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      Przez to zamieszanie z karonawirusem 
w poprzednim numerze Chojniczanina.pl 
zapomniałem przekazać państwu bardzo 
dobrą wiadomości. Dobrą szczególnie dla 
twórców kultury z powiatu chojnickiego.

    Stypendia kulturalne Burmistrza Chojnic, 
które są realizowane w mieście, pokazały jak 
bardzo była potrzebna taka forma aktywizacji 
twórców. Kiedy jeszcze byłem radnym miej-
skim pracowaliśmy w komisji kultury nad tre-
ścią tamtej uchwały, a potem po jej uchwa-
leniu, kiedy będąc w komisji stypendialnej 
brałem udział w ocenie pierwszych proje-
któw, nikt z nas nie przewidywał tak pozyty-
wnych jej skutków. Po kilku latach działania 
uchwały, stypendia kulturalne w mieście 
okazały się wielkim sukcesem. Ujawniło się 
wielu twórców, którzy bez tego narzędzia nie 
mieliby okazji zaistnieć. Program miejski 
okazał się tak wielkim sukcesem, że w końcu 
w Chojnickim Centrum Kultury zabrakło ter-
minów na wystawy dla artystów, którzy 
zostali stypendystami burmistrza miasta.
    Kiedy w 2018 roku zostałem Radnym Rady 
Powiatu i jednocześnie Przewodniczącym 
Komisji Kultury Sportu i Promocji i zapozna-
łem się z działalnością grantowo-stypen-
dialną starostwa stwierdziłem, że owszem 
stypendia sportowe Starosty są ale stypen-
dia kulturalne już nie. Istniała owszem moż-
liwość przyznania nagrody za wybitne osią-
gnięcia dla twórcy kultury, ale nie było uch-
wały stypendialnej, która tak jak w mieście 
zachęcałaby do kompleksowego zaprezen-
towania swojej  twórczości, a przede wszy-
stkim pomogła finansowo w jej realizacji.
    Ponad to uchwała miejska niestety zas-
trzega, że stypendium burmistrza można 
przyznać tylko mieszkańcowi miasta Choj-
nice. Dlaczego więc mieszkaniec Chojni-
czek czy Charzykowy ma być pokrzywdzony 

tylko dlatego, że mieszka w podchojnickiej 
sypialni, dlaczego pokrzywdzony ma być 
inny mieszkaniec powiatu, tylko dlatego, że  
pozostałe gminy powiatu chojnickiego, z nie-
wiadomych przyczyn, nie mają podobnych 
jak, gmina miejska Chojnice, aktów praw-
nych?
     Dlatego na posiedzeniu komisji, której 
przewodniczę, w dniu 18 marca 2019 r. zgło-
siłem wniosek o opracowanie i w konsekwen-
cji podjęcie powiatowej uchwały stypendial-
nej. Wniosek mój poparli wszyscy uczestni-
czący w posiedzeniu członkowie komisji: Ja-
rosław Schumacher, Mariusz Paluch, Marek 
Szmagliński i Eugeniusz Wirkus. 
   Jedenaście długich miesięcy uchwała  wał-
kowała się w „trzewiach powiatu” by w końcu, 
w trakcie XII sesji Rady Powiatu - 27 lutego 
2020 r. ujrzeć światło dzienne.   Ufffff. 
        Jako radny powiatowy nie „prześcigam” 
się z innymi radnymi w ilości „zapytań” i „inter-
pelacji” na temat „3” dziury w „4” drodze po-
wiatowej. Przedstawienie potrzeb twórców 
kultury z terenu powiatu, inicjatywa uchwało-
dawcza i w konsekwencji powstanie aktu 
prawa lokalnego – uchwały Rady Powiatu, 
skutkującej możliwością przyznawania sty-
pendiów dla twórców kultury powiatu chojni-
ckiego, uważam jednak za swój pierwszy - 
mały sukces w tej kadencji. 
     Mimo, trwającego obecnie bardzo trud-
nego dla ludzi kultury okresu, zachęcam 
twórców kultury z powiatu chojnickiego do 
działań twórczych. Zapewniam, że każdy 
złożony wniosek o stypendium zostanie 
wnikliwie rozpatrzony i w miarę posiadanych 
środków  finansowo wsparty.

Przewodniczący 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji

Powiatu Chojnickiego
Jacek Klajna

      Samorząd Województwa Pomorskiego 
uruchomił 20 kwietnia stronę internetową dla 
przedsiębiorców i firm z naszego regionu, 
które zostały dotknięte skutkami epidemii. 
Strona ma być narzędziem skupiającym 
informacje o wszystkich formach dostępnego 
obecnie wsparcia. Strona jest dostępna pod 
adresem pomocdlafirm.pomorskie.eu.

     Na stronie dostępne są informacje na te-
mat wsparcia dla firm oferowanego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w postaci dopłat do 
wynagrodzeń pracowniczych w okresie 
przestoju ekonomicznego lub obniżonego 
wymiaru czasu pracy  w sytuacji spadku 
obrotów gospodarczych. 

   Strona  to pomocdlafirm.pomorskie.eu
również miejsce, gdzie można uzyskać infor-
macje jak skorzystać ze wparcia oferowa-
nego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny Fundusz Porę-
czeń Kredytowych m.in. w ramach środków 
w wysokości 80 mln zł wygospodarowanych 
przez samorząd województwa dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców. Środki te 
pomogą ograniczyć społeczne i gospodar-
cze straty związane z epidemią COVID-19,
z której skutkami borykają się pomorscy 
przedsiębiorcy oraz ich pracownicy.
    Poprzez stronę istnieje możliwość wyszu-
kania dedykowanego wsparcia dla przed-
siębiorstw w zależności od wielkości a także 
uzyskania informacji na temat instrumentów 
prawnych w zakresie wsparcia firm czy kan-
celarii prawnych i podatkowych udzielają-
cych pomocy w zakresie wypełniania wnio-
sków.
    Uruchomiono też na Facebooku spec-
jalną „Tablicę Ogłoszeń” Pomoc dla firm! 
Pomorskie. Tablica dedykowana jest przed-
siębiorcom oferującym określone produkty 
np. z krótkim terminem przydatności oraz tym 
szukającym określonych produktów czy 
współpracy w zakresie uruchomienia kon-
kretnej produkcji. Tablica ogłoszeń na 
Facebooku jest dostępna pod adresem: 
https://www.facebook.com/groups/1116442
035388176

        Zakład Zagospodarowania Odpadów 
Nowy Dwór Sp. z o.o. informuje, że z dniem 
02.05.2020 r. uruchamia ponownie Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
dla mieszkańców miasta Chojnice.

     Jednocześnie informujemy, że w mie-
siącach maj i czerwiec 2020 r. punkt PSZOK 
będzie czynny wyłącznie w soboty w godz. 
6:00 -14:00.

       W/w terminy przyjmowania odpadów do 
punktu PSZOK są podyktowane zapewnie-
niem bezpieczeństwa mieszkańców miasta    
i pracowników zakładu, ponieważ nadal obo-
wiązuje stan epidemii w kraju związany z roz-
powszechnianiem się koronawirusa SARS-
Co-2, który wywołuje chorobę COVID-19.

      Osoby dostarczające odpady do PSZOK 
muszą bezwzględnie mieć ubrane środki 
ochrony osobistej (rękawiczki oraz zasło-
nięte usta i nos). W przeciwnym przypadku 
odpady dostarczone przez osoby nie posia-
dające w/w zabezpieczenia nie będą przyjęte 
do punktu PSZOK.

Dezynfekcja pojemników.

   W związku ze stanem epidemii oraz w tro-
sce o bezpieczeństwo zarówno mieszkań-
ców jak i pracowników spółki, Zakład Zago-
spodarowania Odpadów Nowy Dwór od 24 
kwietnia 2020 r. przeprowadza dezynfekcję 
pojemników na odpady komunalne. Po opró-
żnieniu pojemników, pracownicy za pomocą 
specjalistycznego sprzętu rozprowadzają 
środek dezynfekujący na powierzchni i w śro-
dku pojemników, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem uchwytów i klap. W najbliższym 
czasie dezynfekcji zostaną poddane kolejne 
pojemniki z terenu obsługiwanego przez 
spółkę. Prosimy o cierpliwość i wyrozumia-
łość dla ekip przeprowadzających dezyn-
fekcję.
    W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, 
chcemy w ten sposób włączyć się w walkę
z koronawirusem. Jesteśmy świadomi zagro-
żenia jakie mogą stanowić zakażone odpady. 
Zachęcamy raz jeszcze do zapoznania się
z wytycznymi dotyczącymi postępowania
z odpadmi w czasie epidemii, które są dostę-
pne na naszej stronie internetowej. 

https://www.zzonowydwor.pl

No właśnie - co z tymi wyborami?

    Dzisiaj - 2 maja- rząd konsekwentnie 
planuje termin wyborów prezydenckich na 
dzień 10 maja. Co prawda w przestrzeni 
publicznej pojawiają się bardziej realne 
terminy: 17 lub 23 maja, ale nadal brak jest 
właściwego aktu prawnego. I tu jest praw-
dziwy szkopuł. Skoro Rzeczypospolita jest 
demokratycznym państwem prawnym (art. 2 
konstytucji), a organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa 
(art. 7 konstytucji) to jak można zaplanować
i zrealizować „wybory korespondencyjne” dla 
których nie ma właściwego aktu prawnego? 
     Być może kończyłem Wydział Prawa
i Administracji UMK w Toruniu wtedy kiedy 
prawo było jeszcze prawem. Być może, nie-
właściwie interpretuje art. 8: „Konstytucja jest 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Pol-

skiej”. Tylko, tak po prawdzie, jak można ina-
czej interpretować ten zapis? 
     Jak były 3 tys . zakażonych zamknięto 
lasy, jak było 8 tys. zakażonych otwarto lasy. 
Jak pandemia się rozwijała zamknięto gale-
rie, jak osiągnięto poziom 13 tys. zakażo-
nych, otwarto galerie, a o zgrozo 6 maja 
planuje się, stworzyć pozory normalności, 
przed wyborami uruchomiając przedszkola. 
Skoro zamknięto nas wszystkich w domach, 
a COVID-19 jest podobno najbardziej zara-
źliwym wirusem w historii ludzkości, to jak 
można otworzyć przedszkola gdzie jedno 
zainfekowane dziecko, dzieląc się zabaw-
kami i buziakami, jest w stanie zarazić kolej-
ne 20 rodzin. 
         Ciężko jest żyć w tym kraju kiedy się 
logicznie myśli. Ale pamiętajcie, że po nocy 
zawsze przychodzi dzień. 

