecki
  Wiesława Beling 

        Zespół przystąpił do pracy i zebrał wraz 
z zarządem potrzebną kwotę pieniężną na 
zapłacenie kosztu wykonania sztandaru. 
Koszt sztandaru wynosi 6.200,-zł. Kwota 
powyższa została zapłacona, sztandar 
wykonano wg załączonego projektu.

      Uroczystości „Święcenia Sztandaru" 
odbyły się dnia 27.04.2019 o godz. 10,00
w Bazylice Mniejszej w Chojnicach. O godz. 
10,00 odbyła się Msza Święta, po czym 
członkowie Związku i zaproszeni goście udali 
się do Chojnickiego Centrum Kultury przy uli-
cy Swarożyca na poczęstunek kawą i cias-
tem. Tam odbyło  się także  wręczenie 
odznaczeń związkowych. 

     Będę wyrazicielką myśli wszystkich fun-
datorów Sztandaru, stwierdzając, że ta uro-
czystość przyczyniła się do jeszcze większej 
integracji środowiska emerytów, rencistów
i inwalidów, a przy wsparciu władz lokalnych, 
administracyjnych i samorządowych do zdy-
namizowania udziału emerytów w życiu spo-
łeczno-gospodarczym kraju oraz naszego 
regionu.

Urszula Szuba

     9 kwietnia 2019 roku zainicjowano 
powstanie Powiatowej Rady Seniorów 
poprzez wybranie, z reprezentantów śro-
dowisk senioralnych, kandydatów do 
prezydium powstającej rady.

     Pełnomocnikiem Starosty do spraw 
senioralnych został wybrany, były poseł,  
Stanisław Kalinowski a jego zastępczyniami 
Maria Kamińska i Ludomiła Paczkowska. 
Sekretarzem Powiatowej Rady Seniorów 
została Jolanta Lipska z Czerska.  Osoby te 
zostaną  przedstawione do zatwierdzenia 
staroście chojnickiemu. Oficjalnie Powiatowa 
Rada Seniorów zacznie działać po wydaniu 
zarządzenia starosty. Termin pierwszego 
posiedzenia nowo powstałej Rady Seniorów 
Powiatu Chojnickiego ustali pełnomocnik 
starosty do spraw senioralnych. Pierwszą, 
jeszcze nie oficjalną decyzją, Powiatowej 
Rady Seniorów było ustalenie terminu 
„Pomorskiego Dnia Seniora”. Zostanie on 
zorganizowany w Chojnicach, w hali Parku 
Wodnego, 25 sierpnia 2019 roku. W pier-
wotnym zamyśle rada ma być organem 
jednoczącym i koordynującym działania 
wszystkich środowisk senioralnych Powiatu 
Chojnickiego. A organizacji senioralnych, co 
pokazało pierwsze spotkanie, mamy w po-
wiecie kilkadziesiąt. Pomysłodawcą powsta-
nia rady jest wicestarosta Mariusz Paluch.

    W dniu 07.03.2019 r. odbyło się Walne Ze-
branie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowa-
rzyszenia „Rada Seniorów" przy Burmistrzu 
Chojnic. Dokonano oceny czteroletniej ka-
dencji i wybrano władze stowarzyszenia. 
Prezesem został ponownie Janusz Pacz-
kowski, wiceprezesem Edmund Hapka, 
sekretarzem ponownie Kazimierz Ostrowski, 
skarbnikiem Ryszard Gierszewski i człon-
kiem Zarządu Zdzisław Stochelski.
  Dotychczasowy wiceprezes Józef Pokrzyw-
nicki zrezygnował z kandydowania do tej 
funkcji. Wybrano komisję rewizyjną w skła-
dzie: Kazimierz Klunder (przewodniczący), 
Hilary Narloch i Jerzy Kołodziej. Stałym 
delegatem do tworzonej Powiatowej Rady 
Seniorów wybrano Edmunda Hapkę.
     Rada Seniorów ma obecnie 33 członków. 
W jej skład wchodzą m.in. dwaj byli burmis-
trzowie, dwóch honorowych obywateli Choj-

nic, prawnicy, lekarze, nauczyciele, inżynie-
rowie, ekonomiści, oficerowie WP, wielu dy-
rektorów i prezesów chojnickich firm po 
ukończeniu 60 roku życia. Rada jest orga-
nem doradczym i opiniującym Burmistrza 
Chojnic. Wspiera jego działania ale także 
potrafi być krytyczna wobec władz miasta.
    W zainteresowaniu Rady pozostają spra-
wy dotyczące życia społecznego, kultural-
nego, zdrowia i niesienia pomocy potrzebu-
jącym, ze szczególnym uwzględnieniem 
seniorów. Rada organizuje także spotkania 
członków i ich rodzin, wycieczki, wyjazdy do 
teatrów, spotkania z władzami miasta, gminy 
i powiatu oraz osobami o różnych zaintere-
sowaniach. Ważną inicjatywą Rady Senio-
rów jest apel do Burmistrza o budowę „Domu 
Seniora" w Chojnicach i objęcie patronatem 
jego tworzenia.

 Janusz Paczkowski
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    Kameralne koncerty w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego stały się już sta-
łym punktem grafika w tym miejscu. Warto 
na nie chodzić i poznawać interesujących 
artystów.

      Niedawno to tu swoją nową płytę, wydaną 
na czterdzieste urodziny promował Marcin 
Styczeń, który regularnie gości w Chojnicach 
i ma tu wielu swoich fanów. 13 kwietnia 
koncert dał Kuba Blokesz, którego też słu-
chaliśmy na Chojnickiej Nocy Poetów. Wtedy 
zachwycił czeskimi klimatami, śpiewając 
m.in. piosenki Jaromira Nohavicy czy Karela 
Kryla. Tym razem Blokesz przyjechał z no-
wymi piosenkami, z których być może złoży 
płytę. Towarzyszyli mu wiolonczelistka Domi-
nika Kurpiel i gitarzysta oraz flecista Michał 
Szuba. Cała trójka wyczarowała poetycki 
klimat popołudnia, a sam wokalista dziwił się 
jednak, że ludzie przyszli: - Państwo zeszli do 
tej piwnicy, gdy tam u góry wszystko się zie-
leni i jest tyle słońca. Dziwię się, ale i cieszę...

Podpatrzone u sąsiadów 

    Piosenki Blokesza – mimo pozornej pro-
stoty – tak jak u Stycznia zahaczają o rzeczy 
najistotniejsze. Nie tylko o miłość, która jest 
przecież wszechobecnym tematem w tym 
nurcie, ale też o sens życia i o Boga. Melo-
dyjne i świetnie rozpisane na instrumenty 

kawałki wpadają w ucho i dobrze się ich 
słucha. Wypada życzyć artyście, by trzymał 
ten kurs i obdarował nas kolejnym krążkiem.
A w podziemiach w dniu koncertu można było 
nabyć ostatnią płytę Blokesza nagraną z ze-
społem Chwila Nieuwagi. CD nosi tytuł 
„Morawska Brama” i pozwala przypomnieć 
sobie najciekawsze piosenki z czeskiej fono-
teki, w tym wspomnianych już wyżej Noha-
vicy i Kryla. Jak podkreśla Blokesz, jego za-
uroczenie tymi produkcjami nie wzięło się 
znikąd. Artysta mieszka blisko granicy pol-
sko-czeskiej i od dawna już chłonie kulturę 
sąsiadów. Sam tłumaczy teksty albo korzysta 
z pomocy żony.

Debiut z Lwowa

    Warto dodać, że Kuba Blokesz jest laurea-
tem kilkunastu festiwali i współpracował z ta-
kimi artystami, jak Andrzej Poniedzielski, 
Elżbieta Adamiak, Roman Kołakowski czy 
Stefan Brzozowski. Jego debiutem była płyta 
„Lwów. Szkice miejskie”, na którą złożyły się 
piosenki z tekstami współczesnych poetów 
ukraińskich. Był też producentem i kompo-
zytorem dwupłytowego wydawnictwa z wier-
szami św. Teresy z Avili. A podczas Świa-
towych Dni Młodzieży wystąpił w roli proroka 
Eliasza w musicalu „Jak ogień”.

Tekst i fot. Maria Eichler    

    Od 3 kwietnia w starym ogólniaku 
trwały Kwietniowe Spotkania Z Poezją, 
kultowa impreza dla wszystkich amato-
rów poezji, tej pisanej i interpretowanej, 
ale też śpiewanej. 

      Konkurs ma swoją markę i wśród liceali-
stów, i ich młodszych kolegów. Wygrać w jed-
nej z trzech kategorii, to marzenie niejednego 
uczestnika. A dla gospodarzy dodatkową 
frajdą jest to, że co niektórzy mogą poszaleć 
na scenie i wyżyć się aktorsko podczas 
improwizowanych scenek zabawnej konfe-
ransjerki. Nie inaczej było tym razem. Akcja 
działa się w supermarkecie, a przez scenę 
przewinęła się cała masa oryginalnych 
bohaterów – od sprzątaczek, przez fryzjera, 
do galerianek czy mniej lub bardziej ekscen-
trycznych klientów itp. 
    Środową inaugurację wzbogacił występ 
zespołu poezji śpiewanej „Szeptem” prowa-
dzonego przez Hannę Butkiewicz, a w czwar-
tek wpadła do auli ogólniaka Karolina Woli-
ńska (kiedyś Szlachcikowska), która wymyś-
liła wraz z Gosią Belką (obecnie Pazdalską) 
tę imprezę. Teraz pisze blog i właśnie o pisa-
niu opowiedziała młodym ludziom. 
   Po przesłuchaniach i wcześniejszym 
ustaleniu zwycięzców w kategorii twórczość 
własna jury pod wodzą Joanny Glazy mogło 
w piątek ogłosić werdykt. I tak: w kategorii 
twórczość własna – poezja I miejsce zajęła 
Martyna Piwowarska z II LO, II – Filip Schulz 
z LO Filomatów, III – Sara Kasperska z II LO.  

     Wyróżnienia były dla Julii Kochańskiej z II 
LO, Kornelii Troki z SP nr 2 w Czersku, Niko-
dema Czajkowskiego z LO Filomatów i Pa-
trycji Wiśniewskiej z SP nr 2 w Czersku.
     W prozie triumfował Filip Schulz, II miej-
sce zajęła Aleksandra Miloch z II LO, III miej-
sce – Aleksandra Glaza i Filip Porębski z LO 
Filomatów. Wyróżnienie dostała Justyna So-
bota z tej samej szkoły. 
     W kategorii interpretacja poezji II miejsce 
zajęła Adrianna Ziółtkowska z LO Filomatów, 
III – Julia Kochańska z II LO, a wyróżnienia 
były dla Oliwiera Budnickiego z SP nr 1 i Julii 
Czarnowskiej z LO Filomatów. 
    W kategorii poezja śpiewana – soliści I 
miejsce ex aequo zajęli Aleksandra Florczak 
z Katolickiego LO i Mateusz Górecki z LO 
Filomatów, II miejsce – Wiktoria Żmudzka
z LO Filomatów, III ex aequo – Michał Gun-
ther z LO Filomatów i Celina Lesman z Kato-
lickiego LO, wyróżnienia dostali Nikodem 
Czajkowski, Paweł Kiedrowski i Julia Lepak
z LO Filomatów.
     W kategorii poezja śpiewana – zespoły, 
pierwsze miejsce zajęły Maja i Nadia Czar-
neckie z II LO, II – zespół Momento z Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Brusach, wyróż-
nienia były dla Jagody Trzebiatowskiej i Julii 
Kuhn z II LO oraz dla zespołu z Samorządo-
wego Centrum Młodzieżowego w składzie: 
Paulina Kuklińska, Nikodem Czajkowski, 
Jakub Wojtala i Jerzy Terlecki.

Tekst i fot. Maria Eichler
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Reklama

      7 kwietnia w Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego drugie śniadanie zajadano
w trakcie dyskusji o sztuce. Pierwsze koty 
za płoty – może coś z tego wyjdzie...

      Idea była taka, by sprowokować dyskusję 
o sztuce współczesnej, która przez wielu 
odbiorców uważana jest za dziwną, obcą, 
niezrozumiałą, kontrowersyjną. W czym 
rzecz? Dlaczego zachwycamy się Moną 
Lizą, a nie rozumiemy Strzemińskiego? Czy 
jesteśmy dobrze przygotowani do tego, by 
odbierać sygnały płynące z dzieł tworzonych 
przez współczesnych artystów? Co nam 
przeszkadza w rozumieniu nowych tendencji 
w malarstwie, rzeźbie czy literaturze? Na te
i inne pytania próbowali odpowiedzieć goście 
– sami twórcy, nauczyciele plastyki, kurato-
rzy wystaw i konsumenci sztuki.
      Nie było łatwo, bo już na samym początku 
okazało się, że uczestników tego nie do koń-
ca okrągłego stołu wiele różni. Gdy Monika 
Szczukowska, kuratorka wystaw współcze-
snych twórców mówiła o tym, że często biorą 
oni na siebie „ciężkie” tematy, takie jak bieda, 
wykluczenie, rasizm czy LGBT, to Jan Sabi-
niarz, artysta polifoniczny przypominał, że 
nie ma sztuki bez promowania takich warto-
ści, jak piękno, prawda, dobro. I nawoływał 
do tego, by w zgiełku życia, konsumpcyjnym 
zagonieniu wrócić do wartości duchowych, 
które teraz są zepchnięte na dalszy plan,
a przecież bez nich człowiek jałowieje...     

     Według Violetty Klugowskiej, nauczycielki 
plastyki sztuka niekoniecznie musi się koja-
rzyć z pięknem i niekoniecznie „dźwigać” ja-
kąś ideę. – Sztuka ma nas zaprowadzić do 
innego świata – przekonywała.  
     Różnie też interpretowano możliwości 
rozumienia sztuki. Część dyskutantów mówi-
ła, że niezbędne jest przygotowanie do od-
bioru, część – że nie wszystko można pojąć 
intelektem, że ważne są emocje, które 
wyzwala dzieło. I samo szukanie klucza do 
interpretacji, odkrywanie znaczeń.
     Tak samo kontrowersje wywołał temat 
sensu tworzenia – czy artysta tworzy dla sa-
mego siebie, czy „na sprzedaż”, czy ma na 
uwadze odbiorcę? Klugowska uznała, że 
dzieła sztuki nie są na sprzedaż, gdy Szczu-
kowska przypomniała, że artyści też muszą
z czegoś żyć... A Sławomir Mankiewicz  pod-
kreślił, że jeśli twórca będzie się oglądał na 
odbiorcę, to stanie się rzemieślnikiem. Wszy-
stkich sprowadził brutalnie na ziemię archi-
tekt Andrzej Ciemiński, który przypomniał, że 
„zapotrzebowanie” na sztukę jest bardzo 
słabe. – Ludzie kupili sobie domy i samo-
chody, jadą na wycieczkę do Egiptu, może
w końcu będą mieli apetyt  na obrazy na 
ścianach – mówił.
      Część wątków tylko liźnięto, jak np. 
kwestię edukacji najmłodszych czy przy-
szłości chojnickiego muzeum. Ciąg dalszy 
nastąpi?

Tekst i fot. Maria Eichler

     Wszystko wskazuje na to, że pilnej 
dyskusji wymaga sens istnienia samorzą-
dów osiedlowych, które nie tylko przes-
tają być reprezentatywne, ale też chyba 
przestały interesować mieszkańców.

       Na niedawno zakończone zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze pofatygowała się 
garstka chojniczan. Największa frekwencja 
nie przekroczyła pięćdziesięciu osób. A na 
osiedlach mieszka po kilka tysięcy ludzi! 
Dlaczego tak się dzieje? Czy chojniczan nie 
interesuje to, co dzieje się w ich najbliższym 
otoczeniu? Czy uważają, że ich obecność
i tak niczego nie zmieni, bo władza za nich 
załatwi i zadecyduje? By odpowiedzieć na te 
pytania, potrzeba socjologa, który przepro-
wadziłby badania. Ale już teraz można po-
wiedzieć, że idea społeczeństwa obywatel-
skiego przynajmniej w Chojnicach zakoń-
czyła się klapą.
    Taką świadomość mają już członkowie 
komisji budżetu Rady Miejskiej, którzy osta-
tnio interesowali się efektami tzw. budżetu 
samorządowo-obywatelskiego i pytali o sa-
morządy najniższego szczebla.  
      - Nasze osiedlowe statuty są archaiczne 
– mówił radnym Robert Wajlonis, dyrektor 
generalny urzędu. – Przecież uchwalano je
w latach 90.  Chyba trzeba się zastanowić 
nad rolą i funkcją samorządów, bo wiele 
elementów jest do zmiany. Oczekuję inicja-

tywy ze strony radnych. Czy możliwa jest 
nowa rola samorządów osiedlowych, czy też 
trzeba je zlikwidować? A może chodzi tylko
o danie im większych kompetencji?
     - Miały integrować, ale co to za integracja, 
skoro na zebranie przychodzi w porywach 
50, 60 osób, na wyborcze setka...- przypo-
minał radny Bartosz Bluma. – Ale prawda jest 
taka, że jeżeli decyzyjność jest duża, to lu-
dzie potrafią przyjść. Moim zdaniem brakuje 
kontaktu, konsultacji między władzami a za-
rządem osiedla i mieszkańcami.
     Bluma przypominał, że ludzie potrafią się 
skrzyknąć, potrafią pomagać – dowodzi tego 
choćby niedawna akcja sprzątania Chojni-
czek czy to, co działo się w Rytlu po nawał-
nicy.
       - Moim zdaniem ważne jest to, jacy ludzie 
są w zarządzie osiedli – przekonywała radna 
Iwona Skocka. – Mieszkańcy wyczuwają 
klimat...
     A nie bez wpływu na funkcjonowanie 
osiedli jest kasa, jaką mają do dyspozycji. Po 
zakończeniu projektu budżetów samorzą-
dowo-obywatelskich w tym roku bieda aż 
piszczy. Do dyspozycji będzie od 3 tys. do 8 
tys. zł, kwota zależy od liczby mieszkańców. 
Co można za to zrobić? Hmm, może festyn 
dla dzieci, osiedlową zabawę, ale niewiele 
więcej...