Jacek Klajna
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01 kwietnia
Rząd ogłosił wprowadzenie „Tarczy Antykryzysowej”. To pa-
kiet rozwiązań, który ma za zadanie pomóc polskim firmom
i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pan-
demią koronawirusa. 

01 kwietnia
Fabryka materaców Relaks w Topoli poinformowała, że
w  celu ograniczenia strat spowodowanych załamaniem się 
łańcucha dostaw oraz ograniczeniami kadrowymi związa-
nymi z występowaniem pandemii Covid-19 (Koronawirus) 
od 1 kwietnia 2020 roku, tymczasowo ulega zamknięciu 
zakład w Chojnicach i Zielonej Górze. 

01 kwietnia
Podczas zgromadzenia wspólników ZGM w Chojnicach 
podjęto decyzję, iż osoby fizyczne i prowadzące działalność 
gospodarczą będą miały umorzone czynsze w wynajmo-
wanych przez siebie lokalach użytkowych.

01 kwietnia
W związku z wprowadzonym stanem epidemii od dnia 
01.04.2020 r. (środa) wszystkie kursy realizowane przez 
PKS Chojnice Sp. z o.o. zostały zawieszone do odwołania. 
 
02 kwietnia
Na portalu społecznościowym facebook utworzono  grupę 
otwartą „Chojnicki razem!”, której celem jest wzajemna 
pomoc wszystkim osobom, które prowadzą działalność 
gospodarczą oraz  zjednoczenie wszystkich firm powiatu 
chojnickiego do wspólnego działania, do wzajemnej 
pomocy i do wspierania. Z grupy można dowidzieć się m.in. 
która knajpka, restauracja dowiezie do klienta ciepły 
posiłek, który zakład usługowy jest zamknięty, a który 
oferuje pomoc w dowozie np. zakupów osobie starszej.

03 kwietnia
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podczas epidemii, 
dyspozycją Premiera RP, Lasy Państwowe, wprowadziły  
tymczasowy zakaz wstępu do lasów. Zamknięte pozostały 
też Parki Narodowe.

06 kwietnia
Chojnickie markety LIDL i wybrane sklepy Biedronka prze-
szły na system pracy całodobowej by rozładować kolejki 
tworzące się przed świętami.

06 kwietnia
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnicach 
uruchomiła dodatkowe dyżury telefoniczne psychologów
i psychoterapeutów dla osób nie potrafiących sobie samo-
dzielnie poradzić ze strachem wywołanm możliwością 
zakażenia, lękiem o przyszłość, możliwością utraty pracy 
oraz nadchodzącym kryzysem gospodarczym. 

08 kwietnia
Rozpoczęło się pobieranie wymazów od grupy pracowni-
ków podchojnickiego Polcomu. 2 kwietnia okazało się, że 
jeden z pracowników firmy jest zakażony koronawirusem. 
Pracownicy firmy Polcom Modular  od tego dnia  przebywali 
na kwarantannie.

08 kwietnia
Miasto i gmina Chojnice, Burmistrz Arseniusz Finster i Wójt 
Zbigniew Szczepański podjęli decyzję o dodatkowym 
wsparciu chojnickiego szpitala w przygotowaniach do walki 
z pandemią. Samorządy solidarnie przekazały po 100 tys. 
zł. Pieniądze pochodzą z zarządzania kryzysowego gmin 
miejskiej i wiejskiej. 

09 kwietnia
Odbyła się pierwsza telekonferencja starosty chojnickiego 
Marka Szczepańskiego z włodarzami poszczególnych 
gmin. Tematem były wspólne zakupy maseczek, ręka-
wiczek i środków higieny, powiatowa tarcza antykryzysowa 
oraz organizacja miejsc do izolacji.

09 kwietnia
Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że od 23 
kwietnia wchodzi  obowiązek zakrywania nosa i ust
w przestrzeni publicznej. Do 19 kwietnia przedłużone 
zostały obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, 
teatrów, zakładów fryzjerskich i punktów usług. Również 
szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia. Egzaminy maturalne 
i ósmoklasistów zostały przesunięte. 

09 kwietnia
Zbyt duża liczba wiernych podczas nabożeństwa była po-
wodem interwencji policji na mszy świętej w Charzykowach. 
W związku z tym zdarzeniem zostało wszczęte postępo-
wanie o wykroczenie. 

10 kwietnia
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospra-
wnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została 
możliwość uzyskania pomocy finansowej w wysokości 500 
zł miesięcznie, dla osób niepełnosprawnych, które po 9 mar-
ca utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej
w placówce rehabilitacyjnej.

10 kwietnia
Wielki Piątek upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa. W tym 
roku ze względu na epidemię i związane z nią ograniczenia, 
wierni nie wzięli udziału w adoracji krzyża w chojnickich 
świątyniach. 

10 kwietnia
Rozpoczęła się dezynfekcja miejsc publicznych, w tym  
przystanków autobusowych. Działanie realizowała  chojni-
cka OSP i  Spółdzielnia Socjalna TUR. 

10 kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury uruchamiło akcję  #MójDom 
Kultury, mającą zachęcić artystów, profesjonalistów jak
i amatorów, do dzielenia się swoją twórczością w okresie 
powszechnej kwarantanny. 

10 kwietnia
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację
z dnia 10 kwietnia 2020 roku, godzina 14:00 związaną
z COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowane nowym koro-
nawirusem SARS-CoV-2) w powiecie chojnickim: liczba 
osób poddanych kwarantannie  - 452, ogólna liczba osób 
pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 454, 
liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 0.

14 kwietnia
Przy chojnickim szpitalu powstała polowa izba przyjęć. Na-
miot pneumatyczny rozłożyli druhowie OSP Chojnice. 
Głównym zadaniem polowej izby przyjęć jest ograniczenie 
ewentualnych zakażeń koronawirusem personelu i pacjen-
tów w szpitalu niezakaźnym, jakim jest Szpital Specjalisty-
czny w Chojnicach.

14 kwietnia
Rozdysponowano pierwszą partię maseczek dla seniorów. 
Chojnicki ratusz wydał 3 tysiące maseczek ochronnych dla 
chojniczan w wieku 60 lat i więcej. W sumie Ratusz rozdy-
sponował  w kwietniu 20 tysięcy zamówionych maseczek.

16 kwietnia
Zaczął obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa. Każda 
osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik 
czy chustkę, którą zakryje zarówno usta, jak i nos. Obo-
wiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach,
w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług 
oraz zakładach pracy.

16 kwietnia
O godz. 11.00 upłynął dodatkowy termin na zgłaszanie się 
kandydatów do pracy w komisjach wyborczych na wybory 
prezydenckie. Do prac w komisjach wyborczych w mieście 
Chojnice zgłosiło się 58 osób, a w gminie Chojnice - 38 
osób. Tymczasem w każdym z tych samorządów do prze-
prowadzenia wyborów potrzeba około 130 członków komi-
sji.

17 kwietnia
Chojnicka firma MTB wyprodukowała i użyczyła chojnic-
kiemu szpitalowi, całkowicie za darmo, specjalistyczny 
moduł medyczny do segregacji pacjentów. To rodzaj wyso-
kiej klasy kontenera, w którym medycy będą mogli dokony-
wać wstępnej segregacji pacjentów. Obiekt jest warty pół 
miliona złotych, a dla MTB jest wyrazem wdzięczności za 
poświęcenie służb medycznych.

19 kwietnia
Jednostka OSP Charzykowy przeprowadziła dekontamina-
cje na terenie Charzyków. Dezynfekowane były przystanki 
autobusowe, ławki, kosze na śmieci, a także pomosty nad 
jeziorem.

20 kwietnia
Zniesiony został zakaz wstępu do lasów i parków. Można 
wchodzić do lasów i parków, a także biegać i jeździć na 
rowerze. Nadal nie można  korzystać z umiejscowionych
w tych miejscach placów zabaw, czy siłowni pod chmurką.

20 kwietnia
Około godz. 13.00 do Urzędu Skarbowego w Chojnicach 
wpłynął mail z informacją o podłożeniu ładunku wybucho-
wego. Na miejscu pracowała m.in. Nieetatowa Grupa Roz-
poznania Minersko - Pirotechnicznego. Z budynku ewakuo-
wało się około 60 osób. Alarm był fałszywy. 

20 kwietnia
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację
z dnia 20 kwietnia 2020 roku, godzina 14:00 związaną
z COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2) w powiecie chojnickim: 
liczba osób poddanych kwarantannie  - 190, ogólna liczba 

osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 
193, liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 1

20 kwietnia
Michał Karpiak z Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu-
chowskiej poinformował, że w tym roku, z powodu pandemii 
koronawirusa, nie będzie festiwalu InterTony. Być może 
InterTony uda się w tym roku przygotować w formie tran-
smisji w internecie.

20 kwietnia
Ruszyły roboty wykończeniowe w świetlicy socjoterapeu-
tycznej przy ul. Dworcowej, która pierwotnie miała być goto-
wa we wrześniu ubiegłego roku. Zadanie jest realizowane
w ramach projektu "Rewitalizacja dzielnicy Dworcowej". 
Opóźnienie wynika z tego, że poprzedni wykonawca opuścił 
plac budowy i potrzebny był kolejny przetarg.

21 kwietnia
Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej poinformował, że pomiędzy 30 maja a 6 czerwca 
planuje się wznowienie rozgrywek w pierwszej i drugiej 
lidze. Piłkarze Chojniczanki mają wrócić na boiska i do-
kończyć sezon.

22 kwietnia
Ok. godz. 23.00 czterech strażaków wyjechało z chojnickiej 
jednostki, by pomóc w gaszeniu pożaru w Biebrzańskim 
Parku Narodowym. Ratownicy zabrali ze sobą duży wóz 
mogący pomieścić osiem ton wody, oraz terenówkę z pom-
pą o dużej wydajności i linią wężową. 

24 kwietnia
Rząd poinformował, że przedłużone zostaje zamknięcie 
szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia 
działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. 
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 
czerwca br. Egzaminy maturalne pisemne rozpoczną się
8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych 
ustnych. 

24 kwietnia
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster przeprowadził pier-
wszą telekonferencję dla mieszkańców miasta  poprzez 
portal społecznościowy Facebook. Można było zadawać 
pytania w czasie rzeczywistym. 

25 kwietnia
Miejska Biblioteka publiczna poinformowała, że zaplanowa-
na na sobotę 25 kwietnia 2020 roku VII Noc w Bibliotece nie 
odbędzie się. Akcja zorganizowana zostanie jesienią. Kon-
kursy ogłoszone w ramach Nocy zostały przeniesione.

27 kwietnia
Na stronie internetowej MBP ukazał się 31 numer kwartal-
nika chojnickiego. Z powodu epidemii koronawirusa nie 
odbyła się zwyczajowa promocja w czytelni.

28 kwietnia
W Technikum Mundurowym BZDZ w Chojnicach odbyło się 
zorganizowane z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji
w Chojnicach, przy zachowaniu wszelkich środków ostroż-
ności, spotkanie informacyjne dla kandydatów do służby
w policji.

29 kwietnia
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację
z dnia 29 kwietnia 2020 roku, godzina 14:00 związaną
z COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2) w powiecie chojnickim: licz-
ba osób poddanych kwarantannie – 208, ogólna liczba osób 
pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 208, 
liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 1.

29 kwietnia
Rząd poinformował, że wkraczamy w drugi zapowiadany 
etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po 
majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budo-
wlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią dzia-
łalność.

30 kwietnia
Odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Chojnickiego VI ka-
dencji. Ze względu na stan epidemii i konieczność zacho-
wania środków bezpieczeństwa sesja odbyła się bez 
udziału publiczności i mediów. Radni zapoznali się z „Oceną 
stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego
w 2019 roku” z udziałem „zdalnym przez Internet” powiato-
wych służb, inspekcji i straży. 

30 kwietnia
Starosta Chojnicki Marek Szczepański poinformował, że 
most zwodzony w Swornegaciach zostanie otwarty na 1 ma-
ja. Godziny otwarcia zwodzonego mostu będą następujące: 
9.00 – 9.20, 12.00 – 12.20, 15.30 – 15.50, 19.00 – 19.20.
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          Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Urząd Miejski     
w Chojnicach jest zamknięty dla interesantów.

1. Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach przyjmuje tylko i wy-
łącznie wnioski z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

2. Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wnioski z zakresu 
ewidencji ludności i dowodów osobistych.

3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
przyjmuje wnioski z zakresu:
· świadczenia usług komunalnych,
· wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania     
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

· wydawania decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.      
o ochronie przyrody,

· wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy       
z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Wydział Planowania Przestrzennego przyjmuje wnioski     
z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy         
z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

           Interesanci są przyjmowani jedynie w sytuacjach, 
kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, po uprzednim tele-
fonicznym ustaleniu godziny przyjęcia interesanta. Reali-
zacja prawa wglądu do akt sprawy realizowana jest w drodze 
elektronicznej, poprzez wysłanie scanu na adres emailowy 
wskazany we wniosku. Ustalenie terminu i godziny przyjęcia 
interesantów następuje:

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach tel.52 3971800 wew. 
34, 30, 56 lub telefon komórkowy 500-825-087. Adres email: 
usc@miastochojnice.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich tel. 52 3971800 wew. 31, 30, 
32. Adres email: .wso@miastochojnice.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
tel. 52 3971800 wew. 36, 38, 18 lub telefon komórkowy: 512-
950-857 (tylko w zakresie decyzji na usunięcie drzew lub 
krzewów). Adres email: 
km@miastochojnice.pl srodowiska@miastochojnice.pl, .

Wydział Planowania Przestrzennego tel. 52 3971800 wew. 
39, 41. Adres email: .planowanie@miastochojnice.pl

      Ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach 
w opisanym wyżej zakresie obowiązuje do odwołania.

      „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi 
na terenie MOF Chojnice-Człuchów” to projekt partnerski 
realizowany na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy 
Miejskiej Człuchów należących do dwubiegunowego Choj-
nicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
w formie partnerstwa zawartego pomiędzy: Gminą Miejską 
Chojnice, Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim, 
w którym Gmina Miejska Chojnice pełni funkcję Lidera. Pro-
jekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowa-
nie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00  z dnia 18.08.2017r.

      Szacowana obecnie wartość zakresu realizowanego 
przez Gminę Miejską Chojnice to: 79,6 mln zł,  w tym kwota 
dofinansowania ze środków unijnych wynosi: 40,3 mln zł. 
Dotychczas z tytułu realizacji projektu, Gmina Miejska Choj-
nice poniosła wydatki w kwocie: 40,7 mln zł. Każdy z partne-
rów realizuje samodzielnie swój zakres rzeczowy. Realizacja 
projektu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice rozpoczęła się 
od wykupu gruntów niezbędnych do przeprowadzenia 
założonych prac na łączną kwotę 2,96 mln zł. 
        Miasto rozstrzygnęło wszystkie postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w ramach projektu. W wyniku 
rozstrzygniętych postępowań zawarto dziewięć umów na wy-
konanie robót budowlanych na łączną kwotę: 71,6 mln 
złotych oraz podpisano aneksy na roboty dodatkowe o war-
tości 1,6 mln zł. Zawarto umowy na sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego na łączną kwotę: 0,95 mln zł. 

Obecnie trwają roboty budowlane w ramach następujących 
umów:

1/ na budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz – 
prace zaawansowane w 83%;

2/ na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej i Zawi-
szy Czarnego, budowę zbiornika retencyjnego „Zachodni-
Człuchowska”, budowę zbiornika „Zachodni”, Rów Zacho-
dni, układ separatorów nr 16 – prace zaawansowane       
w 90%;

3/ na regulację Strugi Jarcewskiej, budowę układów separa-
torów nr 6,7 i 8, budowę kanalizacji deszczowej od zbior-
nika „Fatimska” do ul. Podmurnej, rozbudowę zbiornika 
retencyjnego „Fatimska” – zaawansowanie robót wynosi 
obecnie: 75%;

4/ na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej, Towa-
rowej, Alei Brzozowej, Sędzickiego, Dworcowej, Łuży-
ckiej, Kaszubskiej, Angowickiej – umowa zrealizowana     
w 50%;

5/ na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Alei Brzozowej, 
Prochowej, H. Bielickiej, Ducha Świętego, Łąkowej, 
Okrzei, Kasprzaka, Al.Sobierajczyka, I.G.Goedtke, 
Sępoleńskiej, Witolda Looka – roboty zaawansowane      
w 23%;

6/ na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Subisława, 
Sambora, Dąbrowskiego – umowa zaawansowana w 4%;

7/  na  budowę zbiornika „Sobierajczyk”, przebudowę rowów 
S-J i Rowu Południowego, budowę układów separatorów 

na 21,22 i 23, budowę zastawek sterujących – umowa 
zaawanasowana w 5%.

           W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie 
prac na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej. 
Natomiast rozpoczęcie prac w ramach umowy  na  budowę 
kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, Pl.Niepodległości, 
Sukienników i Okrężnej planowane jest w roku 2021.

           W najbliższym czasie planowane jest złożenie wnio-
sku o aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający okres 
realizacji projektu do końca 2022 r. Ponadto prowadzone są 
rozmowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w za-
kresie zwiększenia kwoty dofinansowania w związku ze 
wzrostem wartości projektu w stosunku do planowanej na 
etapie aplikowania.

       Celem głównym projektu „Poprawa gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-
Człuchów” jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człucho-
wskiego MOF na powodzie i susze poprzez realizację zadań 
związanych z rozbudową i modernizacją systemów odpro-
wadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.

      W ramach promocji projektu, na terenie miasta Chojnice 
postawiono sześć tablic zawierających informacje na temat 
realizowanego projektu. 

foto: D. Frymark

Rozbudowa zbiornika retencyjnego „Fatimska” Zbiornik retencyjny „Zachodni – Człuchowska”

Komora wlotowa poniżej Urzędu Skarbowego łącząca dwa kolektory
z miasta z  kolektorem zakrywającym Strugę Jarcewską Roboty przy separatorze ON Skiba
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    Chojnickie Centrum Kultury prowadzi akcję #MójDom-
Kultury, poprzez którą zachęca lokalną społeczność - i nie 
tylko - do bycia aktywnym artystycznie, kreatywnym i twór-
czym we własnym domu. Internauci już od miesiąca dzielą się 
swoimi zdjęciami oraz filmikami umieszczanymi w mediach 
społecznościowych w ramach inicjatywy.