Tekst i fot. Maria Eichler 
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     W ramach podróżniczego cyklu dla 
chojniczan 17 kwietnia Chojnice odwie-
dził Tomasz Tułak, który w różny sposób 
przemierzył już sporo zakątków świata.
I wszystkich zachęca do podróżowania, 
bo to nie tylko przygoda, ale pouczające 
doświadczenie.

      Tułak jest pomysłodawcą i właścicielem 
klubu podróży OM Tramping Klub, absol-
wentem leśnictwa i religioznawstwa na UJ
w Krakowie, fotografem-amatorem. Kilka lat 
spędził w Indiach, a oprócz podróżowania in-
teresuje go także poznawanie innych kultur
i religii. Kierunki podróży to jak dotąd Azja, 
Ameryka Południowa i Północna. Do Chojnic 
przyjechał z zaproszeniem do przejażdżki 
Koleją Transsyberyjską i odwiedzenia Sy-
berii. Nam Syberia na ogół kojarzy się źle – 
wychowani na romantycznej literaturze i wy-
posażeni w wiedzę o naszej dramatycznej 
historii widzimy od razu kibitki wiozące Pola-
ków do przepastnej krainy lodu – na ponie-
wierkę, głód i śmierć, do katorżniczej pracy. 
Tymczasem teraz Syberia to bardzo ciekawa 
część Rosji, gdzie można spotkać jeszcze 
przejawy znikających kultur dawnych sybe-
ryjskich plemion – Buriatów czy Ewenków. 
Pasjonujące może być śledzenie tego 
przenikania religii i kultur – buddyzmu, sza-
manizmu i prawosławia.

     Podróżnicy z Polski po dość komfortowej 
jeździe koleją (jest restauracja, są postoje
i popas, można wyskoczyć do miasta) dotarli 
nad jezioro Bajkał, gdzie spotkali się w czasie 
jednej z eskapad z robotnikami leśnymi.
– Byliśmy obcy, a oni się nami zaopiekowali – 
opowiadał Tułak. – To ważna lekcja. 
     Ciekawym zwyczajem jest to, że każda 
znajomość wiąże się z dawaniem prezentów, 
więc jeśli już skończy ci się ich zapas, musisz 
coś wymyślić, żeby nie uchybić grzeczno-
ści... Tułak opowiadał też, że niesamowitym 
doświadczeniem jest spotkanie z szama-
nami, którzy wiedzą o ludziach takie rzeczy, 
że włos się jeży, bo niby skąd mają tę 
wiedzę? Reliktem minionej epoki są stojące 
tu i ówdzie pomniki Lenina, podróżnicy z Pol-
ski widzieli je np. w Irkucku. Twierdzą, że 
Lenin nadal dla Rosjan jest „ojczulkiem”...
Ale od czasów wodza rewolucji wiele się 
jednak zmieniło. Był czas burzenia cerkwi, 
dziś się je pieczołowicie odrestaurowuje. Ale 
nade wszystko dla przybysza z innego świata 
ciekawa będzie flora i fauna, niezwykłe 
krajobrazy. - Można łatwo zabłądzić, a au-
tobusy jadą, jak chcą – śmiał się Tułak. – Ale 
ludzie są przyjaźni, nie ma wrogości, jak już 
przełamie się pierwsze lody...
     Czas opowieści w podziemiach minął jak z 
bicza strzelił. A urozmaiciły ją slajdy.

Tekst i fot. Maria Eichler

      Za dużo jemy i produkujemy zbyt dużo 
odpadów. Opalamy nasze domy węglem
i nie rezygnujemy z samochodu. Zużywa-
my za dużo energii. Nasza planeta drży
w posadach. A my mamy jeszcze boski 
luz...

    16 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Wdro-
żeniowym gościł na zaproszenie komisji 
rolnictwa w Radzie Powiatu Marcin Popkie-
wicz, fizyk, naukowiec i pisarz, który upowsz-
echnia wiedzę związaną z ociepleniem 
klimatu i ostrzega przed skutkami naszego 
niefrasobliwego podejścia do przyrody. Jego 
książki „Świat na rozdrożu” czy „Rewolucja 
energetyczna. Ale po co?” stały się bestse-
llerami, bo w przystępny  sposób tłumaczą, 
co się stanie, jeśli nie porzucimy dotychcza-
sowych – zabójczych dla Ziemi – praktyk. 
     Jak żartował, większość ludzi na ostrzeże-
nia w sprawie globalnego ocieplenia reaguje 
wzruszeniem ramion i kwituje to stwierdze-
niem: - Nie gadaj, stary, przecież cieszymy 
się z rosnącego PKB, z nowej fabryki czy 
lotniska...
     Tymczasem emisja dwutlenku węgla wraz 
z rozwojem przemysłowym gwałtownie wzro-
sła, a dziś już nikt nie chciałby żyć jak sto lat 
temu. – Żyjemy jak królowie dzięki paliwom 
kopalnym – mówił Popkiewicz. – Dziś nikt
z nas nie wyobraża sobie świata bez interne-
tu, prądu czy ciepłej wody... Wszystko jest 
teraz podporządkowane wzrostowi gospo-

darczemu, bo jeśli go nie będzie, to przyjdzie 
kryzys... Ale dalszy wzrost oznacza koniec 
zasobów naturalnych i naszego środowi-
ska...
    Popkiewicz tłumaczył, że nasza (polska) 
miłość do węgla przynosi efekt uboczny
w postaci zwiększonej dawki szkodliwych 
substancji w powietrzu, bo mamy paliwo 
beznadziejnej jakości. Smog zabija nas więc 
każdego dnia. 
    Naukowcy obserwują wzrost temperatur. 
Nie mamy takiej zimy jak jeszcze niedawno, 
gdy śnieg zalegał, a z szlaucha wylewało się 
wodę, by urządzić lodowisko. 
    Zmiany klimatyczne doprowadzają do te-
go, że zmniejsza się populacja dzikich zwie-
rząt, że ubywa owadów. Susze, pożary lasów 
są faktem, do tego dojdą dramatyczne migra-
cje ludzi i problemy z tym związane.  – Jeśli 
nie zmienimy kierunku, to wylądujemy tam, 
gdzie zmierzamy – nie ma wątpliwości Pop-
kiewicz.
   A co możemy zrobić? Zgodnie z Porozu-
mieniem Paryskim ograniczać emisję dwu-
tlenku węgla, przejść na odnawialne źródła 
energii, budować energooszczędne domy, 
wysiąść z auta i wsiąść na rower, nie jeść tyle 
mięsa, minimalizować plastik. – Inaczej cze-
ka nas katastrofa – podsumowuje Popkie-
wicz. – Mamy mało czasu, żeby wygrzebać 
się z tej dziury...

Tekst i fot. Maria Eichler    
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Reklama

      Prezentacja najnowszego numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”, wydawa-
nego przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Chojnicach, odbyła się w poniedziałek 
29 kwietnia 2019 roku. Zebrani w Czytelni 
mogli nie tylko zapoznać się z zawarto-
ścią numeru, ale także obejrzeć pokaz 
tańca w wykonaniu bohaterów Oficyny 
artystycznej.

      Wszystkich przywitała dyrektor MBP 
Anna Lipińska, natomiast redaktor naczelny 
Kazimierz Jaruszewski omówił zamieszczo-
ne artykuły. Jak poinformował, dominującym 
tematem jest Bazylika Mniejsza w Chojni-
cach, która obchodziła 25-lecie nadania tego 
tytułu. Z tej okazji zamieszczone zostały 
wspomnienia trzech były ministrantów. – 
Warto spojrzeć na naszą farę, bo my choj-
niczanie ciągle jeszcze farą ją nazywamy, od 
strony tych młodych osób, które służyły przy 
ołtarzu – mówił Jaruszewski. Czas ministran-
tury wspominają prokurator Stanisław Ka-
szubowski, prof. Jacek Knopek i kleryk Pa-
tryk Jutrzenka Trzebiatowski. Rubrykę roz-
poczyna artykuł o tym, jak wyglądała bazy-
lika na dawnej fotografii oraz jak była i jest 
przedstawiana na grafikach. – Bardzo intere-
sujący tekst Jacka Klajny, z bogatą ikonogra-
fią – podkreślił redaktor naczelny. Można 
także zapoznać się z kroniką wydarzeń jubi-
leuszowych od marca 2018 do marca 2019 
roku, opracowaną przez Marię Wolanik, 
przeczytać tekst Justyny Zientkowskiej o wi-
zycie biskupa z Indii i Przemysława Zient-
kowskiego o publikacjach religijnych. Za-
mieszczone zostały także ciekawe fotografie 
Daniela Frymarka.
    W Kronice chojnickiej są opisane prace 
związane z odprowadzaniem wód opado-
wych i roztopowych, teksty o tomiku poezji 
Łucji Gocek i o warsztatach ilustratorskich 
prowadzonych przez Martynę Jażdżejew-
ską. Wspomnienia z V Żeglarskich Mis-
trzostw Polski Seniorów 60+ w Giżycku 
zamieścił Jan Malicki. Załoga autora i jego 
dwóch kolegów liczyła łącznie 254 lata i była 
najstarszą podczas mistrzostw. Prowadzący 
zachęcił do lektury i podkreślił żeglarską 
pasję seniora. Kapitan Anna Kruk napisała
o tym, jak powstawała jej książeczka dla 
dzieci o pracy służby więziennej. Emilia 
Kalitta przybliżyła istniejące od 12 lat 
Bractwo Strzeleckie im. Marszałka Józefa 
Klemensa Piłsudskiego. Na „Trzy pytania”

z kolei odpowiedział Przemysław Zientkow-
ski, koordynujący działalność naukową w na-
szym mieście.
      Od poprzedniego numeru jest nowy dział 
Chojnickie osiedla, który przybliża tematy 
samorządów osiedlowych. Tym razem o lo-
dowisku na Starym Rynku napisał Mariusz 
Brunka. Dział historyczny poświęcony jest 
nauczycielom Annie i Czesławowi Wyce-
chom, a autorem jest prof. Włodzimierz 
Jastrzębski. Kazimierz Jaruszewski przy 
okazji wyraził żal, że nie udało się zapobiec 
zmianie nazwy ulicy Wycecha, chociaż wed-
ług wielu chojniczan niesłusznie znalazł się 
on na liście osób objętych ustawą dekomuni-
zacyjną. Drugi tekst historyczny poświęcony 
jest ks. Robertowi Oldenburgowi. W dziale 
Chojnice i okolice znalazło się Cierplewo nad 
Zalewem Koronowskim, a w Oficynie artysty-
cznej można przeczytać rozmowę z wielo-
krotnie nagradzanymi, także tegorocznymi 
Dokonaniami Roku, młodymi tancerzami – 
Aleksandrą Siegmiller i Bartoszem Pozor-
skim.
     Po omówieniu artykułów dyrektor MBP 
poprosiła o wypowiedzi autorów i bohaterów 
publikacji, w tym prof. Jastrzębskiego, który 
zachęcił do czytania tekstu o Czesławie 
Wycechu i przypomniał, że był on członkiem 
w okresie międzywojennym Zarządu Głów-
nego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Prezes Bractwa Strzeleckiego Mariusz Moga 
stwierdził, że stowarzyszenie jest skromnym 
bractwem i cieszy się, że znalazło się ono na 
łamach „Kwartalnika”. Podkreślił, że jego 
podstawowym celem jest krzewienie patrio-
tyzmu i kultury strzeleckiej. Anna Kruk mó-
wiąc o książeczce „Co robi służba więzien-
na”, podziękowała za inspirację bibliote-
karkom Malwinie Miszewskiej, Wioletcie 
Karpiak i Weronice Sadowskiej. Powiedziała 
też o tym, jak to się stało, że po studiach 
resocjalizacyjnych zaczęła pracować w are-
szcie. Przemysław Zientkowski mówił o swo-
ich tekstach, ale też wspominał długoletnią 
służbę ministrancką w bazylice i nieżyjącego 
proboszcza Romana Lewandowskiego. Głos 
zabrał także żeglarz Jan Malicki, który nie 
pierwszy raz napisał wspomnienia do 
„Kwartalnika Chojnickiego”.
     Ostatnim akcentem promocji była prezen-
tacja kilku tańców latynoamerykańskich
w wykonaniu mistrzów Aleksandry Siegmiller 
i Bartosza Pozorskiego. 

Tekst: MBP w Chojnicach

      Kilkaset osób przyszło 25 kwietnia na 
rynek w Chojnicach, by zaprotestować 
przeciwko zlekceważeniu nauczycielskich 
postulatów przez rząd.  

      Było wiele transparentów z hasłami, ta-
kimi jak: Murem za nauczycielami, Kto was 
nauczył podpisywać ustawy, Strajk, Nie dla 
chaosu w oświacie, Najdłuższa lekcja demo-
kracji itp. Powiewały pomarańczowe baloniki 
ozdobione wykrzyknikiem, były też gwizdki
i syreny... Nauczyciel Michał Dalke podkreślił, 
że wszyscy mają już dosyć ignorowania przez 
rząd i obrażania ludzi oświaty. Wiesława 
Ostrowska, szefowa chojnickiego ZNP zazna-
czyła, że być może wielu z nauczycieli jest 
zawiedzionych i rozgoryczonych zakończe-
niem strajku, ale zapewniła, że walka o oświa-
tę jeszcze się nie skończyła. Zaapelowała do 
burmistrza, by pomyślał o jakiejś formie re-
kompensaty dla nauczycieli za utracone 
wynagrodzenie.
     - My nie zabieramy pieniędzy ze szkół – 
odpowiadał Arseniusz Finster. - Dyrektorzy 
będą mogli wypłacić wam inne świadczenie 
niż pensja.
       Nauczyciel Tomasz Kotlęga zwrócił uwa-
gę, że w oficjalnym przekazie dominuje nar-
racja, że nauczyciel to ma klawe życie, bo pra-
cuje tylko 18 godzin i ma kupę wolnego czasu. 
– A to przecież nieprawda – mówił. Kasia i Filip 

ze starego ogólniaka podkreślili, że nauczy-
cielom należy się podziękowanie za ich walkę 
o lepszą szkołę. 
      Łyżkę dziegciu wrzuciła Bożena Brunke:
 - A gdzie państwo byliście, kiedy my staliśmy 
pod sądem, protestując przeciwko łamaniu 
Konstytucji – pytała.  
    Michał Gunther ze starego ogólniaka dzię-
kował nauczycielom za to, że uczą odwagi 
bycia mądrym. A prowadzący spotkanie Domi-
nik Gostomski zauważył, że nie jest żadnym 
wstydem mówienie o pieniądzach. Ten wątek 
rozwinęła polonistka Janina Kosiedowska, 
która teraz jest już na emeryturze, ale dobrze 
pamięta, ile to razy mówiło się o misji tego 
zawodu. – Fajnie – stwierdziła. – Ale misją się 
nikt nie naje...  Nauczycieli za ich postawę 
pochwaliły Teresa Ziółtkowska i Monika Sz-
czukowska. Aleksandra Stasińska nawoły-
wała, żeby ludzie nie dali się podzielić, żeby 
tworzyli wspólnotę, nie uciekali się do hejtu
i umieli ze sobą rozmawiać.
   Jedna z mam, która od 9 lat jest też nau-
czycielką, wyznała, że nie myślała, iż to tak 
trudny zawód. A na koniec Dominik Gostomski 
przypomniał wiersz Wisławy Szymborskiej 
„Nienawiść”, zaś wicedyrektorka SP nr 5 Re-
nata Smagorzewska zaśpiewała „Świecie 
nasz...” i rozbłysły światełka...

Tekst i fot. Maria Eichler  
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        Może nas zaskoczy. Bo w czerwcu 
wyjdzie jego powieść o współczesnej 
Polsce i o nacjonalizmie. Ma być napisana 
„toksycznym” językiem, bo Dehnel jak 
nikt ma słuch do polszczyzny.

       26 kwietnia pisarz gościł w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. W ramach cyklu „Dwa 
tygodnie z książką” opowiadał o swoich 
książkach, planach, pasjach i marzeniach. 
Autora „Lali” przepytywały Weronika Sadow-
ska i Anna Maria Zdrenka z MBP, a na koniec, 
zanim wszyscy zwiędli, jak to określił chyba 
też ugotowany w bibliotecznym ukropie 
pisarz, można było zadać pytania.

Kryminał to nuda

         Dla Dehnela książka to metafora litera-
tury. Książki były i są w jego życiu obecne od 
zawsze – u rodziców i u babci, teraz razem
z mężem, który jest tłumaczem, obaj mają 
pokaźną bibliotekę. Czytanie to według niego 
podstawowa praca pisarza. Mnóstwo auto-
rów jest dla niego ważnych, wymieniać mógł-
by bez końca. – Tak jak kuchnia, tak i litera-
tura to złożone uniwersum – mówi. – Czasem 
jedna książka odsyła nas do drugiej, czasem 
czytamy jednego autora, bywa, że sięgamy 
po serię. Albo skaczemy w sposób przypad-
kowy...I nie każda randka bywa udana...
Sam przykłada wiele wagi do tego, by każda 
jego rzecz miała swój język. Nawet w pi-
sanych wspólnie z mężem kryminałach to 
widać. W „Matce Makrynie” spróbował od-

tworzyć jej sposób mówienia, w „Krivoklacie” 
naśladuje styl Thomasa Bernharda. – W ogó-
le jest dużo pastiszów w moim pisaniu – 
mówił. – Lubię te inne głosy w moich książ-
kach. Weźmy taki kryminał, toż to kons-
trukcyjna nuda. Jest trup, śledztwo, odkrycie, 
kto zabił. Każdy autor musi się nagimnasty-
kować, żeby to ożywić. 