     W związku z dużym zainteresowaniem akcją, organiza-
torzy podjęli decyzję o przedłużeniu terminu jej trwania - do 
29 maja.“Każdego dnia przybywają ciekawe prace, nie 
chcemy odbierać ludziom przyjemności dzielenia się swoją 
sztuką w tym – nadal jeszcze – trudnym okresie.” - mówi 
dyrektor ChCK Radosław Krajewicz

     Pod hasztagiem #MójDomKultury na ten moment znaj-
dziemy całkiem ciekawą bazę prac naszych lokalnych 
twórców: od malowideł, szkiców po sztukę rękodzieła, nagra-
nia muzyczne i krótkie filmy. Co istotnego w tej akcji - każdy 
może się pod nią podłączyć, wystarczy posiadać konto na 
Facebooku lub Instagramie. Najciekawsi twórcy otrzymają ̨
szansę zaprezentowania się w Chojnickim Centrum Kultury. ̨
Regulamin akcji znajduje na stronie internetowej Centrum 
Kultury ( ).www.ckchojnice.pl

Maseczki dla seniorów

       Pracownicy Chojnickiego Centrum Kultury szyją mase-
czki dla Klubu Seniora ASTRY. Ze względu na zaostrzenia 
wprowadzone przez rząd i obowiązek zakładania maseczki
w czasie pandemii, pracownicy ChCK postanowili zadbać
o osoby z Klubu Seniora, działającego przy ChCK. Maseczkę 
otrzyma każdy członek klubu oraz sami pracownicy. Odbie-
rający maseczki przyznają, że nie mogą się doczekać 
momentu, kiedy ponownie będą mogli spotkać się na próbie 
chóru w ChCK.

Wystawa fotografii na świeżym powietrzu

     Zdjęcia autorstwa Anny Zajkowskiej pt. „Ważni dla Choj-
nic” mimo okresu pandemii dostępne są dla mieszkańców 
cały czas. Można oglądać ją na wystawie plenerowej przed 
budynkiem Chojnickiego Centrum Kultury, od strony Wzgó-
rza Ewangelicznego.

     Projekt fotograficzny „Ważni dla Chojnic” ma na celu przy-
pomnienie i przedstawienie chojniczanom sylwetek osób, 
które po 1918 roku, czyli w czasie, kiedy odzyskiwaliśmy nie-
podległość, w sposób szczególny zapisały się na kartach 
historii naszego miasta i regionu.

   Celem jaki sobie postawiłam było ucharakteryzowanie 
modeli tak, by jak najbardziej przypominali postacie z ar-
chiwalnych fotografii. Cały projekt został zrealizowany w cią-
gu 13 miesięcy i poza szczegółową analizą starych fotografii 
pod kątem kadru, ustawienia modela, jego mimiki, oświetle-
nia i strojów największym wyzwaniem była logistyka. Miano-
wicie, zgranie w konkretnym terminie modela, charakte-
ryzatorki i fotografa, czyli mnie. - opowiada autorka zdjęć 
Anna Zajkowska. Za wizaż modeli odpowiadała Julia 
Miszewska. Wystawa będzie prezentowana do końca maja.

Wyniki konkursu plastycznego
"Kaszubskie jajko wielkanocne"

   Przedstawiamy wyniki ogólnopolskiego internetowego kon-
kursu plastycznego, który został zorganizowany przez 
Chojnickie Centrum Kultury. Komisja konkursowa postano-
wiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

Kategoria A - Przedszkola
Zuzanna Olter - 1 miejsce
Roksana Pilacka - 2 miejsce
Kinga Kempińska - 3 miejsce
Piotr Granowski - wyróżnienie
Magdalena Tuszyńska - wyróżnienie

Kategoria B - Szkoła Podstawowa klasy I-III
Jan Nitka - 1 miejsce
Emilia Śledź - 2 miejsce
Liwia Kolińska - 3 miejsce
Magdalena Tuszyńska - wyróżnienie
Alicja Sawicka - wyróżnienie
Natalia Mikołajczyk- wyróżnienie

Kategoria C - Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
Mateusz Włodarczyk - 1 miejsce
Laura Czapiewska - 2 miejsce
Amelia Zawojska - 3 miejsce
Adriana Lewandowska - wyróżnienie
Alan pestka- wyróżnienie

Nadia Szark - wyróżnienie
Karol Pawłocki - wyróżnienie
Aleksander Rydygier -wyróżnienie

Kategoria C - Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII
Ada Wiśniewska - 1 miejsce
Karol Łoński - wyróżnienie

Kategoria E - Szkoły ponadpodstawowe
Isabel Hoppe - 1 miejsce
Beata Pawełek - 2 miejsce
Jan Kosecki - wyróżnienie
Emilia Kurs - wyróżnienie

Kategoria F - Dorośli
Bernadeta Śledź - 1 miejsce
Magdalena Rydygier - 2 miejsce
Ewa Jasik-Wardańska - 3 miejsce
Wiktoria Śramska - wyróżnienie
Anna Nitka - wyróżnienie
Irena Dorawa - wyróżnienie
Julia Wittbrodt - wyróżnienie

          Chojnickie Centrum Kultury serdecznie dziękuje 
wszystkim uczestnikom konkursu. Wręczenie nagród 
odbędzie się po zakończeniu okresu pandemii. O terminie 
poinformujemy wszystkich laureatów osobiście. Prace 
zwycięzców można obejrzeć na przedostatniej stronie 
Chojniczanina.                                               Łukasz Sajnaj
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    Gdy zamykaliśmy ten numer Chojni-
czanina.pl, jeszcze nie było wiadomo, czy 
majowy termin wyborów zostanie utrzy-
many przez Sejm, który najprawdo-
podobniej podejmie decyzję 7 maja. 
Zapytaliśmy samorządowców z powiatu 
chojnickiego, czy wezmą w nich udział – 
10, 17 bądź 23 maja? Oto, co nam odpo-
wiedzieli.

   Marek Szczepański, starosta chojnicki: - 
Mam wielki dylemat. Nigdy jeszcze nie opu-
ściłem żadnych wyborów. A z głosowaniem 
korespondencyjnym już miałem do czynie-
nia, pięć lat temu byłem właśnie za granicą, 
gdy odbywała się pierwsza tura wyborów 
prezydenckich, w których Bronisław Komoro-
wski zmierzył się z Andrzejem Dudą. A teraz 
jeszcze nie wiem. Liczę na to, że władza się 
opamięta i tych wyborów nie będzie. Zwła-
szcza, że nie tak dawno przedstawiciele 
obecnej władzy ostrzegali, że wybory kore-
spondencyjne to zachęta do fałszerstw... 
Całą tę operację trudno sobie wyobrazić, te 
miliony kart, że będą latały po mieście... A są 
przecież i tacy, którzy nie mają skrzynek 
pocztowych. Więc w sumie decyzję podejmę, 
gdy już klamka zapadnie i będziemy wie-
dzieli, jak to będzie wyglądało.

   Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic: - 
Wezmę udział w wyborach. Bo jak nie pój-
dziemy, to na pewno wygrają ci, którzy tak 
bardzo do nich prą, czyli PiS. Trzeba zacho-
wać się odpowiedzialnie i trzeba im pokazać 
czerwoną kartkę. Zdaję sobie sprawę, że to 
będzie jeden wielki chaos, bo przecież w wie-
lu przypadkach zameldowanie to jedno, a za-
mieszkiwanie to drugie. Co np. z tymi, którzy 
wynajmują mieszkania, a nie są tam zamel-
dowani? W Chojnicach są tysiące takich 
ludzi! Majowe wybory wywołają taki ruch 
ludności, że to będzie kompletnie sprzeczne 
z apelem „Zostań w domu”. Ale głosować 
będę.

   Zbigniew Szczepański, wójt gminy 
Chojnice: - Wiem, że te wybory w maju nie 
dojdą do skutku. Ale jeśli jednak dojdą, to 
jeszcze nie wiem, co zrobię. Jeśli będą prze-
prowadzone z jawnym łamaniem prawa, nie 
wezmę w nich udziału. Podoba mi się stano-
wisko Jarosława Gowina, żeby przedłużyć 
prezydencką kadencję. To dobre rozwią-
zanie. W końcu powinniśmy wziąć pod uwa-
gę zagrożenie zdrowia i życia, które są prze-
cież realne.

   Przemysław Biesek-Talewski, burmistrz 
Czerska: - Jestem zwolennikiem tego, żeby 
Polacy wzięli udział w tych wyborach. Też 
bym chciał to zrobić. Uzależnione jest to od 
tego, kiedy i w jakiej formie miałyby się odbyć. 
Jeżeli będą dawały gwarancję, że nie będą 
zrobione „na szybko” i niezgodnie z proce-
durą, to nie widzę przeszkód. Obserwuję roz-
wój wydarzeń. Dajmy szansę ustawodawcy, 
nie chcę teraz przesądzać, że nie wezmę 
udziału. Bardzo bym chciał głosować.

   Witold Ossowski, burmistrz Brus: - Jeżeli 
dojdzie do wyborów w maju, to wezmę w nich 
udział. Oczywiście z rozwagą i zachowaniem 
ostrożności, żeby to było bezpieczne. Prze-
cież mimo pandemii państwo musi funkcjo-
nować, a my musimy żyć. Teraz też chodzimy 
do pracy, do sklepu, zachowujemy jednak 
ostrożność w kontaktach z innymi ludźmi. 
Moim zdaniem te wybory powinny być prze-
prowadzone jak najszybciej, niekoniecznie 
10 maja, żebyśmy wreszcie przestali mówić 
tylko o nich. Pilniejsze jest zajęcie się gos-
podarką. To podstawa. Ale prezydent musi 
być wybrany.

   Jacek Warsiński, wójt Konarzyn: - Te 
wybory, jeśli w ogóle do nich dojdzie, będą 
uznane za nieważne. A ja mam dylemat – iść 
czy nie? Ze względu na to, co mówi Szymon 
Hołownia, pójdę. Zagłosuję.

Spisała Maria Eichler

P.S. Samorządowcy wypowiadali się dla 
Chojniczanina.pl 27 i 28 kwietnia
 

 

   Edmund Hapka, nowy szef Rady Se-
niorów w Chojnicach ubolewa, że on i je-
go koledzy siedzą pozamykani w domach 
i nie mogą prowadzić normalnej działal-
ności. I dziś naprawdę nie wiadomo, co
z założonych planów uda się jeszcze
w tym roku zrealizować.

    - W kwietniu mieliśmy być na prelekcji 
Marcina Synaka, w maju miał do nas przy-
jechać profesor Tadeusz Palmowski – rela-
cjonuje Edmund Hapka. – No i wszystko się 
przesuwa. Nie wiemy, kiedy dojdzie do 
skutku. To samo z wycieczkami – do Łeby i do 
Krokowej. Drugą planowali we wrześniu. Na 
razie pierwszą musieli odwołać. Co z drugą, 
nie wiadomo. – Zaczniemy wtedy, kiedy się 
wszystko uspokoi – podkreśla Hapka.

Halo, tu ratusz!
    Jak dodaje, rewolucji w ich stowarzyszeniu 
nie będzie. Po odejściu z prezesury Janusza 
Paczkowskiego, który teraz jest prezesem 
honorowym, praca ma być pociągnięta po 
staremu. Czyli panowie będą się spotykać, 
omawiać bieżące sprawy związane z mia-
stem i jego funkcjonowaniem, opiniować de-
cyzje podejmowane w ratuszu. Ale czy w ma-
gistracie czekają na ich rekomendacje
 i uwagi? 
   - Patrzą na to, jakie mamy zdanie – nie ma 
wątpliwości Edmund Hapka. – Liczą się z na-
mi. W końcu są wśród nas ludzie, którzy 
przed emeryturą pełnili ważne i odpowie-

dzialne funkcje. Znają się na rzeczy i warto 
ich posłuchać. Poza tym pomysły też są 
godne uwagi, czy to z domem seniora, czy 
darmowymi przejazdami komunikacją miej-
ską dla nich.    
     Teraz nowy szef stowarzyszenia ma czas 
na to, żeby uporządkować telefony i adresy 
członków, uzupełnić bazę danych, żeby był 
kontakt, choćby telefoniczny, jak będzie taka 
potrzeba. 

Nie dla nich Kanary
    A chętnych do zapisania się w szeregi mo-
że przybywać, zważywszy na to, że społe-
czeństwo się starzeje i seniorzy są coraz 
bardziej liczną grupą, z której potrzebami 
trzeba będzie się liczyć. Nie tylko od święta, 
obchodząc np. Dzień Seniora, ale na co 
dzień, ułatwiając im życie, likwidując bariery, 
zapewniając dostęp nie tylko do opieki 
lekarskiej (zdalnej też), ale także do kultury. 
Niestety, emeryci w Polsce to wciąż nie elita, 
która odpoczywa na Wyspach Kanaryjskich    
i podróżująca po Europie i świecie, ale na 
ogół klepiąca biedę. Nie tylko borykają się     
z chorobami, ale często z samotnością. Nie 
wychodzą z domu, bo nie stać ich na bilet na 
koncert czy do teatru. Rada Seniorów tych 
problemów zapewne nie ma. Ale to nie zna-
czy, że nie powinna dostrzegać ich u swoich 
rówieśników. I walczyć o to, by coś i dla nich 
zmienić.

Tekst i fot. Maria Eichler   
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     Nowy film chojnicko-gdańskiego reży-
sera Macieja Jarczyńskiego jeszcze nie 
został pokazany publicznie, bo w jego 
premierze przeszkodziła epidemia. Doku-
ment traktuje o kobiecie w religii, zwłasz-
cza rzymskokatolickiej.

    Tradycyjnie reżyser sam sobie powierza 
sporo obowiązków, bo jest zarówno autorem 
scenariusza, narratorem, twórcą zdjęć i mu-
zyki, a także niewidocznym rozmówcą teolo-
ga – prof. Józefa Majewskiego, który sam
o sobie mówi, że jest katolikiem. Film ma pro-
stą konstrukcję, montaż zestawia monolog 
profesora z kadrami natury w obiektywie, ale 
też z rysunkami Jarczyńskiego. Towarzyszy 
temu muzyka organowa, każdemu chyba 
kojarząca się ze sferą sacrum.

Samo zło

      O czym jest „Feminista”, którego już tytuł 
wydaje się zwłaszcza obecnie prowokujący 
co najmniej do dyskusji? Ano jest o postrze-
ganiu kobiet w religii, głównie katolickiej. 
Niestety, zła wiadomość jest taka, że przez 
wieki pokutowała wersja, iż rajska Ewa to 
źródło wszelkiego zła, a jej następczynie nie 
zasłużyły na nic innego jak tylko na przedmio-
towe traktowanie przez mężczyzn. W patriar-
chalnym społeczeństwie miały być im podle-
głe i posłuszne, milczeć i cieszyć się, że
w ogóle żyją. Prof. Majewski zauważa, że
w tym kontekście religia katolicka bardzo 
daleko odeszła od tego, co głosił Jezus. Dla 
niego kobiety były ważne tak samo jak 

przedstawiciele odmiennej płci. A one, czując 
tę empatię, szły za nim.
      Po Jezusie było tylko gorzej. Św. Tomasz 
z Akwinu uznawał kobiety za twór nieudaczny 
i niewydarzony, a św. Tertulian nie omieszkał 
nazwać ich zdrajczyniami i wytykać palcem 
Ewę jako narzędzie szatana. Katolicka orto-
doksja utożsamiała kobiety z tym, co ciemne 
(szatańskie) i nie-boskie. 

Chłopie, macica!

    Tymczasem, jak wywodzi przepytywany 
przez Jarczyńskiego teolog, nawet w języku 
zachowała się „kobieca” natura boskości. 
Podstawowe pojęcia odnoszące się do Boga 
mają w hebrajskim odniesienie do macicy. – 
Ja tłumaczę panom, chłopie, w tej macicy się 
począłeś – mówi w filmie Jarczyńskiego teo-
log. – To, co najgłębsze w religii, jest czysto 
kobiece.
     Bodaj jednym z pierwszych, który zauwa-
żył ten żeński pierwiastek, był Jan Paweł I, 
który o Bogu mówił, że jest naszym Ojcem
i Matką. Ale nadal w Kościele kobieta pozo-
staje bytem drugiej kategorii i jako ten gorszy 
sort musi cały czas walczyć o to, żeby być
w ogóle dostrzeżoną. – Zmiany są nieuni-
knione – uważa prof. Majewski. – Ale nie jest 
łatwo...
    Kto więc jest tytułowym feministą? Czy 
chodzi o Jezusa, wypowiadającego się w fil-
mie teologa, czy też może sam reżyser przy-
znaje się do fascynacji kobiecym pierwia-
stkiem w religii, a raczej jego nieobecnością?

Tekst Maria Eichler

    Jednym z ciekawych projektów 
Chojnickiego Centrum Kultury były baj-
kowe wieczory, które właśnie się zakoń-
czyły, choć pewna forma kontynuacji jest 
przewidziana. Wyzwaniem było też 
wspólne pisanie bajki osadzonej w choj-
nickich realiach i być może uda się ją nie 
tylko nagrać, ale także wydać drukiem.

      Grzegorz Szlanga, który rzecz wymyślił, 
podkreśla, że telepatycznie chyba tego sa-
mego dnia z tą samą propozycją zadzwonił 
do niego Daniel Frymark – że można by nie 
tylko nagrywać bajki z samą emisją głosu, ale 
także na wideo: - Zdążyliśmy wcześniej na-
grać audiobooka do mojej książki o Janku
i kocie – mówi twórca Chojnickiego Studia 
Rapsodycznego. – Efekt był zadowalający, 
więc pomyśleliśmy, czemu nie spróbować? 

Trzydzieści z okładem

      Zaczęli więc 19 marca, kiedy to nastąpiła 
emisja pierwszej bajki. Dziś bajek jest ponad 
trzydzieści, a ich systematyczna emisja za-
kończyła się 1 maja. Grzegorz Szlanga za-
mierza jednak rzecz kontynuować już jednak 
z inną częstotliwością, może raz w tygodniu. 
– Nie dlatego, że nam się nie chce – pod-
kreśla. – Ale jest już inny czas, ludzie mają 
inne zajęcia. 

     Na zakończenie powstał filmik pokazujący 
kuchnię powstawania bajek, bo wbrew pozo-
rom nie jest to taka prosta robota. Jedno na-

granie zajmuje cały dzień, bo przecież trzeba 
zająć się obróbką materiału filmowego
i dźwiękowego (Daniel Frymark i Sławek 
Stencel), napisać muzykę (Janusz Łango-
wski) i ogarnąć całość (Grzegorz Szlanga).

      Na początku bajki czytał tylko Grzegorz 
Szlanga, potem doszlusowali goście – dyre-
ktor ChCK Radosław Krajewicz, Stanisław 
Kaczyński z Radia Weekend, Daria Kwiatko-
wska, burmistrzowie Arseniusz Finster
i Adam Kopczyński, a i niżej podpisana miała 
okazję przekonać się, jak to się odbywa...

Książeczka?