Zrobiłby nawet szpagat

      Gdyby miał wyznać, która z jego książek 
jest dla niego najważniejsza czy najbliższa, 
to miałby kłopot. Bo „Lala” jako opowieść na 
poły biograficzna ma osobny status, a dla nie-
go ważny jest i „Saturn”, i „Matka Makryna”. – 
Człowiek pisze, a potem nie wie, co się z tymi 
książkami dzieje – mówił. – Potem ta hierar-
chia wygląda zupełnie inaczej. Czy ktoś 
myślał, że z XX-lecia międzywojennego 
zostaną nam na pewno tylko Gombrowicz
i Schulz?
     Cieszy się ze swojego fachu. Lubi go. Bo 
choć pisanie ciężkie nie jest, to za to się płaci 
odkładaniem na duszy. Trudne bywają także 
spotkania autorskie. Gdzieś w jakiejś wiosce 
na Kaszubach siedział taki mur zaciętych 
gospodyń wiejskich. Autor zwątpił, czy do 
nich dotrze. Ale bibliotekarka pocieszała go, 
że jak panie wrócą do domu, to powiedzą, że 
fajnie było... - Ja bym i szpagat zrobił, gdy-
bym umiał, żeby zainteresować np. młodych 
ludzi – żartował Dehnel.

Tekst i fot. Maria Eichler 

    Sylwia Chutnik, pisarka i działaczka 
społeczna 24 kwietnia wykładała swoje 
credo w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Nic dziwnego, czytanie ma we krwi, więc 
może być żywą reklamą „Dwóch tygodni
z książką”.

       Kobieta o różowych pasemkach we wło-
sach, z uśmiechem na twarzy przypominała, 
że jej ekscentryczny image już w czasach, 
gdy była nastolatką, budził różne reakcje. – 
Byłam takim kolorowym ptakiem, którego 
często opluwano – wspominała. Kojarzona
z feminizmem, mówi, że nie będzie się upie-
rać przy stosowaniu właśnie tego słowa, ale 
za ideę to już da się posiekać. Bo płeć żeńska 
wciąż jeszcze stoi w kącie i musi upominać 
się o swoje prawa. Boli ją to, że tak mało 
kobiet uczestniczy w publicznej debacie, boją 
się tego i nie mają doświadczenia. A przecież 
można się tego nauczyć. I warto to zrobić, 
żeby głos kobiet był słyszalny.

Blog i felietony

     Chutnik czyta namiętnie od dziecka. Teraz 
prowadzi również recenzencki blog, w którym 
zamieszcza wrażenia z przeczytanych lektur. 
Jak mówi, brakuje jej drapieżnego pazura
i raczej nie potrafi nikogo zjechać. Woli dos-
trzegać dobre strony książek i zachęcać do 
czytania. – Zdarza mi się, że bardzo zaz-
droszczę niektórym autorom – śmieje się. – 

Kurczę, mówię sobie, ale fajnie to jest napi-
sane...  Używa za to sobie w felietonach 
pisanych razem z Grażyną Plebanek na 
łamach „Polityki”. 

Ambasadorka czytania

      Na poważnie jej pisanie zaczęło się od 
„Kieszonkowego atlasu kobiet”, który przy-
niósł jej „Paszport” tygodnika „Polityka”. 
Impulsem były spacery z dziecięciem w wóz-
ku i obserwacja mijanych kobiet, którym 
Chutnik wymyśliła życiowe historie. Sama 
mówi, że jest raczej od pisania smutnych 
rzeczy, od guli w gardle. – Chciałabym pisać 
ku pokrzepieniu serc, ale to nie dla mnie – 
wyznaje. 
     Inspiruje ją codzienność, zajmuje się 
drobiazgami, ale jak podkreśla, chyba są one 
uniwersalne, skoro jej książki są tłumaczone. 
Jest też ambasadorką czytania, bo uważa, że 
trzeba uczyć obcowania z papierem, kulturą, 
która na naszych oczach umiera. I trzeba 
zrobić wszystko, żeby ją podtrzymać. Ale 
nigdy nie powie, że jeśli ktoś nie czyta, to jest 
głupkiem. Bo z czytania nie zawsze wynika 
mądrość i dobro... – Ale zachęcam, żeby wy-
robić sobie nawyk czytania, chociaż pięć 
minut dziennie – zachęcała. – Wodzić oczy-
ma z lewej do prawej, inaczej chłonie się treś-
ci, trzymając w ręku książkę, to uspokaja...

Tekst i fot. Maria Eichler
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        „Jedynka” po raz kolejny ma powód do 
dumy! Nazwiska  uczniów pojawiły się na 
listach laureatów i finalistów Wojewódzkich 
Konkursów Przedmiotowych. Dominik Raith, 
uczeń klasy 8b, po raz drugi zdobył tytuł lau-
reata Wojewódzkiego Konkursu Matematy-
cznego oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckiego i Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego. Natomiast Ja-
kub Knitter, uczeń klasy 8b, zdobył tytuł laure-
ata Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go. Julia Zygmańska, uczennica 8c, została 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego, finalistkami tego konkursu zostały 
Zofia Grabowska oraz Katarzyna Windor-
pska, obie uczennice klasy 8c. W Wojewódz-
kim Konkursie Języka Polskiego sukces od-
niosła Zuzanna Borowska, uczennica klasy 
8d, zdobywając tytuł finalistki. Znaczące 
sukcesy odnieśli także uczniowie ostatniej 
klasy gimnazjalnej. Radosław Majer z klasy 

3b został laureatem w dwóch konkursach:
w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym
i Wojewódzkim Konkursie Informatycznym 
oraz finalistą w Wojewódzkim Konkursie Fi-
zycznym. Oprócz sukcesów Radka gimna-
zjaliści mogą pochwalić się dziewięcioma 
finalistami: 

- z fizyki Wiktor Prabucki ( klasa 3b), 
- z języka polskiego Michalina Rudnik
  i Paulina Tubaja (klasa 3b),
- z języka angielskiego Emilia Kiedrowicz
   ( klasa 3b), 
- z geografii Aleksandra Grubicka (klasa 3b)
  i Julia Lichoń (klasa 3f),
- z chemii Aleksandra Ossowska (klasa 3c),
- z języka niemieckiego Liwia Borau 
(klasa 3f) i Oskar Kucmann (klasa 3g).

Przejście kolejnych etapów nie było łatwym 
zadaniem. Uczniowie wraz z nauczycielami 
poświęcili dużo czasu na przygotowanie się 
do konkursów.                         Gratulujemy

      Mówiąc ogólnie - to była tragedia. Na 
zebrania samorządów osiedli, mieszkańcy 
nie raczyli przybyć. Można powiedzieć, że nie 
bardzo interesuje ich miejsce w którym żyją. 
A to właśnie zarząd osiedla (mieszkańcy 
wybrani przez mieszkańców) kreuje nasze 
otoczenie stawiając ławki i budując place 
zabaw. To zarząd osiedla realizuje pomysły 

mieszkańców. Tylko co tu realizować jak nie 
było mieszkańców i pomysłów. W konsek-
wencji będą jedynie pretensje. Ale one ujrzą 
światło dzienne już po zakończeniu osiedlo-
wych zebrań. Szkoda, bo ta namiastka samo-
rządności mieszkańców chyba właśnie ode-
szła do „lamusa”. Walczyliśmy o „budżety 
obywatelskie”. Były. Są. I co z tego?

        Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
29 kwietnia 2019 roku zostało założone ekolo-
giczne Stowarzyszenie o nazwie "CHOJ-
NICKI ALARM DLA KLIMATU". Data nie jest 
przypadkowa, bowiem właśnie w tym dniu 
obchodzimy Dzień Ziemi. Inicjatorami pomysłu 
byli chojniccy lekarze, którym nieobojętny jest 
stan naszego środowiska, a zwłaszcza problem 
występującego w Chojnicach smogu. "Do pow-
stającej inicjatywy zaprosiliśmy osoby, które od 
wielu już lat zaangażowane są w ochronę 
przyrody i dały się poznać mieszkańcom regio-
nu z podejmowanych działań proekologicz-
nych" - mówi prezes nowego Stowarzyszenia, 
Pani Małgorzata Darwish. Są nimi: p. Marek 
Wituszyński, p. Bożena Stępień, p. Tomasz 
Biesek, p. Jan Klepin, p.Jan Bruski. Jak 
widać nasza grupa jest niezwykle silna i kom-
petentna, merytorycznie i praktycznie dobrze 
przygotowana do zadań jakie nas czekają.
      Założyliśmy  ekologiczne stowarzyszenie 
p.n. "CHOJNICKI ALARM DLA KLIMATU" 
ponieważ jesteśmy świadomi faktu, że w ota-
czającej nas przyrodzie nie dzieje się dobrze. 
Członkowie stowarzyszenia uznają prawo każ-
dego człowieka i każdej innej istoty żywej do 
życia w czystym i zdrowym środowisku i dlatego 
wyznaczyliśmy sobie tak trudną misję ratowania 
i poprawy naszego wspólnego otoczenia. Wyz-
naczyliśmy sobie również szereg celów, które 
zamierzamy realizować poprzez różne działa-
nia, akcje i imprezy, poprzez współpracę z sa-
morządami, współpracę z PNBT i ZPK oraz 
innymi organizacjami  ekologicznymi. Mamy 
zamiar wszelkimi możliwymi i dopuszczalnym 
sposobami dążyć do: tworzenia i ochrony 
terenów zielonych,  do ochrony powietrza przed 
smogiem, wód i gleb przed skażeniami. Obie-
cujemy chronić gatunki zagrożone, całe otocze-
nie przed nadmiernym hałasem. Mając wśród 
nas specjalistów od zdrowia, będziemy też 
działać na rzecz jego poprawy, choćby poprzez 
propagowanie zdrowego aktywnego sposobu 
spędzania czasu, zdrowego jedzenia, wegetar-
ianizmu czy też szczepień.  
      Mamy zamiar wspierać każdą inicjatywę  
zmierzająca do zmniejszenia ilości odpadów  
i prowadzić działania, w tym edukacyjne, 
zmierzające do bardziej efektywnej segregacji 
odpadów. 
     Jesteśmy zdeterminowani aby aktywnie 
działać na rzecz poprawy jakości życia 
naszych dzieci i wnuków właśnie poprzez 
poprawę i ochronę tego co jest dookoła nas, 
tego czego jeszcze nie zdążyliśmy jako 
ludzie zniszczyć. 
· Dlatego obiecujemy,, że będziemy „walczyć” 

o czyste powietrze zarówno w Chojnicach jak 
i w regionie, i wkrótce zaproponujemy miesz-
kańcom ciekawy naszym zdaniem  konkurs   
z nagrodami, który powinien zachęcić do 
wymiany pieców tzw. kopciuchów, zarówno  
tych opornych, jak i  tych , których na to nie 

stać.
· Będziemy też wytrwale namawiać i zachęcać 

do zmniejszania ilości odpadów oraz uczyć 
ich prawidłowego segregowania. 

·Będziemy uparcie namawiać samorządo-
wców do większego inwestowania w ochronę 
przyrody oraz zdobywania środków zewnę-
trznych właśnie na te cele. Uważamy bo-
wiem, że powinnyśmy znacznie lepiej orga-
nizować zbiórkę odpadów niebezpiecznych   
i tzw. elektrośmieci. Będziemy namawiać 
samorządy do dofinansowywania wkładu 
własnego przy wymianie kopciuchów na czy-
ste i bezpieczne dla środowiska piece w ra-
mach programu „czyste powietrze” i jedno-
cześnie większej pomocy najuboższym.

· Będziemy namawiać do większych nasadzeń 
na terenie miasta Chojnice i w miejscowoś-
ciach turystycznych i bronić każdego doro-
słego drzewa przed bezmyślnym wycięciem. 
Będziemy także sami sadzić drzewa tam, 
gdzie pozwolą nam na to właściciele gruntów. 

· W dniu 27 lipca weźmiemy aktywny udział     
w XI Jarmarku ekologicznym pn. „Czym Cha-
ta Bogata” w Charzykowach 

· Jednym z ważniejszych punktów w planie 
pracy na rok 2019 będzie przyłączenie się do 
inicjatywy pn. STRAJK dla ZIEMI. STRAJK 
dla ZIEMI odbędzie się 27 września  w wielu 
miastach Polski i świata. Jest to strajk gene-
ralny w celu ratowania planety i jest organizo-
wany przez RUCH EARTH STRIKE ( to ruch 
międzynarodowy, który ma wywierać wpływ 
na rządy i korporacje w celu podjęcia natych-
miastowych działań zapobiegających zmia-
nom klimatu. Działania tego ruchu polegają 
na organizowaniu protestów i strajków oraz 
innych wydarzeń publicznych)

         Drodzy mieszkańcy. Jeśli wśród Was są 
tacy, którym nie obojętne jest własne zdrowie, 
nie obojętna jest przyszłość Waszych dzieci
i wnuków, to zapraszamy do współpracy w ze 
Stowarzyszeniem CHOJNICKI ALARM DLA 
KLIMATU i prosimy przyjmijcie naszą inicjatywę 
brawami. 
       Na ostatnim spotkaniu wybraliśmy Zarząd
i Komisję Rewizyjną. 
      Prezesem Stowarzyszenia „ALARM DLA 
KLIMATU„  została p. Małgorzata Darwish
    W Zarządzie zasiadają również : p. Bo-
żena Stępień, p. Jan Bruski, p. Wojciech 
Osowicki, p. Jolanta Osowicka, p. Iwona 
Hackert oraz p. Farman Darwish.  
       W Komisji rewizyjnej zasiadają : p. Marek 
Wituszyński, p. Tomasz Biesek i Tomasz Szy-
dło.
     O swoich działaniach będziemy wkrótce 
informować na swojej stronie fb oraz poprzez 
inne, lokalne  media. 

Bożena Stępień
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Reklama

 Od 15 lat jesteśmy w UE i świętując tę rocznicę 
pamiętamy, że nasi przodkowie stworzyli Konstytucję 3 
maja w 1791 roku.

 Co łączy te wydarzenia? Oczywiście Polska
i warto analizować je w ujęciu historycznym, społe-
cznym i ekonomicznym.

 W 1791 roku byliśmy osamotnieni, po 2 rozbio-
rach, społeczeństwo było chore, system rządów nie-
wydolny, a najgorsze było to, że nie mieliśmy żadnych 
sojuszników, żadnych przyjaciół. Przeszło 100 lat 
przed uchwaleniem Konstytucji ratowaliśmy Europę 
przed Turkami pod Wiedniem, ale mocarstwa, które 
dokonały rozbioru Polski, a szczególnie Rosja, nie 
musiały nam tego wkładu w rozwój Europy zaliczać na 
plus. Dzisiaj mamy satysfakcję, że pod koniec I Rze-
czypospolitej część naszych rodaków podjęła próbę 
ratowania Ojczyzny. Potem, jak pamiętamy było 
powstanie kościuszkowskie i w 1795 roku zniknęliśmy 
z mapy Europy. W tamtym okresie nie tylko Polska 
zniknęła, ale żaden naród w XIX wieku nie walczył
o wolność tak jak my. Od wojen napoleońskich, po-
przez powstanie listopadowe, wiosnę ludów po pow-
stanie styczniowe i powstanie po I wojnie światowej, 
czyli śląskie i wielkopolskie.

 Mamy więc piękną ale i dramatyczną kartę
w naszych dziejach. Opisuję zdarzenia sprzed prze-
szło 200 lat, ale wnioski, które „można wyciągnąć” są 
aktualne do dzisiaj.

 Dzisiaj jesteśmy na szczęście w diametralnie 
innej sytuacji. W trudnym i skomplikowanym świecie, 
jesteśmy członkiem UE i NATO. Od 15-tu lat gonimy 
czas, który straciliśmy w PRL-u, oczywiście w kontek-
ście rozwoju społeczno-gospodarczego do krajów 
„starej unii”. Około 90% Polaków popiera nasze 
członkowstwo w UE, ale na wybory unijne chodzi już 
tylko 20% Polaków. Jesteśmy kilkanaście dni przed 
wyborami i warto ten aspekt podkreślić. Tak więc moi 
drodzy – jeżeli popieracie, to wybierzcie sensownych 

posłów do parlamentu europejskiego, takich, którzy 
będą pracować i nie przyniosą wstydu Polsce.

 Jaki jest bilans tych 15-tu lat? Jakie były oko-
liczności wstąpienia Polski do UE? Jaka jest przyszłość 
UE? Warto poszukać odpowiedzi na te pytania. Każdy 
z nas zna te odpowiedzi, ma „swoją wersję”, często one 
się pokrywają, ale może zainteresują Was moje poglą-
dy i wspomnienia.

 Przed naszą akcesją, w 2003 roku odwiedzi-
łem wraz z delegacją miasto Emsdetten (nasze miasto 
partnerskie) i Waalwijk w Holandii, miasto w którym 
mieszkają nasi przyjaciele, którzy pokazali nam jak 
pięknie można pomagać potrzebującym i chorym. 
Zostałem poproszony o wykład, który miałem wygłosić 
w ratuszu przed burmistrzem. Poproszono, abym mó-
wił o Polsce i o Chojnicach. Byliśmy wtedy już o krok od 
członkostwa w UE, korzystaliśmy z programów przed-
akcesyjnych. Przygotowałem się i podałem oczywiście 
wiele informacji o naszym mieście. Wyobraźcie sobie, 
jaka była przepaść 16 lat temu między Waalwijk i Choj-
nicami, dzisiaj jest znacznie mniejsza – przede wszy-
stkim dzięki UE. Mówiłem też o mojej Ojczyźnie, 
podkreślając, że za rok będziemy członkiem UE.