      - To było bardzo ciekawe doświadczenie 
– komentuje Szlanga. – Na taką skalę dotąd 
nie pracowaliśmy razem. Przekonaliśmy się, 
że możemy mieć do siebie zaufanie. I krok po 
kroku uatrakcyjnialiśmy nasze bajki. Na przy-
kład przez zmianę scenerii – z sali kinowej 
przenieśliśmy się do hallu, kręciliśmy na tle 
naszej panoramy. 
     Teraz na tapecie jest jeszcze inny projekt – 
powstała już bajka „chojnicka” napisana – po 
jednym zdaniu – przez internautów. Ma być 
nagrana. Szlandze chodzi też po głowie, 
żeby ją wydać drukiem. Wstępnie ilustracje 
zgodziła się wykonać Martyna Jażdżejewska 
i być może powstanie bibliofilski rarytas
i pamiątka po zarazie, kiedy to dostęp do 
kultury był możliwy tylko w sieci.

Tekst Maria Eichler
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Bajki dla dzieci czytało wiele znanych osób, w tym Burmistrz Arseniusz Finster.
A tłem była, niczym nie zmącona, klasyczna panorama chojnickiej starówki.

Tak - warto było o nią walczyć! (przyp. red. nacz. J. Klajna) 
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Reklama

     Pozamykane kina, nie ma teatru, nieczynne 
galerie i muzea, placówki kulturalne też. W co 
się bawić, gdy nastąpił paraliż także
w dziedzinie kultury i sztuki? Okazuje się, że
i w Chojnicach znalazł się na to sposób.

   Nie jest doskonały, to prawda, ale daje namia-
stkę kontaktu i obcowania z tym, co dla wielu
z nas jest tak samo ważne jak chleb. Co więc 
dzieje się za zamkniętymi drzwiami instytucji, do 
których teraz nie możemy swobodnie wejść?

Mój dom kultury

   Bardzo śmiało poczyna sobie Chojnickie 
Centrum Kultury, które wykorzystuje dobrodziej-
stwo internetu do wielu interesujących działań, 
m.in. konkursów plastycznych, nauki rysunku
i malowania, prezentowania za pomocą swojej 
strony na Facebooku własnej twórczości odbio-
rców  – ta akcja została właśnie przedłużona do 
końca maja, bo zainteresowanie nią jest ogro-
mne. Poza tym ChCK co wieczór zapraszał na 
czytanie bajek i ostatnio na wspólne pisanie bajki 
„chojnickiej”, o czym można szerzej przeczytać   
w innym miejscu Chojniczanina.pl. Nieotwarta,   
a przygotowana przed wybuchem zarazy wysta-
wa malarstwa Justyny i Idy Myszki jest możliwa 
do obejrzenia w wirtualnym świecie. Czyli można 
powiedzieć, że placówka robi wszystko, co moż-
liwe, żeby nie dać o sobie zapomnieć i nie stracić 
kontaktu.

Remontują i korzystają z FB

   Muzeum Historyczno-Etnograficzne ma na 
głowie remont Domu Szewskiego. – Prace postę-
pują, pierwsze efekty są – mówi dyrektorka 
Barbara Zagórska. – Bardzo ubolewamy, że 
nasza nowa wystawa o Kaszubach w sztuce jest 
zamknięta i że tak niewielu chojniczan miało 
szansę ją obejrzeć.
     Jest szansa, że wystawę uda się przetrzymać 
do końca sierpnia i być może do tego czasu zos-
taną poluzowane pewne rygory, żeby ją udostę-
pnić. Tymczasem muzealnicy przygotowują 
obszerny katalog na zakończenie ekspozycji. 
Może chociaż on zrekompensuje straty... Trwa 
też praca nad kolejnymi wykładami dla nauczy-
cieli, żeby zachęcić ich do korzystania z oferty 
muzeum. – Z naszymi sympatykami staramy się 
kontaktować za pomocą Facebooka i poprzez 
naszą stronę – opowiada Zagórska. – Zamie-
szczamy stare zdjęcia i zapraszamy do 

odgadywania, co przedstawiają. To jakaś forma 
rozmowy z chojniczanami.

Zagraj z nami w scrabble

     Biblioteka miejska ma teraz więcej czasu na 
prace wewnętrzne, m.in. na porządkowanie 
księgozbioru. Ale nie zaniedbuje czytelników. – 
Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, czy to 
mailowym, czy telefonicznym – mówi dyrektorka 
Anna Lipińska. – W razie potrzeby robimy skany.
     Ujrzał już światło dzienne „Kwartalnik Chojni-
cki”, którego wydawcą jest biblioteka, ale na 
wersję papierową trzeba poczekać do lepszych 
czasów. Ale wydawnictwo jest dostępne w sieci, 
więc warto do niego zajrzeć. Także w sieci spo-
tykają się członkinie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki. On-linowe są także szkolenia dla bibliotekarzy.
    Na stronie biblioteki można znaleźć linki do 
wydarzeń kulturalnych w sieci, do darmowych e-
booków czy audiobooków. Są też konkursy na 
FB, np. dotyczące odgadywania tytułu książki czy 
autora autografu. Kto chce, może także pograć
w scrabble!     

Tekst i fot. Maria Eichler

  Liceum Ogólnokształcące im. Filo-
matów Chojnickich może się pochwa-
lić czasopismem, które dokumentuje 
życie szkoły i jej absolwentów. Na 
oficjalną promocję będzie musiało 
jednak poczekać.

  Trzynasty numer „Filomaty” jest uroz-
maicony i na pewno dostarczy wielu wra-
żeń. W Kronikaliach można przeczytać 
sprawozdanie z działalności Towarzy-
stwa Przyjaciół LO, ale też z konkursu 
poezji angielskiej. Znajdziemy tu takie 
wydarzenia, jak Filmobranie, ale też 
Marsz śladem I Kadrowej, bo także ucz-
niowie biorą w nim udział. A ponieważ 
część z nich uczestniczyła w Pomorskim 
Forum Edukacyjnym w Gdyni, więc
i o nim można przeczytać. 

   W dziale Spotkania z Pegazem znaj-
dziemy zarówno sprawozdanie z Kwiet-
niowych Spotkań z Poezją, sztandarowej 
i markowej szkolnej imprezy, jak też 
wiersze starych i młodych poetów – 
Janusza Trzebiatowskiego, Janusza 
Gierszewskiego i Nikodema Czajko-
wskiego. Wszyscy – w różnym wieku – 
mają dwie cechy wspólne – piszą wiersze 
i są z ogólniaka!

Historia i współczesność

   Zainteresować powinien dział history-
czny „Filomaty”, bo mamy tu zarys dzie-
jów gimnazjum przed II wojną światową, 
historię kół filomackich, tekst o nauczy-
cielskiej rodzinie Stradów i jej związkach 
z gimnazjum, a także o nauczaniu religii 
w szkole.

   W kolejnej części przypomniane zos-
tały sylwetki tych filomatów, o których 
warto pamiętać – bardziej znanego Flo-
riana Ceynowy i zupełnie nieznanego 
Arthura Bluhma – o jakże ciekawej 
biografii!
    Są też bardziej współcześni absol-
wenci – Wiesława Gołuńska, history-
czka, której pasją są rysunek i malarstwo, 
a także Jan Lange, niestety już nieżyjący, 
który pasjonował się fotografią i to z jego 

archiwum oglądamy kilka zdjęć. Z kolei 
Janusz Trzebiatowski, nasz eksportowy 
artysta przypomina, jak powstała w Choj-
nicach Galeria Polskiej Sztuki Współ-
czesnej (lokalizacja w muzealnej Kurzej 
Stopie).

Kiedy promocja?

    Na koniec mamy wspomnienie zjazdu 
maturalnego (matura 1952) i pożegnanie 
polonistki starego ogólniaka Mieczy-
sławy Winowskiej, której wielu uczniów 
zawdzięcza miłość do literatury i języka 
ojczystego. 

     Nakład „Filomaty” jest unikatowy, więc 
warto zawczasu ustawić się po czaso-
pismo w kolejce. Wydawcą jest Europej-
skie Stowarzyszenie „Pomerania”,
a redaktorem serii – Bogdan Kuffel. Trud-
no przewidzieć, kiedy będzie zaprosze-
nie na promocję, zapewne odbędzie się 
ona w auli ogólniaka, ale w jakim ter-
minie? Tego na razie nie wie nikt... 

Tekst i fot. Maria Eichler 
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Okładkę zaprojektowali Beata Królicka i Janusz Szczepański
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     Terytorialsi w całym kraju, również z 7. Po-
morskiej Brygady Obrony Terytorialnej  otrzy-
mali kolejne zadanie do wykonania. Do tej 
pory wspierali policję w monitorowaniu osób 
objętych kwarantanną. Od soboty rozpoczęli 
wspólnie patrole prewencyjne. Mają one na 
celu kontrolę osób przebywających poza 
domem, pod kątem przestrzegania nowych 
zasad bezpieczeństwa, związanych z walką 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

     Pomorscy terytorialsi od 4 kwietnia 2020 r. 
zaczęli wspierać policję na nowym polu 
działań. Do wspólnych patroli, po przeszko-
leniu, oddelegowano 130 żołnierzy z 7 
PBOT. Wnioski o wsparcie dotarły do nas 
niemal ze wszystkich powiatów wojewó-
dztwa pomorskiego. Do chwili obecnej jedy-
nie powiat malborski, dalej będzie realizował 
te zadania bez wsparcia żołnierzy z naszej 
brygady. Będą to patrole mieszane, policjan-
ta i terytorialsa. Chodzi o to aby maksymalnie 
zwiększyć liczbę służb pełnionych na podle-
głym terenie w związku ze zwiększeniem 
obowiązków wynikających w walce z pande-
mią.