 Bardzo chciałem burmistrzowi Waalwijk uzmy-
słowić, jaki jest wkład Polski w Europę, w jej historię
i rozwój. Tutaj jako dumny Polak sięgnąłem do historii
i przypomniałem Odsiecz Wiednia, zadając pytanie, 
jaka byłaby Europa gdyby Turcy wygrali? Następnie 
przypomniałem tzw. „cud nad Wisłą”, czyli bitwę war-
szawską z bolszewikami i zapytałem,jaka byłaby Euro-
pa, gdyby bolszewicy doszli od Niemiec i do Francji.
W Niemczech wtedy wrzało, były nastroje rewolucyjne. 
Pan burmistrz słuchając moich informacji był zas-
koczony, myślę, że nie znał tych wydarzeń. Powie-
działem, że jako Polak jestem dumny i co więcej, że my 
zawsze byliśmy Europejczykami. Myśląc o Polsce 
przypomniałem gen. Maczka, wyzwolenie Bredy. 
Holendrzy są nam bardzo wdzięczni i pięknie czczą 
naszych żołnierzy. Potem oczywiście przedstawiłem 

najsilniejsze współczesne atuty Polski w Europie- czyli 
Jan Paweł II i Solidarność. Tutaj wiedza mojego słu-
chacza była duża, bo to przecież współczesna historia.

 Wracam do tego zdarzenia, ponieważ tak jak 
pewnie wszyscy wiem, że UE jest fantastycznym
i ponadczasowym dziełem wielu krajów, a w tym Polski. 
Dziwię się Anglikom, ale myślę, że drugie referendum 
jest potrzebne i zmienią zdanie.

 Aktualne jest pytanie co dała nam UE. Wię-
kszość patrzy na pieniądze (ponad 110 mld Euro), na 
rozwój gospodarczy, na gonitwę za lepszym życiem. 
Unia dała Europie przede wszystkim pokój. Nie ma 
wojen, nie ma konfliktów. W dziejach Europy nie było 
nigdy tak długiego okresu pokoju. Nie ma granic, jest 
swobodny przepływ siły roboczej. Za 5 minut mogę 
wejść do samochodu i swobodnie pojechać np. do 
Portugalii. To niesamowite! To są osiągnięcia, o których 
jeszcze 20 lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. Co 
ważne dla mnie na przyszłość?

 Jak najszybciej wejść do strefy euro. Wrócić do 
aktywności twórczej, do współpracy z liderami Unii,
a więc Francją i Niemcami. Przestać martwić się o tzw. 
„dwie prędkości” w UE. Trzeba Unię rozwijać i powię-
kszyć o nowe kraje.

 Pomyśleć jak pięknie by było, gdyby np. człon-
kiem UE była Rosja? Ile problemów zniknęło by natych-
miast. Czy taka teza jest realna? Pewnie dzisiaj jest 
nierealna, wręcz infantylna, ale życzę Rosjanom jak 
najlepiej.

 Za kilka lat Ukraina będzie członkiem UE
i wówczas zobaczymy kto jeszcze. Dbajmy o Unię, 
dbajmy o rozwój naszej Ojczyzny. Nie musimy walczyć 
w powstaniach, nie ma wojen. Przeżyjmy i bądźmy 
szczęśliwi.
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Nowe rozdanie na Osiedlach.

       Zacznę krótko – TRAGEDIA. Na 
szczęście idzie nowe! Tak można okre-
ślić ogólnie to, co wydarzyło się w kwie-
tniu na naszych osiedlach. Wybraliśmy 
nowe zarządy i przewodniczących 
osiedli. Cieszy mnie, że w wielu z nich 
nastąpiła zmiana pokoleniowa. Martwi 
mnie za to bardzo ilość osób, która 
pojawia się na tych zebraniach.

       Przykład – na zebraniu SMO nr 10, 
gdzie mieszka ok 3,5 tys. mieszkańców 
w głosowaniu na szefa osiedla wzięło 
udział 21 osób! To zaledwie 0,6% 
mieszkańców. A przewodniczący zos-
tał wybrany 14 głosami. Jeszcze gorzej 
było na Osiedlu nr 7, gdzie udział w ze-
braniu wzięło zaledwie 7 osób. Było 
komicznie, bo zabrakło osób do komisji 
skrutacyjnej, która te wybory mogłaby 
przeprowadzić. Na szczęście byli 
goście… Ale czego się spodziewać 
organizując wybory w Wielki Czwar-
tek? Wybory te są jak najbardziej 
ważne, aczkolwiek trudno mówić o wła-
ściwej reprezentatywności.

      A przecież ich potencjał jest ogrom-
ny. Celem, który powinien przyświecać 
nam wszystkim musi być należyte 
upodmiotowienie samorządów osie-
dlowych. Moim zdaniem, w ostatnich 
latach zrobiono wiele, żeby osiedla 
były słabe. Wynikiem tego jest niska 
frekwencja. Jednocześnie tam, gdzie 
zarządy mocno się angażowały w reali-
zację działań, jakie zostały im określo-
ne w statutach, ta frekwencja jest zau-
ważalnie wyższa. Cieszy mnie w tym 
miejscu, że ilość obecnych mieszkań-
ców na moim osiedlu „Małe Osady-
Pawłówko” była najwyższa w całym 
mieście, a jest to najmniejsze - pod 
względem ilości mieszkańców - osiedle 
w Chojnicach.

     Odbudowanie wspólnoty osiedlowej 
to jedno z wyzwań na najbliższe lata 
dla wszystkich samorządów osiedlo-
wych. Nie będzie pozytywnej zmiany 
na chojnickich osiedlach bez przekaza-
nia im realnych narzędzi do podejmo-
wania decyzji i kształtowania przes-
trzeni na ich terenie. Zawsze byłem 
zwolennikiem subsydiarności – dajmy 

samorządom osiedlowym większą de-
cyzyjność. Po co? Bo to najprostsza 
droga do zwiększenia aktywności 
obywatelskiej i budowy rzeczywistej 
wspólnoty samorządowej. A może tak, 
pozwolić na udział osób niepełno-
letnich w pracach osiedli? Pokazali już 
nie raz, że mają pomysły, które warto
w mieście podejmować. A po drugie – 
czym skorupka za młodu nasiąknie… 

O strajku nauczycieli słów kilka.

   Nikt chyba bardziej w ostatnim mie-
siącu nie zaszkodził wizerunkowi i pos-
trzeganiu nauczycieli niż oni sami 
sobie. Niestety stwierdzam to z przy-
krością, bo w mojej opinii, pozwolili się 
wykorzystać w grze politycznej urzą-
dzanej przez totalną opozycję w ostat-
nich latach. Grze, której cel jest jeden – 
kwestionowanie wyborczego wyniku
z 2015 roku, dzięki którym Prawo
i Sprawiedliwość, jako pierwsza partia 
w Polsce po transformacji ustrojowej, 
uzyskała możliwość samodzielnego 
rządzenia. Zapominają jednocześnie, 
że samodzielne rządy oznaczają rów-
nież pełną odpowiedzialność.

    Jesienne wybory zweryfikują jak 
realizację polityki Prawa i Sprawie-
dliwości oceniają Polacy. Opozycja 
przyzwyczajona do wieloletniego 
tłumaczenia Polakom, że niestety nie 
udaje się zrealizować programów 
wyborczych przez konieczność koali-
cyjnych rządów, teraz patrzy z niedo-
wierzaniem na realizowane obietnice 
wyborcze Prawa i Sprawiedliwości 
oraz oczywiste sukcesy krajowej gos-
podarki. Ciężko dyskutować z faktami, 
więc pozostaje im „totalny” krzyk.

    Cieszę się, że strajk zawieszono. 
Maturzyści z ulgą podejdą do egza-
minów dojrzałości. Dziękuję w tym 
miejscu tym wszystkim, dzięki którym 
uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów mogli podejść do egzaminów - 
księżom, siostrom zakonnym, kate-
chetom, nauczycielom szkoły kato-
lickiej i wszystkim tym, którzy wyrazili 
swoją gotowość do pracy w komisjach.

Szacunek

     Takiego festiwalu szczucia, kłamstw i zakli-
nania rzeczywistości nie było od dawna. 
 
     Najpierw fakty. Już od połowy stycznia, gdy 
ZNP rozpoczął spór zbiorowy, było wiadomo, 
że trzeba rozmawiać z nauczycielami na 
temat wzrostu wynagrodzeń. Rząd lekcewa-
żył to ponad dwa miesiące. Pokazał gdzie ma 
nauczycieli, których realne płace spadły o ok. 
25% w ciągu ostatnich kilku lat, w stosunku do 
średniej płacy w gospodarce i zbliżyły się do 
płac minimalnych. Te dane można prześle-
dzić, między innymi, na portalu money.pl. 
Pracownicy oświaty zobaczyli, że prezes 
Kaczyński i jego podwładni rozdają pieniądze, 
więc upomnieli się o swoje. Cóż usłyszeli od 
miłościwie panujących? Minister Marek Suski 
stwierdził, że między zarobkami  nauczyciela 
dyplomowanego, a posła jest niewielka róż-
nica, bo nauczyciel ma 5000 [ha, ha!], a poseł 
8000. Jeśli dla ministra jest to niewielka 
różnica, to śmiało można powiedzieć, że błędy 
lekarzy są na cmentarzu, a nauczycieli w rzą-
dzie. Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof 
Szczerski przypomniał pedagogom, że nie 
żyją w celibacie i czeka na nich 500+.  Pro-
fesor (!) pisywał kiedyś mądrzejsze rzeczy, ale 
widocznie brak mu taktu i wyobraźni. Szczy-
tem bezczelności było „ja pracowałem dla idei, 
pracuję dla idei i będę pracował dla idei” 
marszałka Senatu Karczewskiego, który mie-
sięcznie dostaje tyle kasy co dziesięciu nau-
czycieli i żyje na koszt podatnika. Do tego 
marszałek wyjechał z tym tekstem w czwartym 
dniu strajku.  Kiedy już rządzący poczuli strajk 
na plecach usiedli do stołu, ale nie z wolą ne-
gocjacji. Mieli przygotowaną „ustawkę” z oś-
wiatową „Solidarnością” licząc, że skłóci to 
belferską brać. Przewidziałem to już pierw-
szego dnia strajku okupacyjnego w krakow-
skim Kuratorium. Jeśliby wicepremier Szydło 
chciała wynegocjować nieprzystąpienie do 
strajku, mogła to zrobić na samym początku 
rozmów. Wtedy, brakujące (według niej) 
pieniądze na podwyżki znaleźli w budżecie 
przedstawiciele pracodawców. Rząd nie był 
tym zainteresowany. Podwyżki dla oświa-
towców nie dadzą im przełożenia na głosy 
wyborcze, a to w perspektywie najbliższych 
dwóch lat jest najważniejsze. Szczucie typu 
premierowskiego, że nauczyciele pracują 
trochę mniej, przyniosło mniejsze efekty niż 
się spodziewano na Nowogrodzkiej. Dobrze 
pamiętam lata PRL-u, więc chwilami zasta-
nawiam się, czy zakłamanie w dobie PiSu nie 
pobiło komunistów. Kiedy słyszałem, że 
zwiększenie obowiązkowych godzin lekcji do 

22 lub 24 jest godną propozycją, to przypo-
mniał mi się „Rok 1984” Orwella. Jeśli wspa-
niała jest oferta: zwolnimy co czwartego z was 
i podzielimy między siebie jego zarobki, to hi-
pokryzja nie osiągnęła jeszcze swoich granic. 

   Tak na marginesie, jeszcze za czasów 
poprzedniego rządu robiono badania czasu 
pracy nauczycieli z hipotezą, że pracują mniej 
niż 40 godzin tygodniowo i będzie podstawa 
do zwiększenia pensum dydaktycznego. Tym-
czasem okazało się, że wyszło ok. 46 godzin. 
Pewnie, że nie każdy nauczyciel i nie każdej 
specjalności – tutaj można pokusić się o zróż-
nicowanie pensum, zresztą już dzisiaj jest ono 
większe  w niektórych specjalnościach. Żeby 
było ciekawiej, to strona rządowa za każdym 
razem stosuje inne wyliczenia finansowe, 
które same sobie zaprzeczają lub czasami  
wskazują nawet na obniżkę stawki godzi-
nowej. Do tego dołóżmy konwencje PiS-u, 
gdzie prezes Kaczyński ani słowem nie za-
jąknął się  o strajku nauczycieli, a zaoferował 
500+ za krowy! Wybór tego argumentu na 
kupowanie wsi był w złym momencie i z tego 
powodu określiłem go strzałem w kolano.

      Czego nie przewidział PiS? Szczucie na 
nauczycieli nie przyniosło masowych efektów. 
Manewr z włodarzami klasyfikującymi przy-
szłych maturzystów pokazał, że nie ma żadnej 
woli negocjacji, a chodzi tylko o to, by nowo-
grodzkie myślenie było na wierzchu. Nie oszu-
kujmy się, zamiast egzaminów ósmoklasistów 
i gimnazjalistów mógł być konkurs świadectw, 
a matury i nabór na studia można było opóźnić 
o kilka tygodni. Ściema z okrągłym stołem, 
który miał być tylko rozbiciem nauczyciel-
skiego środowiska i mruganiem okiem do 
reszty społeczeństwa – zobaczcie chcemy 
rozwiązać problemy oświaty, a oni tylko chcą 
kasy! Kształt „okrągłego stołu” jest wymowny 
– stół prostokątny, z kantami! 

       Trzeba było, Panie Premierze Morawiecki 
i Panie Prezydencie Dudo, zaproponować go 
w styczniu z czystymi intencjami. Dzisiaj rzą-
dzący doprowadzili do tego, że żądania 
płacowe przerodziły się w  żądania systemo-
wych zmian w oświacie, która została cofnięta 
programowo o wiele lat. Bardzo dobrze, że 
teraz chodzi już o szersze zmiany. Gorsze jest 
coś innego. Wybrani do rządzenia przez 
suwerena, okazali katastrofalny brak sza-
cunku dla nauczycieli i pracowników oświaty.

 Jak mamy w szkołach uczyć szacunku, kiedy 
nam się go nie okazuje? Jak???
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      Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 
roku. Regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów 
magnaterii.

       Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą 
na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regu-
lowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz 
prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę 
rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten 
stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa 
polskiego.
    Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August 
Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław 
Małachowski i Stanisław Staszic. Podczas obrad Sejmu 
Czteroletniego w trakcie których uchwalono Konstytucję 
pojawiły się przeszkody. Wielu posłów, pracujących na 
zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus i Austrii), sprzeci-
wiało się powołaniu Ustawy Zasadniczej. Okazja nadarzyła 
się 3 maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konsty-
tucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po sied-
miogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król 
Stanisław August Poniatowski ją podpisał. 

Konstytucja 3 Maja – najważniejsze zmiany w prawie

   Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Aby zapobiec możliwoś-
ci przekupstwa, biednego szlachcica przez agentów obcego 
państwa ograniczała immunitety prawne oraz przywileje 
szlachty zagrodowej, tak zwanej gołoty. Konstytucja potwier-
dzała też przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym 
z kwietnia 1791 roku. Według tego aktu, mieszczanie mieli 
prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków 
ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i sta-
nowisk w administracji publicznej a także prawo nabywania 
szlachectwa. Miasta miały prawo do wysłania na Sejm 24. 
swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach 
dotyczących miast. 
    Konstytucja 3 Maja znosiła „narzędzia władzy szlachec-
kiej” jak liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany 
oraz ograniczała prawa sejmików ziemskich. W dniu usta-
nowienia Konstytucji 3 Maja przestała istnieć nazwa 
Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została 
powołana Rzeczpospolita Polska. Zniesiono też wolną elek-
cję, która w wieku XVIII w ogóle się nie sprawdziła, jej miejsce 
zastąpiła władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława 
Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii 
Wettinów (Sasów)  a nowa dynastia będzie wybierana przez 
szlachtę, wyłącznie w wypadku bezdzietnej śmierci króla. 
Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą 
armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy. 
Ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla 
duchowieństwa – gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni
z płacenia podatku. Katolicyzm został uznany za religię panu-
jącą, jednocześnie zapewniono swobodę wyznań, choć 
apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo. Aby Kon-
stytucja była zawsze aktualna co 25 lat miał się zbierać Sejm 
Konstytucyjny, który miałby prawo zmienić zapisy w konsty-
tucji. 

Konstytucja 3 Maja – trójpodział władzy

      Władzę ustawodawczą posiadał dwuizbowy parlament. 
W skład parlamentu wchodziła Izba Poselska na którą 
składało się 204. posłów (szlachta ziemiańska) oraz 24 
plenipotentów reprezentujących miasta królewskie, oraz Izba 
Senacka (132. członków), w której mogli zasiadać wojewodo-
wie, kasztelani, ministrowie oraz biskupi. 
      Władzę wykonawczą posiadała rada królewska tworzona 
przez króla jako przewodniczącego, pięciu ministrów, pryma-
sa Polski (jako przewodniczącego Komisji Edukacji Narodo-
wej) oraz bez prawa głosu następcę tronu, marszałka sejmu
i dwóch sekretarzy. Ministrowie choć byli powołani przez kró-
la odpowiadali przed sejmem. Konstytucja 3 Maja ustanawia-
ła pięciu ministrów – ministra policji, ministra pieczęci (spraw 
wewnętrznych), ministra pieczęci spraw zagranicznych, 
ministra belli (wojny) i ministra skarbu. Akty prawne 
wydawane przez króla, wymagały kontrasygnaty ministra. 

Obalenie Konstytucji 3 Maja i Konfederacja Targowicka

     Konstytucja 3 Maja przetrwała czternaście miesięcy, 
prawa jakie wprowadzała do zdemoralizowanej przez 
przywileje Rzeczpospolitej, były nie do zaakceptowania 
przez warstwę magnacką. To oni obok szlachty zagrodowej 
stracili najwięcej. Z dniem kiedy tzw. gołota, została od-
sunięta od władzy państwowej, magnateria często na 
zlecenie agentów pruskich czy rosyjskich nie mogła kupczyć 
ustawami, czy zgłaszać liberum veto ustami przekupionych 
posłów. W dniu 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu 
zawiązała się konfederacja później nazwana targowicką. 

Należeli do niej Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki i Sewe-
ryn Rzewuski. Na ich „prośbę” połączone siły targowiczan 20 
tysięcy i armii rosyjskiej w liczbie 97 tysięcy wkroczyły do 
Polski. Król zdołał wystawić tylko 37. tysięczną armię skła-
dającą się z rekrutów. Mimo kilku wygranych bitew, kiedy 
wojska rosyjskie dotarły pod Warszawę, król zdecydował się 
na kapitulację i przyłączenie do targowiczan. Armia polska 
poszła w rozsypkę a sen o wolności umarł na kolejny wiek.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

     Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego 
rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we wszystkich 
zaborach, dopiero po I wojnie światowej, kiedy Polska 
odzyskała niepodległość Święto Konstytucji 3 Maja zostało 
wznowione. Podczas II wojny światowej, w czasie okupacji 
niemieckiej i radzieckiej Święto zostało zdelegalizowane. 
Dopiero w 1981 roku władza ludowa zezwoliła na obchody
3-majowe. Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja – znów
jest świętem narodowym przywrócone ustawą z 6 kwietnia 
1990 (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta 
Narodowego Trzeciego Maja, Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 
160). Ustawa weszła w życie 28 kwietnia. Pierwsze uroczyste 
obchody święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym
w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha 
Jaruzelskiego. Od 2007 roku obchodzone jest również na 
Litwie.

Twórcy Konstytucji 3 Maja:

Stanisław August Poniatowski – ostatni król Polski wpro-
wadzony na tron dzięki poparciu carycy Katarzyny II, mece-

nas sztuki, przystąpił do konfederacji targowickiej.
Hugo Kołłątaj – ksiądz, rektor i reformator Akademii Krakow-
skiej, przywódca proreformatorskiego stronnictwa Kuźnica 
Kołłątajowska
Ignacy Potocki – czołowy działacz obozu reform w czasie 
Sejmu Wielkiego i Komisji Edukacji Narodowej.
Stanisław Staszic – ksiądz, pisarz, publicysta, propagator
i zwolennik reform, działał na rzecz rozwoju przemysłu.
Stanisław Małachowski – marszałek Sejmu Czteroletniego, 
w jego mieszkaniu redagowano na tajnych zebraniach tekst 
konstytucji.

(rysunek, zdj. i tekst Wiesława Gołuńska)

Zdęcie.: W południowo-zachodniej części Chojnic (Osiedle 
Kolejarz) jedną z nowopowstałych ulic nazwano ul.3 Maja.

Rysunek: Stanisław August Poniatowski
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Część 2

          Jednym z uczestników operacji „Ciotka”, którą w 1936 
roku przemianowano na „Wózek”, był kierownik pociągów 
tranzytowych Leon Drążkowski zam. w Chojnicach przy 
ul.Igielskiej (dzisiaj Derdowskiego) nr 4. Rolę pośrednika przy 
werbunku spełniał – podobnie jak w kilku innych przypadkach 
– inżynier Adolf Polkowski, naczelnik Odcinka Drogowego, 
PKP w Chojnicach. Drążkowski rozpracowywał pociągi 
tranzytowe Reischwehry jadące do Malborka.

          Ponieważ jednak z Poznania trudno było koordynować 
działania na linii Chojnice – Malbork w 1936 roku mjr Żychoń 
podjął decyzję o utworzeniu odrębnego posterunku oficer-
skiego z główną siedzibą w Chojnicach. Nadano mu 
określenie PO 5/W (W od „Wózek”). Jego specyfiką w ramach 
posterunków ekspozytury Bydgoskiej, były kompetencje nie 
terytorialne, lecz celowe (wagony pocztowe i budynki pocz-
towe). Pracami PO 5/W kierował początkowo kpt. w stanie 
spoczynku Luciusz Michał Dryga (ps. „Szafran”) który 
podlegał bezpośrednio Żychoniowi. Pracowali dla niego 
miedzy innymi agenci „ciotkarze” Kręcki Władysław (nr 
1058), Żychski Leon (nr 1265), i Bielawski Teofil (nr 1266). 
Byli oni doświadczonymi agentami, gdyż odsetek aresztowań 
akcji „Wózek” był zdecydowanie niższy niż u współpracow-
ników działających na terenie Niemiec.W kwietniu 1937 roku 
kpt. Dryga ciężko zachorował. Czasowo jego obowiązki 
przejął kpt. Jan Rowiński z centrali ekspozytury bydgoskiej. 
W maju kierownikiem PO 5/W został na krótko por. Bronisław 
Eliaszewicz (ps. „Sapiecha”, „Dakowski”) jednak z powodu 
braku znajomości języka niemieckiego nie nadawał się do tej 
pracy. Prowadzenie zadań PO 5/W przekazano następnie 
bydgoskiej placówce DOK VIII kierowanej przez kpt. An-
toniego Bema i kpt. Rowińskiego z ekspozytury. Pomorskim 
centrum akcji „Wózek” została więc Bydgoszcz i była nim do 
wybuchu wojny.

          Operacja „Wózek” dostarczyła Polakom obfitego 
materiału wywiadowczego. W pewnych momentach było to 
60% informacji, jakie napływały ze wszystkich placówek 
wywiadu na Niemcy. Jeden z szefów polskiego wywiadu 
stwierdził  wręcz, że były to ilości „które można było mierzyć 
po prostu na wagę”. Dzięki tym danym udało się poznać 
między innymi kilka nowych wzorów niemieckiego uzbrojenia 
i modyfikacje już istniejących rodzajów broni. Ponadto, jak 
podkreśla w książce „W tajnej służbie” Kacper Śledziński, 
Polacy zdobyli „instrukcję zaopatrywania wojska w polu oraz 
instrukcję użycia lotnictwa w czasie wojny – jak miało się 

okazać we wrześniu 1939 roku dokładnie realizowaną przez 
niemieckich pilotów”. Zgłębiono także „opinie o lotnictwie 
brytyjskim, co było ważne z punktu widzenia strategii 
późniejszego sojusznika”.

          Z polskiej perspektywy szczególnie alarmujące 
musiały być informacje pozyskane latem 1939 roku. Doty-
czyły one zwiększenia dostaw paliwa lotniczego, przezna-

czonego dla jednostek Luftwaffe stacjonujących w Prusach 
Wschodnich. Przekraczały one znacznie normy uznawane 
za pokojowe. Operacja „Wózek” przebiegała w sposób tak 
sprawny i bezproblemowy, że zachodziła wręcz obawa, iż 
wywiad niemiecki, osławiona Abwehra, prowadzi dezinfor-
mację, podsuwając Polakom odpowiednio spreparowane 
materiały. Przynajmniej takie plotki rozpuszczali pewni 
nieprzychylni kapitanowi Żychoniowi ludzie z kręgów 
polskich służb specjalnych, zazdrośni o jego osiągnięcia.

          Dekonspiracji w tej grupie nie było, ponieważ Niemcy 
aż do wybuchu wojny nie dowiedzieli się o akcjach „Ciotka”
i „Wózek”. Sukces akcji był jednak bezsprzeczny. Niemcy 
dowiedzieli się o niej… dopiero po wybuchu wojny, we 
wrześniu 1939 roku, gdy przejęli części archiwum Oddziału II 

w Forcie Legionów w Warszawie. W celu odnalezienia i prze-
jęcia wszelkich dokumentów, będących w zainteresowaniu 
kontrwywiadu Rzeszy Niemieckiej. Na czele głównej grupy 
stał major Oskar Reile – szef rezydentury Abwehry w Wolnym 
Mieście Gdańsk – odpowiednika Ekspozytury III Oddziału II 
SG WP po stronie niemieckiej. W Bydgoszczy taka grupa 
błyskawicznie zajęła pomieszczenia III Ekspozytury II 
Oddziału, kierowanej przez Jana Żychonia. Nie znaleziono 
tam choćby kartki papieru, nie mówiąc o dokumentach. 
Jedynie na biurku samego szefa leżała wizytówka Jana 
Żychonia.

          W Warszawie było podobnie. Gdy w dniu kapitulacji 
stolicy, 28 września, grupa Abwehry wdarła się do siedziby II 
Oddziału na placu Piłsudskiego, po rozpruciu około stu szaf 
pancernych znalazła jedynie bezwartościowe jawne ma-
teriały niemieckie – księgi adresowe, rozkłady jazdy, książki 
telefoniczne, wycinki z prasy, niewypełnione druki i kwes-
tionariusze Wehrmachtu. Jednakże członek grupy specjalnej 
Abwehry, kpt. Bulang, „podczas dłuższego spaceru” (według 
relacji Reilego) zawędrował na teren Fortu Legionów przy ul. 
Zakroczymskiej, gdzie odnalazł archiwum III Ekspozytury 
Oddziału II – teczki placówki mjr Żychonia. Żychoń ewa-
kuował bowiem wprawdzie archiwum ekspozytury z Byd-
goszczy do Warszawy, ale ani nie ewakuował go dalej, ani nie 
dopilnował osobiście zniszczenia dokumentacji.
          
     Odnalezionymi dokumentami zapełniono sześć cięża-
rówek. Po wstępnej selekcji i analizie przetransportowano 
archiwalia do odpowiednich placówek analitycznych w Niem-
czech. Wkrótce też zaczęły się aresztowania wykrytych tą 
drogą agentów wywiadu polskiego, śledztwa i procesy 
kończące się z reguły wyrokami śmierci przez ścięcie 
toporem. Analiza dokumentów pozwoliła też Niemcom ustalić 
słabe punkty własnego kontrwywiadu, zweryfikować i udos-
konalić istniejące procedury, co umożliwiało Abwehrze 
stosowanie systemów trudniejszych do przeniknięcia dla 
aliantów.
          Niemcy podczas wojny aresztowali Alberta 
Podlewskiego, Józefa Mechlina (areszt. 5 czerwca 1940r. 
zginął 3 września 1941 r. w Oświęcimiu) oraz Władysława 
Kręckiego. Aresztowany 3 listopada 1939 r., oskarżony przez 
członków chojnickiego Selbstschutzu, Pawła Ziemmana
i Hinza Engiela, został poprowadzony w kierunku Krajowych 
Zakładów Opieki Społecznej. Prawdopodobnie  stracony
w Chojnickiej dolinie śmierci. Leon Drążkowski zachował 
życie gdyż udało mu się uciec przed okupantem. W czasie 
okupacji przebywał w Warszawie, gdzie w 1944 r.  brał udział
w Powstaniu Warszawskim, po którym dostał się do niewoli 
niemieckiej i przebywał w obozie. Po wojnie podjął pracę na 
PKP Chojnice na stanowisku kierownika pociągu. Zmarł
w Chojnicach w roku 1964. Nigdy na temat pracy w wywiadzie 
nie zwierzył się rodzinie, swoją tajemnicę zabrał do grobu. 
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 Joseph Rink urodził się 18 stycznia 1878 r. w Mosz-
czenicy k. Chojnic w rodzinie rolnika Jana i Tekli z d. Senske. 
W latach 1889-1898 był uczniem Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach. Po maturze (1898) studiował
w Seminarium Duchownym w Pelplinie i otrzymał 16 marca 
1902 r. święcenia kapłańskie. Był wikarym w Szczuce, 
Gniewie, Oliwie, Gdańsku (kościół św. Brygidy); pracował 
jako nauczyciel religii w Wyższej Szkole dla Dziewcząt
w Gdańsku (1906-11), pełnił też obowiązki duszpasterza 
głuchoniemych.

Profesor gimnazjalny

 Kontynuował studia w Wyższej Szkole Technicznej 
w Gdańsku, we Wrocławiu oraz we Fryburgu, gdzie uzyskał 
doktorat teologii na podstawie rozprawy ,,Die christliche 
Liebestatigkeit im Ordenslande Preussen bis 1525” (druk. 
Fryburg 1911). Na uniwersytecie w Królewcu złożył egzamin 
państwowy uprawniający do nauczania w szkolnictwie 
średnim. W 1atach  1911-43 był długoletnim prefektem
w Gimnazjum Królewskim w Gdańsku z tytułem profesora
i radcy szkolnego. Należał do duchowieństwa diecezji 
gdańskiej. W okresie wakacyjnym odbywał liczne podróże do 

Szwajcarii, Skandynawii, Rosji i na Bałkany. W 1914 r. 
wyjechał do Hiszpanii, gdzie zastała go I wojna światowa. 
Jako obywatel niemiecki został uwięziony, przebywał prze-
szło cztery lata we francuskim obozie dla internowanych na 
Korsyce. Opisał to później w książce ,,Korsika.  Das Buch 
einer Gefangenschaft” (Norymberga 1932). 

Utalentowany publicysta

 Z jego inicjatywy wychodził ,,St. Adalbertus-Kalen-
der” (1926-33), którego był redaktorem. Współpracował
z ,,Kreutz und Krone” i ,,Heimatklange” (dodatkiem niedziel-
nym ,,Danziger Kirchenzeitung”). Szczególnie jednak zajmo-
wał się Kosznajderią, ogłaszając publikacje z dziedziny 
historii i folkloru, m.in. ,,Koschneidersohne” (Gdańsk 1924), 
„Die Geschichte der Koschneiderei” (Gdańsk 1932) ,,Die Se-
ele des Koschneider” (Gdańsk 1932). Wydał też autobiogra-
ficzne opracowanie ,,Bekenntnisse Volkskundlers” (Gdańsk 
1938). Jak podaje ks. Henryk Mross w Słowniku biogra-
ficznym kapłanów diecezji chełmińskiej...” pod koniec życia 
chorował na cukrzycę i brak mu było odpowiedniego 
pożywienia”. W lipcu 1945 r. został z Polski wydalony, 
wyjechał transportem kolejowym z innymi przesiedleńcami
i zmarł 30 lipca 1945 r. na dworcu kolejowym w Kostrzynie. 

      W majowym wydaniu gazety pragnę państwu zapre-
zentować niezwykłe zdjęcie w formacie pocztówkowym
z mojej kolekcji zrobione podczas defilady w 1928 r., przed-
stawiające dowództwo chojnickiej jednostki wojskowej jak
i postać Burmistrza Alojzego Sobierajczyka (pierwszy od 
prawej). 
     W miesiącu maju przypada bodajże najważniejsze 
państwowe święto w naszym kraju. W dwudziestoleciu 
międzywojennym święto konstytucji jak i odzyskania przez 
Chojnice niepodległości były hucznie obchodzone. Obchody 
wspomagane były przez I Batalion Strzelców stacjonujący
w naszym mieście. Jeśli chodzi o święto 3 Maja trasa 
wszystkich pochodów prowadziła tradycyjnie przez Bramę 
Człuchowską na Rynek. Jak wiadomo w okresie zaborów 

uczczenie w jakikolwiek sposób rocznic Konstytucji 3 Maja 
było zakazane przez wszystkich zaborców i surowo karane 
za złamanie tego zakazu, szczególnie w zaborze rosyjskim 
(do kilkuletniej zsyłki włącznie).

      Alojzy Sobierajczyk, którego widzimy na zdjęciu, został 
wybrany na pierwszego burmistrza wolnych Chojnic w dniu 
wyzwolenia  31 stycznia 1920 roku tuż przed wkroczeniem 
do miasta Wojska Polskiego i wygłoszeniu słynnych słów 
przez płk. Wrzalińskiego : „przyjmuje miasto Chojnice jako 
cząstkę ziemi polskiej i da Bóg na wieki nią pozostanie". 
Pierwszy „nasz" burmistrz to niewątpliwie jedna z najbardziej 
barwnych i ważnych postaci w historii naszego miasta w XX 
wieku. Po ponad 120 latach niewoli z pewnością nie było 

łatwo rządzić najbardziej zgermanizowanym wówczas 
miastem na Pomorzu, gdzie wskutek braku wykwalifikowa-
nych urzędników narodowości polskiej, dr Sobierajczyk 
zmuszony był na początku posiłkować się wieloma urzę-
dnikami narodowości niemieckiej, których pozostawił na 
stanowiskach by później doszkalając miejscowych intelek-
tualistów stopniowo ich wymieniać. Poprzez swą mrówczą 
oraz bardzo mądrą pracę zdobył zaufanie nie tylko miejsco-
wej ludności ale i uznanie wyższych władz państwowych. 
Swą zaszczytną rolę pełnił przez 14 lat, do 22 stycznia 1934 
roku i chyba za bardzo nie mógł bez niej żyć, gdyż zaledwie 
trzy miesiące po tym, tj. 28 kwietnia zmarł, zostając 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Chojnicach.

Krystian Reszczyński

Nr 5/2019 (81)  MAJ 2019

F
o

to
: 

z 
„D

zi
e

le
 p

a
ra

fii
 p

w
. 

św
 J

a
d

w
ig

i Ś
lą

sk
ie

j
w

 L
ic

h
n

o
w

a
ch

 .
..