    Nasi żołnierze będą mieli takie same pra-
wo do legitymowania, zatrzymywania, uży-
wania środków przymusu bezpośredniego 
czy wydawania poleceń jak policjanci. Nie 
będą jednak wyposażeni w broń palną, kaj-
danki czy pałkę. Do ich zadań będzie nale-
żało wsparcie działań funkcjonariuszy w legi-
tymowaniu i kontrolowaniu osób, które nie 
przest rzegają nakazów związanych
z ograniczeniem poruszania się poza do-
mem. 

     Charakterystyczny oliwkowy beret stał się 
elementem rozpoznawczym naszych żołnie-
rzy. Ponadto, podczas tych patroli, terytorialsi 
będą mieli kamizelki odblaskowe z napisem 
„Wojska Obrony Terytorialnej” nałożone na 
mundur polowy. Natomiast żołnierze przesz-
koleni z kwalifikowanej pomocy przedme-
dycznej będą wyposażeni w plecaki ratow-
nika-sanitariusza z zestawem pierwszej po-
mocy. Wszyscy będą mieli zapewnione środ-
ki ochrony osobistej jak maseczki czy rękawi-
czki jednorazowe. 

     To już kolejne zadanie, które realizujemy 
na terenie naszego województwa. Od 6 mar-
ca pomagamy kombatantom, osobom w po-
deszłym wieku, które wymagają wsparcia
z naszej strony. Razem z Caritas i ośrodkami 
pomocy społecznej, dostarczamy paczki 
żywnościowe i produkty pierwszej potrzeby 
do osób potrzebujących. We współpracy
z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Gdańsku pobieramy wymazy od 
osób, które mogły mieć kontakt z korona-
wirusem. Wspieraliśmy Straż Graniczną na 
lotnisku w Rębiechowie i terminalu promo-
wym w Gdyni. Można też nas spotkać w nie-
których pomorskich szpitalach gdzie poma-
gamy pracownikom tych placówek. 

    Myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy 
ostatniego słowa jeżeli chodzi o pomoc 
naszej lokalnej społeczności.
     

por. Tomasz Klucznik
  oficer prasowy

  7 Pomorska Brygada OT

      Wszystko dzieje się zgodnie z prawem. 
Trwa duża unijna inwestycja – budowa ka-
nalizacji deszczowej – a na jej drodze zna-
lazły się brzozy. Co za problem? Przecież 
wiadomo, że drzewa można wyciąć.

    Raban wszczął Stanisław Sęk z Rodzin-
nego Ogrodu Działkowego „Przyszłość”, któ-
ry sam przed dwudziestu laty drzewa w tym 
miejscu sadził. Teraz nie tylko serce go boli, 
że mają pójść pod topór, ale nie potrafi pojąć 
logiki działań odpowiedzialnych za tę inwe-
stycję. – Toż to banda idiotów jest – nie 
ukrywa swojego zdenerwowania. – Wystar-
czyłoby przesunąć ten rów o 1,5 metra i nie 
byłoby żadnej kolizji. Drzewa mogłyby zos-
tać.

Betonowa pustynia

     Rozmawiał już prawie ze wszystkimi, 
którzy mogliby coś poradzić. Był w wydziale 
ochrony środowiska w starostwie, które wy-
dało pozwolenie na wycinkę, rozmawiał z in-
spektorem nadzoru, że Chojnice zmieniają 
się w betonową pustynię. – Oni myślą, że ja 
pieniacz i warchoł jestem – mówi z goryczą. – 
Ale przecież widzę, co się w naszym mieście 
wyprawia. Drzewa wycina się na potęgę. 
Widziała pani, było na pl. św. Jerzego i nie 
ma, było przy domu z żółtej cegły na 
Dworcowej i nie ma. Na Towarowej też były 
zakusy. Do czego to wszystko prowadzi?
     Sękowi sekunduje Eugenia Majewska, 
która podczas czatu online z burmistrzem Ar-
seniuszem Finsterem też zapytała o brzozy 
przy ich ogrodzie działkowym. – Panie burmi-
strzu, kochany – zaczęła, wywołując uśmiech 
odpytywanego. I indagowała, gdzie miesz-
kańcy mogą złożyć petycję w obronie drzew. 
Zwróciła też uwagę, że zabrakło konsultacji 
społecznych przed podjęciem robót. Usły-
szała, że temat jest analizowany przez 
wydział budowlano-inwestycyjny i jeśli 
będzie taka możliwość, to na pewno zostaną 
uratowane.
     Ale płonne nadzieje. Jacek Domozych, 
dyrektor wydziału budowlano-inwestycyj-
nego w ratuszu zdecydowanie mówi, że nie 
ma takiej opcji. Brzozy będą wycięte, choćby 
pan Sęk płakał jeszcze bardziej... Według 
niego nic się nie da zrobić. A poza tym będą 
nowe nasadzenia... 

Na piśmie, proszę

    Próbowaliśmy dowiedzieć się, dlaczego 
wydział ochrony środowiska zgodził się na 
wycinkę. I jakie było uzasadnienie tej decyzji. 

Niestety, w naszych urzędach najbardziej 
prozaiczne sprawy są najtrudniejsze do za-
łatwienia. Pani z wydziału szybciutko oddała 
słuchawkę koledze, gdy usłyszała, o co 
chodzi. Kolega, poinformowany, że chodzi
o brzozy, powiedział, że to trzeba z panią 
dyrektor. A pani dyrektor oznajmiła, że ona 
przez telefon nic nie powie. Że prosi o pytanie 
na piśmie. Więc napisaliśmy. I pewnie bę-
dziemy czekali trzydzieści dni na odpowiedź, 
a w tym czasie brzozy polegną na polu budo-
wy. 
     Więc jeszcze raz. Chodzi o pięć dwudzie-
stoletnich brzóz. Które nie zostały zauwa-
żone na etapie projektowania jako przesz-
koda, którą należy uwzględnić. Którą można
i trzeba ominąć, żeby drzewa pozostały. 
Teraz ekipa z Marbruku ma wytyczne, co i jak 
robić, żeby było zgodnie z planem. Kierownik 
budowy Mirosław Rożek pokazuje, że nie da 
się drzew pozostawić, bo skarpa się – przy 
takim, a nie innym ułożeniu rowu – zatrzyma 
na ich korzeniach. Poderwie je na pewno.
     Więc choć wszystko jest zgodnie z pra-
wem i planem, to szlag człowieka trafia, że to 
musi być właśnie tak. Bez refleksji, że 
jesteśmy częścią przyrody, którą tak beztro-
sko niszczymy.

Tekst i fot. Maria Eichler 
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ZAPRASZAMY NA PYSZNE ŚNIADANIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:00 -10:00

     Ukazał się kolejny 31. numer „Kwartal-
nika Chojnickiego”, jednak z powodu epi-
demii nie będzie on promowany tak jak 
zwykle. Od 27 kwietnia, czyli dnia, na który 
planowana była prezentacja, numer jest 
dostępny online na stronie biblioteki. 
Kiedy MBP zostanie ponownie otwarta 
dla czytelników, będzie jak zawsze roz-
dawany w bibliotecznych działach.

       Głównym tematem 31. numeru „Kwartal-
nika” jest stulecie powrotu Chojnic do Ojczy-
zny, które obchodziliśmy w styczniu i na po-
czątku lutego. Pierwszy dział rozpoczyna 
historyczne kalendarium „Chojnice w drodze 
do wolnej Polski”. Następnie zamieszczo-
nych zostało sześć tekstów przypominają-
cych niektóre z wydarzeń przygotowanych
w ramach obchodów stulecia – umieszczenie 
pod płytą Starego Rynku Kapsuły czasu, galę 
w ChCK, plebiscyt „Chojniczanie 100-lecia”, 
promocję książki „Poczet zasłużonych choj-
niczan” Kazimierza Ostrowskiego, konferen-
cję naukową „Związki twórców kaszubskich
z Chojnicami w okresie zaboru pruskiego i II 
Rzeczpospolitej” oraz wystawę w MBP. 
Można także obejrzeć fotoreportaż z cieka-
wymi ujęciami Daniela Frymarka.
      Druga część pisma, Kronika chojnicka, 
jest mniej obszerna niż zazwyczaj z uwagi na 
odwołanie niektórych imprez po wprowadze-
niu w kraju, w połowie marca stanu epidemii. 
Można w niej przeczytać o wydarzeniach
w bibliotece, takich jak ferie czy promocja 
książki Jakuba Przytarskiego „#Era Tindera”, 
a także o tym, co robią bibliotekarki i jakie ma-
ją propozycje dla czytelników w czasie, gdy 
działalność placówki została ograniczona. 
Jest też tekst Grzegorza Szlangi o czytaniu 
bajek dzieciom online na profilu facebooko-
wym Chojnickiego Centrum Kultury. Można 
również przeczytać o ważnej inwestycji
w mieście, jaką będzie zmiana przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach,
a także wspomnienie Andrzeja Górnowicza
o zmarłym w styczniu biegaczu „Floriana” 
Zbigniewie Wiśniewskim. Część tę zamyka 
kronika wydarzeń w pierwszym kwartale tego 
roku.
    Dział „Z dziejów miasta” poświęcony jest 
zagadnieniu obozu jeńców angielskich
w Chojnicach, które przybliża Andrzej Lorbie-
cki. Z kolei miejscowością opisaną w rubryce 
Chojnice i okolice jest wymarły Hamer,
w gminie Cekcyn, położony blisko granicy
z gminą Lniano. Pozostałością po tej osadzie 
jest stary cmentarz ewangelicki, który w 2012 
roku został odnowiony z inicjatywy Stowa-

rzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Prze-
szłości w Gminie Cekcyn „Światło”. 
     W Oficynie artystycznej tym razem można 
przeczytać rozmowę z pochodzącym z Choj-
nic młodym gitarzystą i wokalistą Maciejem 
Kucem, który sam produkuje swoje elektroni-
czne kompozycje i klipy do nich pod pseudo-
nimem Keatsu. Z artystą rozmawiała Sława 
Jaruszewska.