”,
 a

u
to

r:
 J

e
rz

y 
S

zw
a

n
ko

w
sk

i



21

Gazeta LOKALNA UROK  STARYCH  FOTOGRAFII

Foto: Jacek Klajna, 1991

Foto: ARTSKY
01.05.2019

Nr 5/2019 (81)  MAJ 2019



22

Gazeta LOKALNACHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Nr 5/2019 (81)  MAJ 2019

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Kiedy zaczęła się 
Pana pasja? 
 Sztuka szeroko pojęta była we mnie i otaczała mnie 
od najmłodszych lat. Jako kilkulatek podpatrywałem jak ry-
suje mój przyjaciel i to właściwie od niego zaczęła się moja 
pasja związana z rysunkiem i malarstwem. Przechodziłem 
przez różne formy, kształty, kreski. Czasami łagodne roztarte 
palcem na papierze, innym  razem wyraźne, ostro zaryso-
wane. Od dawna przenosiłem na papier swoje myśli, odczu-
cia. Obrazy były tym co we mnie jest, co mnie smuci i co daje 
przyjemność. Wszystko zależało od dnia. Wiele z moich 
pierwszych rysunków było trudne do zrozumienia. Mroczne, 
smutne...taki okres młodzieńczego buntu wylany w formę 
obrazu. Dzisiaj po wielu latach szukania stylu wypracowałem 
swoją charakterystyczną kreskę. Obrazy coraz częściej łączy 
ten sam element jakim jest geometryczny kształt. Formy 
wyraźnie zarysowane przechodzą z jednej w drugą układając 
się w obraz, który jest moją myślą, radością, smutkiem. Jest 
rozmową z drugim człowiekiem, jest miejscem, które widzę 
lub tym jakie w mojej pamięci zostało na zawsze. 

Skończył Pan uczelnię artystyczną? 
 Nie ukończyłem szkoły plastycznej, nie poszedłem 
na ASP. Jak już wcześniej wspomniałem pierwszym nauczy-
cielem był przyjaciel a później śmiało mogę powiedzieć Pani 
Danuta W., która nauczyła mnie podstaw rysunku na kółku 
plastycznym w ChDK. Pamiętam zadania jakie przede mną 
stawiała, niektóre były naprawdę trudne. Do dzisiaj mam
w głowie to, jak musiałem namalować obraz, martwą naturę, 
mając do dyspozycji tylko ale to tylko i wyłącznie arkusz 
papieru, tubkę niebieskiej farby i szpachlę. 

Proszę powiedzieć gdzie Pan szuka inspiracji? 
  Skończyłem swoją przygodę z kółkiem plastycznym 
po liceum. Wtedy zacząłem samemu szukać inspiracji i drogi 
w świat sztuki. Dostęp do internetu był coraz lepszy więc tym 
samym dostęp do grafik, rysunków, obrazów w sieci stawała 
się nieograniczona. 

Ma Pan swoich idoli w sztuce? Malarzy, którzy są dla 
Pana jakimś wzorem? 
 Jednym z pierwszych wielkich polskich artystów, 
którego styl i sposób przedstawiania treści był najbliższy 
mojemu sercu był Zdzisław Beksiński. Kontemplowałem jego 
obrazy godzinami i tak jest do dzisiaj. Kolejnym artystą, który 

różni się stylem od poprzedniego jest Janusz Akermann. 
Wybitny malarz, grafik, tworzy jak dla mnie najlepsze linoryty. 
Miałem wielkie szczęście poznać Pana Janusza osobiście
i wiele razy z Nim rozmawiać. Jego obrazy zaskakują i fas-
cynują. Sam proces ich tworzenia jest godny podziwu. 
Zachęcam do oglądania tych niezwykle pięknych i złożonych 
prac. Kolejnym, o którym chciałbym wspomnieć jest Kazi-
mierz Kalkowski. To inny świat, mówią, że jeszcze bardziej 
mroczny i smutny niż u Beksińskiego ale czy tak jest? Wszy-
stko zależy od interpretacji i każdy sam musi to stwierdzić. 
Rozmawiałem z Panem Kalkowskim i pamiętam jego odpo-
wiedź. Zapytałem wtedy, dlaczego Pana obrazy są takie 
straszne i smutne, czy ludzie czują lęk patrząc na nie? Odpo-
wiedział „to nie obrazy są straszne, to myśli ludzi i ich sposób 
interpretacji jest straszny" w tej prostej odpowiedzi zawarł 
wszystko. Od tamtej chwili inaczej patrzę na dzieła, które na 
pierwszy rzut oka wydają się mroczne i przygnębiające. 

Co jest głównym obszarem pańskich zainteresowań
w sztuce? 
 Głównym obszarem moich zainteresowań została 
abstrakcja. Ta dziedzina daje wspaniałą myślową przestrzeń. 
Kiedy oglądam obrazy abstrakcyjne mogę podróżować po 
myślach i szukać odpowiedzi na pytania jakie przychodzą. 
Nie ma ograniczeń w interpretowaniu, mogę patrzeć na obraz 
z różnych stron, odnajdywać co rusz nowe informacje w nim 
zawarte. To jak podróż w głąb myśli, w której przewodnikiem 
jest artysta. 
 Do obszaru moich zainteresowań chcę też włączyć 
fotografię, którą uprawiam, odkrywam, uczę się. Z fotografią 
jest nieco inaczej niż  z rysunkiem czy malarstwem. Tutaj 
wiele form moją uwagę przyciąga. Uwielbiam fotoreportaż, 
fotografię koncertową, koncepcyjną i oczywiście abstrak-
cyjną. W tej dziedzinie sztuki dopiero zaczynam swoją dzia-
łalność ale idzie mi coraz lepiej. Chcę aby moje fotografie 
wyróżniały się tak samo jak obrazy geometrią. Oczywiście
w reportażu czy koncertowej fotografii odchodzę od szukania 
linii tworzących obraz. Tutaj chcę pokazywać emocje i klimat 
danego wydarzenia. 

Artyści mówią, że sztuka i muzyka chodzą w parze. Jaki 
jest Pana świat muzyki? 
 Muzyka odgrywa w moim życiu bardzo ważną rolę
i towarzyszy mi od najmłodszych lat. Przez chwilę grałem na 
pianinie co porzuciłem chcąc nauczyć się gry na gitarze. Mus-
nąłem tego trochę ale niestety to również minęło. Teraz 
szczerze żałuję, że po prostu przez własne lenistwo prze-
stałem grać. Stwierdzili u mnie słuch doskonały i teraz mo-
głem być muzykiem ale...w życiu nic nie dzieje się bez 
przyczyny i wszystko jest po coś. Kupiłem pianino! Elektro-
niczne co prawda ale o pełnowymiarowej klawiaturze i coraz 
częściej do niego siadam starając się rozruszać palce. Gram 
ze słuchu, wymyślam różne melodie, których nie potrafię 
powtórzyć bo są one chwilą. Tak samo jak obrazy, które 

tworzę, pokazują moje emocje na tu i teraz z tą przewagą 
obrazów, że one zostają na zawsze a melodia zanika. 
 Kocham Jazz i Abmient i te dwa gatunki zarówno
w moim domu jak i pracy obecnie są cały czas. Dlaczego? Ta 
muzyka jest jak abstrakcja. Pozwala na podróż w świat myśli
i fantazji. Mogę interpretować, odnosić do miejsc do sytuacji. 
Żaden inny rodzaj muzyki nie daje takiej wolności! 

Wystawiał Pan gdzieś swoje prace? Pańskie prace są 
tylko u Pana, czy też „gdzieś u ludzi”?
 Moje prace wystawiam na codzień w Klinice w Kro-
jantach. Tam pracuje i dzielę się przy okazji moją twórczością. 
Przy okazji chciałbym podziękować Państwu Winieckim za 
możliwość stałego wystawiania prac w Klinice! 
 Wszystkie obrazy umieszczam na swoim instagra-
mie (joachimdabrowski). Zapraszam do oglądania! Wszystko 
co tworzę można nabyć ale o tym porozmawiamy prywatnie. 
Nie lubię mówić o cenach, po prostu krępuje mnie to.  Zawsze 
bardzo się cieszę, kiedy ktoś chce zabrać moją twórczość do 
swojego domu. To największe wyróżnienie dla artysty i to
o wiele ważniejsze od pieniędzy. 

Jak Pan wypoczywa? Jak ładuje akumulatory?  
 Odpoczywam tworząc a tworzę w różnych miejs-
cach. Coraz częściej narzędziem do relaksu jest aparat foto-
graficzny, nieodłączny element moich wyjść na spacer z żoną 
czy wyjazdu na wczasy. Do niedawna odpoczywaliśmy w gó-
rach. Piszę w liczbie mnogiej gdyż na wszystkie urlopy małe
i duże jadę z moją wspaniałą żoną Małgosią. Nie wyobrażam 
sobie spędzania czasu bez Niej. Moja żona również w mojej 
twórczości odgrywa ważną rolę. Jest pierwszym, najważniej-
szym krytykiem mojej sztuki jest też nie raz inspiracją i muzą! 
Jeśli mogę to chciałbym w tym miejscu podziękować Małgosi 
za jej cierpliwość bo nie raz nasz wspólny czas jest kradziony 
przez aparat fotograficzny. Tak więc dziękuję Ci bardzo 
Kochana!  za to, że jesteś i wspierasz mnie. 

Proszę zdradzić czy ma Pan jakieś plany artystyczne? 
 Plany...ciężko o nich pisać. Są wielkie ale nie chciał-
bym zapeszać. Na tą chwilę powiem, powolutku aż do skutku. 
Mam pracę, która zajmuje znaczną część mojego życia i czas 
na twórczość jest na tą chwilę ograniczony ale na wszystko 
przyjdzie czas. Jestem zmotywowany do działania! 

Dziękuję za rozmowę.
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 ROZMOWY PAŃ

JEDZIEMY DO USTKI 
BO W CHOJNICACH PUSTKI.
                    …
JA POJADĘ NA HEL, 
PO MIŁOŚĆ XXL.

 SENIOR WSPOMINA 

KIEDYŚ PRZY ŚWIETLE,
ZAWSZE BEZ GACI.
A TERAZ MRUCZY, 
„TO SE NE WRATI”.

 SOŁTYSOWA 

NOCĄ WPAKOWAŁ SIĘ DO NIEJ
KOMINIARZ W PIELESZE.
RANKIEM ZERKA: CHRYSTE PANIE !
Z IMIGRANTEM GRZESZĘ !
 
 U MNICHA

W CHATCE 
URZĄDZONEJ „NA MNICHA” 
        - CÓŻ !
ZOSTAJE SEKS
NA PODŁODZE
       - I JUŻ !

 ZNÓW PRZYSZEDŁ MAJ 

STARZY MÓWIĄ: ONEGDAJ TAK BYŁO,
ŻE MIŁOŚĆ NAS MAI
 Z WIĘKSZĄ SIŁĄ !

 U MAŁOLATÓW 

W MIŁOŚCI JEST PIĘKNIE,
DOPÓKI NIE „PĘKNIE”.

 OJCIEC MAWIAŁ 

MIŁOŚĆ - TO NIE MOŻE
BYĆ BYLE JAKI MYST.
MIŁOŚĆ - MUSI BYĆ MOCNA 
JAK ANTYCHRYST!

 METAMORFOZA 

GDY NIE DASZ JEMU
W NOCY RADOŚCI,
TO ZMIENIA SIĘ W ŻYWE
100 KILO ZŁOŚCI.

 JAK TO JEST 

GRZESZY ! IM WIĘCEJ GRZESZY,
TYM WIĘCEJ BĘDZIE MU WYBACZONE? 
CZY MITRĘŻY CZAS,
KŁADĄC WOKÓŁ SIEBIE ROZPUSTY SPRAGNIONE.

 RAPTUS  I MODA

TAK GO MOCNO PRZYPILIŁO, 
ŻE ROZERWAŁ HAFTKI W BODY.
I WYSZEPTAŁ JEJ DO USZKA.
TO BYŁ NAJMILSZY TRZASK MODY.

  WIOSENNIE

U POLAKA NA ŁBIE CZĘŚĆ LIŚCI,
WYPEŁNIONYCH CHEMIĄ ZAWIŚCI.
A BRAK CHEMII EROTYCZNEJ, BRAK…
BO U POLAKA BYWA W MAJU TAK.
 
 CHŁOPIEC 70+

VIAGRA STARUSZKA
ZBYT ROZZUCHWALA,
JEŚLI MU SIKSA
NA TO POZWALA.

 MIŁOŚĆ 

KIEDY JEGO ODDECH GNA
W POŻĄDLIWE WESTCHNIENIE 
TY GŁUCHNIESZ NA PRZYKAZANIA,
PCHASZ SIĘ W ZAPOMNIENIE.

 KRZYK ZAKOCHANEJ 

BEZ MIŁOŚCI GINĘ,
RZUĆ MI Z SERCA LINĘ !

 W MAJU 

JAKBY MAJA W ETERZE
BYŁO JESZCZE MAŁO, 
TO TWÓJ PTASZEK BEZWSTYDNIE 
PODJUDZA ME CIAŁO.

 ULEGNIE?

DAŁA MU PALUSZEK, DŁOŃ…
A ON NAROWISTY KOŃ !

 GAMA MOŻLIWOŚCI 

W MIŁOŚCI MAMY MOŻLIWOŚCI DUŻE, 
KAŻDY WIE. 
CHCESZ USTA PRZY USTACH,
SKÓRA PRZY SKÓRZE 
Itp.
 
 



24

Gazeta LOKALNACHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY

Nr 5/2019 (81)  MAJ 2019

 Długo zastanawiałem się, którą część Indii wybrać 
na moją pierwszą wizytę w tym wyjątkowo zróżnicowanym
i rozległym kraju. Zdecydowałem się na Radżastan, krainę 
maharadżów, średniowiecznych fortów, pałaców i tygrysów, 
ale także przesyconych kolorami festiwali. Był to strzał
w dziesiątkę, bo Radżastan to niewątpliwie prawdziwy klejnot 
w koronie Indii.
 Radżastan to największy powierzchniowo stan Indii, 
który wyłonił się w wyniku podziału dwudziestu dwóch 
feudalnych królestw, znanych podczas kolonizacji brytyjskiej 
jako Rajputana, czyli „Kraina Królów”. Znajduje się w pół-
nocno-zachodniej części kraju i graniczy z Pakistanem. 
Stolicą i zarazem największym miastem regionu jest Dźajpur. 
Klimat i krajobraz okolicy jest pustynny i suchy, czym 
znacznie różni się od sąsiednich stanów – górzystych i żyz-
nych na północy oraz łagodnych i bardziej wilgotnych na 
południu i wschodzie. Na zachodzie, niedaleko Pakistanu, 
rozciąga się pustynia Thar oraz pasmo gór Arawali, którego 
najwyższy szczyt Abu (1722 m.n.p.m) graniczy z Gujaratem.  
 Ekstrawaganckie pałace, forty i bogato rzeźbione 
świątynie stanowią jeden z najbogatszych zbiorów zabytków 
architektury w kraju. Zabytki są pieczołowicie zdobione, 
zwykle zbudowane z piaskowca, w którym misternie wy-
rzeźbiono tysiące geometrycznych wzorów. Nie tylko 
stanowią obiekty zabytkowe, lecz także w dalszym ciągu 
pełnią funkcje użytkowe. To właśnie w radżasthańskich 
hawelach (bogatych, rodzinnych domach) i pałacach zało-
żono najpiękniejsze butikowe hotele w Indiach. Jednakże, te 
egzotyczne budowle nie są jedynym dziedzictwem tego his-
torycznego regionu. Przede wszystkim to silne przywiązanie 
Radżastanu do tradycji stanowiło dla mnie największą 
atrakcję regionu. Charakterystycznie i elegancko przy-
strzyżone wąsy będące dumą każdego mężczyzny, masyw-
ne srebrne bransolety, obszerne czerwone, żółte i pomarań-
czowe turbany, plisowane welony i różnorodnie inkrustowane 
sari stanowią nie lada pożywkę dla oczu każdego turysty. 
Ludzie w regionie są zazwyczaj niezwykle mili i  gościnni.
W Radżastanie od ludzi nie da się uciec, są wszędzie. Ich 
kultura i sposób bycia są tym, do czego się najbardziej tęskni. 
Stan zamieszkuje wiele grup etnicznych i językowych, od 
Cyganów do pierwotnie zasiedlających Indie ciemnoskórych 
Drawidyjczyków. 
 Bardzo ważną częścią kultury Radżastanu, jak i ca-
łych Indii, jest kuchnia i jedzenie. Główne posiłki nierzadko 
składają się z kilkunastu dań, paleta smaków rozciąga się 
od skrajnej ostrości do słodyczy większej niż cukier. W przeci-
wieństwie do innych rejonów w Indiach, w Radżastanie do-
minuje kuchnia wegetariańska. Mimo to, tradycje dawnego 
imperium i kolonizacja z terenu dzisiejszego Afganistanu 
wzbogaciły tradycję kulinarne regionu o potrawy mięsne.  
 Muzyka Radżastanu jest kolejnym elementem, 
który czyni go wyjątkowym miejscem. Nie każdy wie, że Cy-
ganie wywędrowali w świat właśnie stąd, z Radżasthanu. 

Miejsce to stanowi rdzeń tradycji hiszpańskiego flamenco
i cygańskich ballad z Europy Środkowej. Właśnie tu zoba-
czymy tańce, których elementy do dziś, po wiekach migracji, 
są widoczne w kulturze Romów całego świata.
 Kolory - intensywne, wyraźne, czasem oślepiające 
oraz zapachy - dym kadzideł, smażone przyprawy, kwiaty, 
olejki, ale także zgnilizna i spaliny dominują w przestrzeni 
Radżastanu. Ponadto, kolory oznaczają najważniejsze 
turystyczne miasta stanu. Dźajpur, wibrująca życiem stolica 
stanu, jest określana mianem „Różowego Miasta” dzięki 
swoim czerwonawym barwom pokrywającym zdobione 
fasady budynków i pałaców. Główną atrakcją miasta jest 
pięciopiętrowy Hawa Mahal (Pałac Wiatrów) z przełomu XVIII 
i XIX wieku, przepiękny zabytek o kunsztownej i wyrafino-
wanej ornamentyce. Stanowił fragment Pałacu Miejskiego, 
wielkiego kompleksu mieszkalnego władcy Dźajpuru, ma-
haradży Sawadża Pratapa Singha, który pragnął zachować 
wieczną młodość, dlatego pracował nad skonstruowaniem 
maszyny do zatrzymania czasu. Wysoko na wzgórzach,
w odległości kilku kilometrów za miastem, majestatycznie 
wznosi się Fort Amber, którego powstanie datuje się na 1592 
r. Z Fortu roztacza się piękny widok na położone poniżej 
jezioro. Wewnątrz warto zobaczyć apartamenty maharadży

z białego marmuru, zdobione mozaikami, płaskorzeźbami 
i inkrustowane szlachetnymi kamieniami. Dźodhpur, „Niebie-
skie Miasto” jest labiryntem uliczek ulokowanych wewnątrz 
murów starego miasta, którego serce stanowią pomalowane 
na niebieskie odcienie kamienice. Nad miastem dominuje 
wznoszący się na skalistym wzgórzu masywny fort z pałacem 
założonym przez przywódcę klanu Radżputów, maharadżę 
Rao Dżodha, panującego w XV wieku. Na zachodzie stanu 
znajduje się Dżajsalmer, miasto wybudowane z lokalnego 
piaskowca, które dzięki swojej piaskowej naturze i odbija-
jącemu się w nich promieniom słońca, nosi nazwę „Złotego 
Miasta” albo „Miasta Słońca”. Miasto otacza pustynia 
przetykana małymi oazami i wioskami, a na jego drogach 
mężczyźni w kolorowych turbanach popędzają karawany 
wielbłądów. To niezwykłe miejsce pośrodku Wielkiej Pustyni 
Indyjskiej jest znane także z imponującego fortu, zbudo-
wanego przez maharadżę Rawal Dżajsala w połowie XII w.
Z jego murów roztacza się rozległy widok na miasto i okolicę. 
Na dalekim południu Radżastanu, ulokowane nad brzegiem 
jezior i otoczone wzgórzami, leży miasto Udaipur, którego 
białe fasady Haweli i pałacu stały się przyczynkiem nazy-
wania go przez turystów „Białym Miastem”. Największą 
atrakcją Udaipuru jest XVII- wieczny letni pałac maharadżów 
położony nad malowniczym jeziorem.
 Szlak wiodący przez te cztery miasta stał się jednym 
z bardziej uczęszczanym szlakiem turystycznym w Indiach. 
Stolica stanu Dźajpur znajduje się na trasie popularnego 
turystycznie tzw. Złotego Trójkąta, w skład którego oprócz 
niej wchodzą  i słynąca z jednego z cudów świata - Tadż  Delhi
Mahal. Cichym zakątkiem, stanowiącym odskocznię od za-
tłoczonego głównego szlaku był dla mnie północny, pustynny 
region Radżastanu określany mianem Shekhawati, w którym 
znajdziemy małe miejscowości wypełnione zabytkowymi
i pięknie pomalowanymi hawelami oraz tętniącymi życiem lo-
kalnymi rynkami. Na dalekim południu stanu, w zabytkowym 
forcie i pałacu czy wewnątrz wąskich uliczek Bundi rzadko 
można natknąć się na turystów. 
 Jeżeli zdecydujecie się na wyjazd do Radżastanu, 
to warto wybrać okres między październikiem a marcem, kie-
dy upał jest nieco mniejszy i nie padają monsunowe deszcze. 
Jedzenie, transport i usługi są tanie, więc wybierając się do 
Indii nie narazicie się na wysokie koszty. Podstawowe szcze-
pienia i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa zapewni nam bezstresowy pobyt w tym rejonie. Wielo-
krotnie słyszałem opinie o Indiach, że jest to kraj, który się 
kocha albo nienawidzi. Radżastan to na pewno część Indii, 
która zapewni nam intensywnych doznań i kontrastów. Inten-
sywne, żywe kolory kontrastują się z brudem i kurzem ulicy, 
smaki przenikają się, od słodkiego i delikatnego po palący
w ustach, zapachy kadzideł mieszają się z zapachami ulicz-
nego jedzenia, dźwięki tłumów, pojazdów i trąbienia 
przyprawiają nieraz o zawrót głowy. Wszystko to sprawia, że 
tęsknię za tą egzotyczną krainą i myślę o powrocie do Indii. 
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 Przykro patrzeć, widząc, jak starsze kobiety,
u których zdiagnozowano „osteopenię” lub „osteopo-
rozę”, słuchają swoich lekarzy i przyjmują suplementy 
wapnia, a nawet problematyczne leki zwane bisfos-
fonianami. Jest to irracjonalne, dogmatyczne i szkodliwe 
podejście do problemu degradacji kości w miarę sta-
rzenia się.

  Pacjenci przyjmujący zalecane dawki wapnia 
często cierpią na choroby naczyniowe. Roentgen ujawnia 
zwykle w takich przypadkach wyraźne kontury zwapniałych 
naczyń krwionośnych i zastawek serca.

 Poniższe zdjęcie pokazuje zwapniałą tętnicę pier-
siową, często obserwowaną u kobiet leczonych z powodu 
nadciśnienia tętniczego. Podstawowy lek stosowany przy 
nadciśnieniu, diuretyk tiazydowy, sprawia, że organizm 
zatrzymuje wapń, ale traci magnez i potas. Nawiasem 
mówiąc, tego rodzaju zwapnienia odnotowujemy w dużych 
tętnicach całego ciała, a nie tylko piersi. Tych problemów 
można jednak uniknąć.
 Kości zawierają wapń i składniki odżywcze tam, 

gdzie powinny się one znajdować, o ile towarzyszą im 
prawidłowe hormony i inne elementy. Nie trzeba dodawać, że 
siła grawitacji w formie ćwiczeń obciążających jest niezbędna 
i powinna stanowić podstawę zdrowego szkieletu. Nie należy 
bać się ćwiczyć z ciężarem w plecaku, jeśli nie cierpi się na 
zwyrodnienie dysku lub bóle w krzyżu.

 Ponadto należy zwrócić uwagę na relacje między-
ludzkie oraz odżywianie, pamiętając, że suplementy nie 
zastąpią dobrego odżywiania. W końcu naukowcy ciągle 
odkrywają nowe rzeczy na temat żywności i jej interakcji
z organizmem, których nie znamy.

 Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie
w Internecie albo w innych źródłach, które pokarmy są bogate 
w witaminę C, witaminę K2, magnez i takie minerały, jak bor
i krzem. Krzem jest również ważny dla kości. Szczególnie że 
w naszych organizmach znajduję się coraz więcej pocho-
dnych aluminium które to związki wypierają właśnie krzem
z organizmu. Warto zwrócić uwagę również na siarkę która 
uczestniczy w budowaniu tkanki łącznej ważnej dla  całego 
naszego aparatu ruchu.

 Jeśli czas jest dla kogoś najważniejszy, wówczas 
jedną z możliwych dróg jest suplementacja. Lekarze zwykle 

zalecają suplementację wapniem i kwasem alendronowym 
ale bardziej konstruktywny schemat suplementacji obejmuje 
witaminy C, K2 i D3 (w miesiącach zimowych, a w lecie 
przebywanie na słońcu) oraz bor, krzem, siarka i magnez. Te 
suplementy są o wiele ważniejsze w zapobieganiu złama-
niom i utrzymywaniu kości w zdrowiu niż wapń.

 Wapń ostatecznie trafia do mięśni serca, zastawek 
serca i naczyń krwionośnych, co może prowadzić do chorób 
układu krążenia. Ale gdy przyjmuje się niezbędną ilość 
witamin C, K2 i D3, wówczas nasz organizm kieruje wapń 
zawarty w pokarmie do miejsca, w którym powinien się 
znaleźć, a nie do serca i naczyń krwionośnych. Dlatego tak 
ważna jest suplementacja D3 i K2 gdyż zapobiega również 
chorobom układu sercowo-naczyniowego jak miażdżyca, 
udary, zawały itp.

Witamina C realizuje kilka rzeczy wzmacniających kości:

1. Mineralizuje kość i stymuluje wzrost komórek kościo-
twórczych.

2. Zapobiega nadmiernej degradacji kości poprzez blo-
kowanie komórek wchłaniających kość.

3. Zmniejsza stres oksydacyjny, czyli starzenie.
4. Ma kluczowe znaczenie w syntezie kolagenu.

 Kiedy poziom witaminy C jest niski, występuje 
odwrotne zjawisko. Komórki kostne, które rozkładają kości 
(zwane osteoklastami), rozmnażają się, zaś komórki kostne, 
które odkładają minerały i tworzą nową kość (zwane 
osteoblastami), nie powstają.

 Badania wykazały, że starsi pacjenci, którzy złamali 
kości, mieli znacząco niższy poziom witaminy C we krwi niż 
ci, którzy ich nie złamali. Zawartość soli mineralnych w koś-
ciach (to, co mierzą testy) jest wyższa u osób, które 
uzupełniają witaminę C, niezależnie od poziomu estrogenu.

  Witamina K2 jest dobrze znana holistycznym 
terapeutom jako ważny element zdrowia układu sercowo-
naczyniowego i kości. Uzupełnienie jej jest również dobrym 
pomysłem, jeśli problem dotyczy kości lub serca.

 W utrzymaniu dobrego funkcjonowania układu 
odpornościowego i wzmocnieniu kości pomaga także 
witamina D3 w ilości conajmniej 50-70 mg/ml.

 W dzisiejszych czasach uzyskanie niezbędnej ilości 
witaminy C poprzez dietę nie jest łatwe. Przy obciążeniu 
toksynami, którego wszyscy doświadczamy, potrzebujemy 
jej dużo więcej niż nasi przodkowie. Wskazane jest 
przyjmowanie nawet od 2 do 5 gramów dziennie.

 Ludzie, małpy i świnki morskie w ogóle nie wytwa-
rzają witaminy C. Musimy pozyskiwać ją z zewnątrz. Koty 
ważące zaledwie od 5 do 7 kilogramów syntetyzują ponad 15 
razy więcej witaminy C niż zalecana dzienna dawka dla 
człowieka. Kozy są wielkości dorosłego człowieka i bez 
stresu syntetyzują około 13 gramów witaminy C dziennie, zaś 
pod wpływem stresu ta ilość może wzrosnąć nawet do 100 
gramów.

 Nie należy bać się przyjmowania witaminy C. Jest to 
jeden z najbardziej nietoksycznych i bezpiecznych suple-
mentów. Warto przyjmować liposomalną witaminę C w po-
staci askorbinianu sodu lub kwasu askorbinowego, nigdy zaś 
Ester-C lub askorbinianu wapnia.

 Proponowana dziennna suplementacja zapobie-
gawcza przy osteoporozie:

– witamina d3 i k2 – 4000 lub 5000 j D3 oraz K2 
100mcg

– witamina C – 5g
– krzem – 75mg
– siarka (MSM) – 600mg do 2 g
– bor – 10mg
– magnez – 200mg do 400 mg

Źródło: DrSuzanne.net  oraz własne
 Jakub Gronowski

Naturalne źródła witaminy C

   Dzika róża. 100 g owocu surowej dzikiej róży to aż 426 mg 
witaminy C (710%) ...

  Papryka. 100 g papryki żółtej to aż 183 mg witaminy C 
(306%); 100 g papryki czerwonej – 128 mg witaminy C 
(213%) ...

    Czarna porzeczka. ...
    Natka pietruszki. ...
    Jarmuż ...
    Kiwi. ...
    Brokuły. ...
    Papaja.
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   6 tancerek reprezentowało Chojnickie Cen-
trum Kultury na Ogólnopolskim Festiwalu 
Form Tanecznych "Dance Group" w Gdań-
sku. Nasze tancerki ośmiokrotnie stawały na 
podium.
    W dniach 6-7 kwietnia w Gdańsku odbył się 
ogólnopolski festiwal taneczny, który jak co 
roku zgromadził tysiące bardzo młodych 
tancerzy, którzy kochają taniec i akrobatykę. 
Z Chojnickiego Centrum Kultury na festiwalu 
zaprezentowało się sześć tancerek, które jak 
zwykle wróciły z medalami. Były to głównie 
tancerki z zespołu Music Dance oraz dwie 
solistki z zespołu Sigma, które wytańczyły 
trzy pierwsze, trzy drugie i dwa trzecie 
miejsca, w kategorii solo i w duecie.

Poszczególne wyniki:

W solo inne formy tańca powyżej 16 lat:
I miejsce Marta Szczęsna, II miejsce Marta 
Szyszka,
Duety inne formy tańca powyżej 16 lat:
II miejsce Marta Szyszka i Natalia Mosek,
Solo inne formy tańca do 11 lat:
I miejsce Lena Barczyńska,
Solo inne formy tańca do 15 lat:
III miejsce Natalia Mosek, do finału zakwali-
fikowała się także Natalia Myśków,

Taniec współczesny duety powyżej 16 lat:
I miejsce Marta Szyszka i Natalia Mosek,
Solo taniec współczesny powyżej 16 lat:
III miejsce Marta Szyszka,
Solo jazz dance powyżej 16 lat:
II miejsce Marta Szczęsna, do finału zakwa-
lifikowała się także Marta Szyszka,
W solo jazz dance do 11 lat, do finału zakwa-
lifikowała się Amelia Rybacka.
Opiekunem i trenerem tancerek jest Monika 
Michalewicz.                            Gratulujemy !

      W dniu 13.04.2019 r. na strzelnicy w Nie-
żychowicach Klub Strzelecki Chojnice LOK 
zorganizował I Mistrzostwa Chojnic w strze-
laniu dynamicznym z broni centralnego za-
płonu. Było to doświadczenie, z którym 
niewielu strzelców spotkało się w życiu gdyż 
cele, do których strzelano były podświetlane 
lampą stroboskopową, co utrudniało oddanie 
strzału. Sceneria pola tarczowego przypo-
minała scenę z filmu sensacyjnego, w którym 

Policja ściga przestępców. Mimo takiego 
stopnia trudności do zawodów przystąpiło 
wielu zawodników chcących zmierzyć się
z takim wyzwaniem strzeleckim. Zwycięzcom 
tych zawodów został Artur Kosecki z Chojnic 
wyprzedzając Macieja Rutowskiego z Brus 
oraz Adriana Kozioła z Czarnego. Wszys-
tkich zainteresowanych strzelaniem dynami-
cznym zapraszamy w maju na strzelnicę.

Jarosław Frączek

    10 maja 2019 r. w Kościerzynie wychowa-
nek Boxing Team Chojnice stanie do walki
z doświadczonym pięściarzem Silesia Box-
ing - Tomaszem Gołuchem. Będzie to osta-
tnia konfrontacja Kewina na dystansie czte-
rech rund. Kolejne walki, w tym pojedynek
o międzynarodowy pas mistrza Polski, zapla-
nowane są na sześć oraz osiem rund.
- Przygotowania do kościerskiego Rocky 
Boxing Night rozpocząłem już w marcu pod 
okiem Dariusza Michalczewskiego i Remi-
giusza Kubasa, który doprowadził Anthonye-
go Joshuę do tytułu mistrza świata królew-
skiej kategorii wagowej, mówi Kewin Grucha-
ła. Zawodnik Rocky Boxing Night uczestni-
czył także w zgrupowaniu w Karlinie, gdzie 
trenował z przygotowującym się do walki
o pas mistrza świata, niepokonanym pięścia-
rzem Przemysławem Runowskim oraz najle-
pszym polskim pięściarzem olimpijskim, me-
dalistą mistrzostw Europy seniorów Mateu-
szem Polskim. - Bardzo wiele nauczyłem się 
także w trakcie treningów z Nikodemem 
Jeżewskim oraz Izu Ugonohem w trakcie 
obozu szkoleniowego w Zakopanem, pod-
kreśla Kewin. Najmłodszy polski pięściarz 
zawodowy wszedł w okres walk sparingo-
wych, które odbywają się w Chojnicach. 
Dzięki firmom Temis oraz Urbaniak Inwe-
stycje możemy zaprosić zagranicznych 
sparingparnerów - mówi trener Marcin 

Gruchała. Kościerski pojedynek Kewina 
Gruchały, w Polsacie Sport na żywo, 10 maja 
2019 r. od godziny 19.00.

       XIX Regionalny Turniej Szachowy odbył 
się w Szkole Podstawowej nr 8 w formule 
szachów błyskawicznych pod hasłem „Baw-
my się razem”.  Turniej odbywał się w dwóch 
grupach turniejowych. Turniej A – w którym 
udział wzięli juniorzy w wieku powyżej 14 lat
i dorośli szachiści, turniej B – w którym grali 
juniorzy w wieku do 14 lat. Młodzi szachiści 
rozegrali turniej systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund, po 10 min. na partię dla 
zawodnika. Natomiast dorośli grali turniej 
kołowy także 9 rund.
       Do zawodów przystąpiło 36 szachistów. 
Uczestnicy rywalizowali w obrębie dwóch 
grup. W turnieju A grało 9 szachistów,
a w grupie turniejowej do 14 lat wzięło udział 
27 dzieci. Byli to mieszkańcy województwa 
po-morskiego i kujawsko-pomorskiego. Do 
Chojnic przyjechali szachiści z różnych 
klubów i miejscowości takich jak Bydgoszcz, 
Człuchów, Żnin, Pruszcz Gdański, Tczew, 
Brusy i innych miejscowości.
       Średni ranking turnieju w grupie  turnieju 
A wyniósł 1305. W klasyfikacji generalnej 
najlepszym okazał się Marek Olszewski
z BKS CHEMIK Bydgoszcz, który zdobył
8 pkt. Tuż za nim z jednopunktową stratą 2-
gie miejsce zajął Marcin Borchardt z UKS 
ÓSEMKA Chojnice. Trzecie miejsce należało 
do Sebastiana Gmury z Człuchowa, który 
zdobył 5 pkt.
      W grupie OPEN grało 2 juniorów. Naj-
lepiej wypadł wśród nich Dawid Warsiński 
(UKS ÓSEMKA Chojnice/CKiB Brusy), który 
zdobył 4,5 pkt i dobre 5 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Bardzo wysokie 3-cie miejsce 
wśród juniorów do 14 lat zajął Maksymilian 
Henszke z SP 8 w Chojnicach, który zdobył 7 
pkt. i przegrał tylko z pierwszą w turnieju
w grupie B Pauliną Filipek (UKS SP11 
SKOCZEK Tczew), która wywalczyła 8,5 pkt  
i drugą w turnieju Marceliną Brelińską (ŻTMS 
BASZTA Żnin) – 7,5 pkt. Na 4-tym miejscu 
wśród juniorów znalazł się nasz chojnicki 
junior Konrad Sarnowski, który dzielnie wy-

walczył 6 pkt. Na pozycji 6-tej z tą samą liczbą 
punktów uplasował się Paweł Sułkowski
z UKS „ÓSEMKA” Chojnice. 
      Najlepszą juniorką z Chojnic okazała się 
Nadia Grudnowska, która zdobyła 4 pkt. oraz 
3 miejsce w klasyfikacji juniorek do lat 8. 
Najliczniejsza grupa w turnieju to młodzi 
szachiści w wieku do 8 lat. Reprezentowało ją 
16-ścioro dzieci. Najmłodszy uczestnik miał 7 
lat. Natomiast najstarszy uczestnik - 68 lat. 
Najmłodsi chojniccy szachiści, którzy wzięli 
udział w turnieju z Chojnic to Maria Megger 
(SP 8 Chojnice), Kacper Kręzel (Wesołe 
Przedszkole). Dzieci dzielnie radziły sobie 
podczas turnieju. Dla niektórych był to pier-
wszy turniej. Młodzi szachiści mieli możli-
wość poznać zasady rozgrywania turniejów
i zasady zachowania się podczas rozgrywek.
Zawody dały możliwość integracji środowis-
ka szachowego i podniesienia umiejętności 
szachowych. Rywalizacja podczas sporto-
wych zmagań przebiegała w atmosferze fair 
– play. 
       Puchary sfinansowano z grantów 
pozyskanych z Urzędu Miejskiego oraz Sta-
rostwa Powiatowego w Chojnicach, nagrody 
rzeczowe ufundowane zostały przez UKS 
„Ósemka” Chojnice, a nagrody finansowe 
pochodziły z wpłat z wpisowego uczestników 
turnieju.
           Nad całością czuwał komitet organiza-
cyjny: Grażyna Turzyńska – sędzia klasy FA, 
sędziująca oba turnieje, Jacek Lewiński – 
wiceprezes UKS 8, Marcin Borchardt repre-
zentujący Klub oraz rodzice: Małgorzata 
Henszke i Magdalena Kręzel. 
 Zawody zostały zorganizowane 
przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” 
Chojnice oraz Świetlicę Szkoły Podstawowej 
nr 8 w Chojnicach. 
 Serdecznie zapraszamy na nastę-
pne turnieje w Chojnicach.

   Grażyna Turzyńska 

       W dniu 27.04.2019 r. na strzelnicy w Nie-
żychowicach Klub Strzelecki wraz z ZM LOK
w Chojnicach zorganizował i przeprowadził 
zawody strzeleckie w strzelaniu ze strzelby 
gładko lufowej. Celem zawodów było wyło-
nienie najlepszego zawodnika w posługiwa-
niu się strzelbą. Do zawodów przystąpiło 
wielu sympatyków broni palnej. W wyniku 
wyrównanej walki konkurencję te wygrał 
Jabłoński Łukasz z Charzykowy przed 
Łukaszem Tylickim z Czerska oraz Maciejem 
Rutowskim z Brus. Nagrody w postaci 
pucharów i dyplomów wręczył prezes klubu 
strzeleckiego. Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich chętnych do udziału w kolejnych 
zawodach tym razem dynamicznych, w któ-
rych nie tylko trzeba będzie zmieniać broń
w trakcie strzelania, ale i stanowisko a cele 
będą inne dla każdego strzelania. Całe 
strzelanie będzie ograniczone w czasie. 
Zawody odbędą się 12.05.2019 r o godz. 
15.00 na strzelnicy w Nieżychowicach.

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

05 maja
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi, Choj-
niczanka Chojnice zmierzy się z drużyną Podbeskidzia 
Bielsko-Biała. Początek spotkania godzina 18:00. Stadion 
Miejski  w  Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

06 maja
W ramach akcji Dwa tygodnie z książką w Wypożyczalni
i Czytelni dla Dzieci o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie
z pisarzem Filipem Porębskim

08 maja
Dnia 8 maja, z okazji Dnia Europy, o godz. 9.00 – w Choj-
nickim Centrum Kultury odbędzie się VII Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej  „EURO-SONG” – Chojnice 2019, którego 
organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach                    
a współorganizatorem Chojnickie Centrum Kultury. 

09 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na premierę spektaklu 
"Meritum, to Ty?", który utrzymany jest w konwencji recitalu 
teatralnego, gdzie pieśni pełnią rolę dopełniającą, 
komentując wydarzenia między głównymi bohaterami. 
„Meritum, to Ty?” jest spektaklem o spotkaniu dwójki 
przyjaciół, artystów, których drogi przed laty rozeszły się
w niewyjaśniony sposób.  Bilety 25 zł do kupienia w kasie 
kina i przez internet. Początek wydarzenia o godzinie 19:00. 
Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa Chojnickiego Centrum 
Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

10 maja
Czwarty pojedynek Kewina Gruchały na zawodowym ringu. 
W Kościerzynie wychowanek Boxing Team Chojnice stanie 
do walki z doświadczonym pięściarzem Silesia Boxing - 

Tomaszem Gołuchem. Będzie to ostatnia konfrontacja 
Kewina na dystansie czterech rund. Kolejne walki, w tym 
pojedynek o międzynarodowy pas mistrza Polski, zapla-
nowane są na sześć oraz osiem rund. - Przygotowania do 
kościerskiego Rocky Boxing Night Kewin rozpoczął już
w marcu pod okiem Dariusza Michalczewskiego i Remi-
giusza Kubasa

11 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do Centrum Sztuki 
Collegium ARS na koncert dwóch świetnych muzyków 
Andrzeja Walczaka i Andrzeja Prokopowicza. Accoustic 
Jazz Duo to dwóch muzyków i pedagogów na codzień 
zajmujących się nauką gry na trąbce i perkusji. Wstęp wolny. 
Początek koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Chojnice, 
Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła 
gimnazjalnego).

11 maja
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Stali Jezierzyce. Początek spotkania godz. 
11:00 (Termin spotkania może ulec zmianie). Miejsce 
wydarzenia: Stadion Miejski , ul. Mickiewicza 12.

16 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na kolejną świetną 
propozycję Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina. 
"Gąska" Nikołaja Kalady to rewelacyjna komedia opowia-
dająca historię młodej pięknej aktorki, która poprzez swoje 
romanse wprowadza niemały zamęt w nowym miejscu 
pracy.„Gąska” Nikołaja Kolady to gorzka komedia, nad którą 
unosi się duch uniwersalnego cytatu z „Rewizora” Nikołaja 
Gogola: „Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się 

śmiejecie!”. Reżyseria: Paweł Szkotak, Autor: Nikołaj 
Kolada, Obsada: Żanetta Gruszczyńska - Ogonowska, 
Adrianna Jendroszek, Katarzyna Ulicka - Pyda, Piotr Krótki, 
Wojciech Rogowski, Jacek Zdrojewski. Bilety: 40 zł. 
Początek wydarzenia o godzinie 19:00. Miejsce: Sala 
kinowo-widowiskowa Chojnickiego Centrum Kultury, 
Chojnice, ul. Swarożyca 1.

17 maja
Gorąco zapraszamy do Eksperymentarium, gdzie odbędzie 
się już kolejna Noc Muzeów.W tym roku będzie wyjątkowo, 
bo po kaszubsku. W ciekawy sposób nawiążemy do wierzeń 
i legend kaszubskich.  Każdy z uczestników będzie miał 
możliwość stworzyć swój anielski kawałek Kaszub oraz 
uczestniczyć w czarcich grach. Ponadto  posłuchamy 
legend z naszych okolicznych miejscowości.Może uda nam 
się natrafić na jakiś Skarb? Dodatkowo każdy z uczestników 
zapozna się z haftem kaszubskim, jego znaczeniem  oraz 
wykona własnoręczną pamiątkę. A To wszystko w ok. 45 
minut. Start imprezy o godz. 16:00. Każde kolejne wejście
o następnej pełnej godzinie i tak, aż do 21:00. Miejsce: 
Eksperymentarium Chojnice, Józefa Piłsudskiego 30B.

18 maja
Bieg na 10 km i marsz nordic walking na 5 km. Impreza
w ramach Grand Prix Borów Tucholskich. Zapisy na stronie: 
https://dostartu.pl. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. 
Miejsce: Czersk.

18 maja
W ostatnim spotkaniu sezonu 2018/2019 r. rozgrywek o mis-
trzostwo Fortuna I Ligi, Chojniczanka Chojnice zmierzy się
z drużyną GKS-u Tychy. Początek spotkania godzina 17:30. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 12.

18 maja
Samorząd Województwa Pomorskiego, Nadleśnictwo 
Przymuszewo, Nadleśnictwo Czersk, Nadleśnictwo Rytel, 
Powiat Chojnicki, Gmina Brusy oraz Gmina Czersk 
serdecznie zapraszają do udziału w III Wielkim Spływie 
Kajakowym rzeką Brdą. Zbiórka na polu namiotowym
w Czernicy.

22 maja
„To jest chore" - najnowsza propozycja Kabaretu Młodych 
Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, 
tego z czym spotykamy się na co dzień. "To jest chore" 
mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w sze-
roko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega 
od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensow-
ne i absurdalne w naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt 
Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani”
i ten program w pełni to potwierdza. Zabawne skecze
i zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne 
scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że 
dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy 
niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym poziomie 
estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie 
łączą obiektywizm z umiarkowanym realizmem nie 
koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach 
świata i ludzi.  Bilety do nabycia na: www.KupBilecik.pl. 
Wykonawcy: Mateusz Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk, 
Łukasz Kaczmarczyk, Robert Korólczyk. Początek wyda-
rzenia o godzinie 19:00. Miejsce: Centrum Park, Chojnice, 
ul. Huberta Wagnera 1.

24 maja
Dzień Matki w bałkańskich rytmach!Zapraszamy Państwa 
na koncert zespołu Balkan Express, który wystąpi u nas

z okazji Dnia Matki, 24.05.2019 r. o godzinie 18:00. Balkan 
Express to grupa, której twórczość opiera się głównie na 
rytmach pochodzących z szeroko pojętych Bałkanów. 
Inspiracją muzyczną są więc tereny Serbii, Bośni czy 
Macedonii. Podobnie jak w piosenkach prezentowanych
w tamtych rejonach, Balkan Express posiada w swoim 
repertuarze utwory radosne, niezwykle temperamentne, 
przy których nie sposób usiedzieć w miejscu, ale też takie, 
które wypełnione są smutkiem oraz tęsknotą. Bilety w cenie 
50 zł do nabycia w sekretariacie CKiS w godzinach 7:00-
15:00. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Miejsce: 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Sępólno 
Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 4.

25 maja
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojni-
cach z drużyną Sztorm II Gdańsk. Początek spotkania godz. 
11:00 (Termin spotkania może ulec zmianie). Miejsce 
wydarzenia: Stadion Miejski ul. Mickiewicza 12.

25 maja
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na koncert 
zespołów JIVE oraz Wookman. Zespół JIVE powstał
w styczniu 2019 roku, a założyli go Irek Stanisławski 
(Evergreen), Leszek Mazur i Piotr Budnik (Spin), do projektu 
dołączył Marcin Łucyszyn (Minesota) i Artur Kowalski 
(Soulbox). JIVE jest świetną kombinacją muzyków, którzy 
grali różne style muzyczne, ale łączą i ich dobre rockowe 
fascynacje. Grają muzykę melodyjną, która odzwierciedla 
się w ich stylistyce. Wookman to zespół grający szeroko 
rozumianą muzykę fusion. Kompozycje często bywają 
rozbudowane, pozostawiając instrumentalistom dużo 
miejsca na improwizację. Zespół eksperymentuje z formą 

utworów, rytmami i i ich brzmieniem. Skład:Janusz 
Łangowski - instrumenty klawiszowe, trąbka Maciej Klik - 
gitara elektryczna Paweł Nagórski - gitara basowa, 
Bartłomiej Nowak – perkusja. Bilety:10 zł - przedsprzedaż, 
20 zł - w dniu koncertu.

26 maja
Chojnickie centrum Kultury zaprasza o godz. 18:00 na 
koncert operetkowy przygotowany specjalnie z okazji Dnia 
Matki. Wystąpią utalentowani i utytułowani soliści, którym 
towarzyszyć będzie zespół świetnych muzyków.  Najpię-
kniejsze duety, pieśni, arie i piosenki – to wszystko złoży się 
na przepiękny koncert, a wspaniali artyści Magdalena 
Chmielecka (sopran), Marcin Pomykała (tenor) i Adam 
Zaremba (baryton) zagwarantują niezapomniane wrażenia 
artystyczne i miło spędzony czas. Akompaniować będzie trio 
jazzowe Bogdana Ciesielskiego, wspaniałego aranżera
i pianisty. Całość z wdziękiem i klasą poprowadzi Dorota 
Borowicz. Adam Zaremba (baryton) - swoją edukację 
artystyczną rozpoczął w Chojnicach. W roku 2011 ukończył
z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzy-
cznejw Bydgoszczy. Bilety: 40 zł (do kupienia w kasie ChCK
i przez internet). Początek wydarzenia o godzinie 18:00. 
Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa ChCK.

30 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XXV 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza, organizo-
wany w ramach XXV Chojnickiej Nocy Poetów. Zapraszamy 
osoby piszące wiersze do udziału w kolejnej edycji. Termin 
nadsyłania utworów upływa 30 maja 2019 roku. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 3 sierpnia, podczas Choj-
nickiej Nocy Poetów.

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

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

KARTOTEKA 69

Reżyseria: Christoffer Boe
Gatunek: kryminał, thriller
Data emisji: 06 maja 2019 r.

Robotnicy remontujący starą kamienicę w Ko-
penhadze dokonują przerażającego odkry-
cia. W tajnym pomieszczeniu ukrytym za 
ścianą jednego z mieszkań znajdują trzy 
zmumifikowane ciała, ułożone wokół kuchen-
nego stołu.Nadzorujący dochodzenie komi-
sarz Carl Mørck i jego asystent Assad trafiają 
na ślad, który prowadzi ich do okrytego złą 
sławą szpitala dla kobiet w Sprogø. Miejsca, 
gdzie przed laty na pacjentkach dokonywano 
zabiegów przymusowej sterylizacji.  Zagłę-
biając się w mroczny świat medycznych 
eksperymentów i seksualnych nadużyć, Carl
i  Assad rozpoczynają wyścig z czasem. 

PRZEDSZKOLANKA

Reżyseria: Sara Colangelo
Gatunek: dramat
Data emisji: 13 maja 2019 r.

Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi
i ładny dom na przedmieściach Nowego 
Jorku, ale tak naprawdę od zawsze chciała 
być artystką. Kiedy przypadkiem odkrywa 
geniusz poetycki swojego pięcioletniego 
ucznia, postanawia zrobić wszystko, aby nie 
został zmarnowany. Wiara, że chłopiec,
w przeciwieństwie do niej, ma szansę zostać 
wybitnym twórcą, zamienia się w niebez-
pieczną obsesję.

KRAINA WIELKIEGO NIEBA

Reżyseria: Paul Dano
Gatunek: dramat, romans
Data emisji: 20 maja 2019 r.

Jeanette i Jerry są tylko z pozoru szczęśliwym 
małżeństwem. Właśnie przeprowadzili się do 
domu na przedmieściach, ale w nowym 
miejscu czekają na nich stare problemy. Jerry 
po raz kolejny woli uciec, niż zmierzyć się
z trudnościami. Kiedy wyjeżdża na kilka 
miesięcy gasić niebezpieczne pożary lasów, 
Jeannette zostaje sama z dorastającym sy-
nem. Zagubiona kobieta wdaje się w romans, 
który jednak tylko na chwilę pozwala jej 
poczuć się dziewczyną, jaką była kiedyś - 
szaloną, atrakcyjną i pełną życia.

CIEMNO PRAWIE NOC

Reżyseria: Borys Lankosz
Gatunek: kryminał, thriller
Data emisji: 27 maja 2019 r.

Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajem-
niczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa 
dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Ciele-
cka). Powracająca po latach w rodzinne 
strony, nieustępliwa reporterka chce poznać 
rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, 
wobec której nawet policja okazuje się 
bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa 
Alicja – dość nieoczekiwanie – wpada na trop 
dramatycznych wydarzeń, które swój po-
czątek miały dekady temu. Dążąc do odkrycia 
prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić 
czoła nowemu zagrożeniu oraz temu, przed 
czym uciekała przez całe dorosłe życie. 
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