      „Kwartalnik Chojnicki” wydawany jest 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojni-
cach, a nad przygotowaniem pisma czuwa 
kolegium redakcyjne, któremu przewodniczy 
Kazimierz Jaruszewski. Od 31. numeru do 
składu kolegium dołączyła Maria Czaple-
wska, która zajmuje się propagowaniem 
kaszubszczyzny.

        W czasie zawieszonych zajęć szkolnych 
w związku z pandemią również nauczyciele   
chojnickiej ,, Jedynki'' są w stałym kontakcie
z uczniami za pomocą różnych form on-line 
przesyłając ciekawie opracowane materiały 
lekcyjne, zachęcając do twórczego wyko-
rzystania tego trudnego czasu. Zorganizo-
wano ciekawe konkursy plastyczne nawią-
zujące do świąt wielkanocnych np. ,,Najcie-
kawsza kartka wielkanocna" oraz ,,Świąte-

czny wystrój naszych domów'' (wykonania 
stroików, ozdób świątecznych, malowania 
jajek, pieczenia smakołyków, dekoracji 
balkonów itp.), którego organizatorem była 
świetlica szkolna (p. I. Sakowska, p. E. 
Dorszyńska). Wpłynęło dużo ciekawych 
prac. Za piękne zdjęcia świąteczne bardzo 
dziękujemy tym, którzy wirtualnie zechcieli 
zaprosić nas do swoich domów.

Michał Leszczyński
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      Wystawa, zaprezentowana w ostatnim 
czasie przez ChCK, autorstwa Justyny 
Barwiny Myszka oraz Idy Myszka, pod 
hasłam Babaen Couler, jest wystawą 
zróżnicowanych spojrzeń na wszecho-
becny w sztukach temat, portret kobiety. 
Wystawę tę można obejrzeć wirtualnie, 
„spacerując” po wnętrzu CCK z powodu 
specyfiki funkcjonowania centrów kultury 
w dobie koronawirusa.

       Pierwsze portrety kobiet pojawiły się już 
w paleolicie i były to kamienne rzeźby We-
nus, związane z kultem płodności, wystyli-
zowane w celu podkreślenia cech płciowych 
po to, by podkreślić rolę matki-rodzicielki. Na 
tym etapie sztuka pełniła funkcję magiczną
i rytualną.                                                   
    Temat portretu znany w literaturze i w sztu-
kach wizualnych, podejmowany był często-
kroć przez artystów wszystkich epok. Jako 
indywidualny i niezależny temat rozwinął się 
w XVI wieku, w epoce renesansu wraz z roz-
wijającą się w tym czasie ideą humanizmu.
W linii dziejowej  pojawiały się kanony piękna 
i urody kobiet, tworzono epokowe ideały. 
Wielu pisarzy uczyniło z kobiet główne bo-
haterki swoich literackich dzieł. Namalowano 
niemało obrazów, wypowiedziano niepoli-
czone słowa i wyreżyserowano ogrom skom-
plikowanych przedstawień, by pokazać jakie 
One są. Kobiety boskie i diabelskie, duchowe 
i wyzwolone, proste i uwikłane, rozmarzone, 
wyrachowane i okrutne. Zmienne, kapryśne, 
bezczelne i prowokacyjne. Kochające i nie-
zdolne do miłości, anonimowe i rozpozna-
walne. I te i jeszcze wiele innych, które 
poznajemy w sztuce i w życiu.

      A jakie kobiety przedstawiają w swoich 
obrazach autorki wystawy? Zapewne wysta-
wa pobudza do szukania odpowiedzi. Wszy-
stkie niemalże kobiety przedstawione przez 
prezentujący swoje prace wyjątkowy duet 
matka-córka, są pokazane na pierwszym 
planie i z reguły bez atrybutów mogących 
naprowadzić na osąd ich przynależności. 
Forma prezentacji, poza tematem, jest nie-
spójna z powodu mnogości wątków styli-
stycznych pojawiających się na wystawie,
u obu autorek. Mamy więc tu obrazy o wyra-
źnych asocjacjach z malarstwem ekspres-
jonistów, tudzież pojawiają się motywy sece-
syjnego splątania tła z sylwetą pierwszo-
planową.  Znajdziemy  obrazy „spod pędzla”, 
surowe, niedopowiedziane, w których portre-
ty kobiet wyłaniają się z bezforemnej czelu-
ści…  formy przeestetyzowane, nasuwające 
skojarzenia z malarstwem prerafaelitów.      
Różnorodność inspiracji i jednocześnie 
bogactwo formalne. Nasycenia barwne plam 
malarskich i linearyzm. Wyraźne soczystości 
koloru i lekkie przezroczystości. Trochę ma-

larskiego bałaganu, powiedzieć się chce -
nieładu. W domyśle snuję, że to efekt prze-
myślany i celowy, wynikający z niełatwej sy-
tuacji jaką jest malarskie opowiadanie dwóch 
kobiet o kobietach. Być może w tym chaosie 
stylistycznym mamy odnaleźć skompliko-
wany, niejasny, zawoalowany wizerunek 
współczesnej kobiety? A może wystawa 
dotyka głębokich, po częstokroć skompli-
kowanych relacji pomiędzy kobietami i nie 
kobietami? A może zgłębianie tematu ma po-
zwolić na zrozumienie siebie i świata, w któ-
rym żyjemy w zgodzie i niezgodzie?

    W mnogości wizualnych bodźców, towa-
rzyszącym wirtualnemu spacerowi po wys-
tawie, uwagę skupił obraz przedstawiający 
sylwetę bladej, flegmatycznej postury kobie-
ty, która spowita jest ciepłym płaszczem zie-
lonolistnych roślin. Jej wpółzgięta postawa 
narzuca skojarzenia z narodzinami, jakie 
wydaje w cyklicznym ciągu matka Ziemia… 

Tu widać wyraźny splot człowieka i natury, ich 
wzajemne oddziaływanie i współzależności. 
To portret biblijnej Ewy z Raju, wyłaniającej 
się ze świata ciszy…spokoju i nienaruszal-
ności boskiego piękna, której nagość nie 
zawstydza widza. Obraz budzi tęsknotę za 
dziewiczym stanem przyrody, w którym 
kobieta jako część naturalnego bogactwa 
żyje w symbiotycznym skłonie. Ten obraz to 
uosobienie Edenu,uporządkowanej przes-
trzeni, w której wszystkie stworzenia żyją
w harmonii. To wizja ogrodu do którego za-
glądać mogą wszyscy, którzy potrafią oddzie-
lić ziarno od plew. Być może w tym obrazie 
autorka wyraża swój bunt przeciwko bezgra-
nicznemu ingerowaniu człowieka w świat 
ekosystemu. A może obraz jest swoistym 
autoportretem, w którym malarka zatopiła 
swoje  postulaty na szczęśliwy byt, tu i teraz?

    Wystawa godna kontemplacji a jej nieogra-
niczoność  interpretacji popularnego tematu, 
jakim jest portret kobiety, daje odbiorcom 
możliwość podjęcia próby zrozumienia zło-
żoności natury kobiet i wielu nierozplątanych 
problemów współczesnego świata.

Violetta Klugowska

      Zapytaliśmy chojniczan i mieszkań-
ców powiatu chojnickiego, co odczuwają 
w czasie zarazy i jak sobie radzą w tym 
trudnym czasie. Oto co usłyszeliśmy.

Fryzjerka z Chojnic (prosiła o zachowanie 
anonimowości): - To jest masakra, co się 
dzieje. Siedzę w domu i zastanawiam się, co 
dalej. Mam różne myśli. Zawiesić działalność 
czy nie? To zamknięcie w domu na pewno mi 
nie służy, wolałabym pójść do pracy. Cze-
kam. Czynszu  mogłam dzięki właścicielowi 
zapłacić tylko połowę. Ale zaiksy i wszelkie 
inne opłaty trzeba regulować bez zniżek. Na 
szczęście ZUS-u nie płacę. Słyszę, że otwo-
rzą przedszkola i galerie handlowe i boję się, 
że jak ludzie ruszą do nich, to znowu bę-
dziemy mieli wzrost zachorowań. Boję się też 
tego, jak będzie wyglądała taka działalność 
jak moja, gdy będę mogła otworzyć zakład. 
Bo jak to ma być tak, że będę mogła przyjąć 
jedną klientkę na trzy godziny, to ja dziękuję. 
Nie zarobię. A do tego jeszcze pewnie trzeba 
będzie kupić jakieś parawany, środki ochrony 
itp., bo sanepid przyjdzie i sprawdzi. Co, 
mam podnieść ceny dla klientek? Słyszałam, 
że tak robią dentyści, że doliczają sobie 
stówkę do każdej wizyty. Ale my? Kto do nas 
przyjdzie?

Dariusz Kurs, prowadzi działalność gospo-
darczą w Lasku Miejskim w Chojnicach: - 
Najbardziej zastanawiam się nad tym, ile to 
potrwa. A największy problem mam z dzia-
łalnością. Szału z pomocą nie ma. Raczej jest 
na papierze, nadmuchana bardzo. Złożyłem 
o ZUS, odzewu nie ma. O pożyczkę na 5 tys. 
zł – to samo. Domek pod Sosną jest zam-
knięty, mam tu działalność sezonową, sty-
czeń i luty to nie są miesiące na zarabianie. 
Kwiecień straciłem. Niczego sobie nie mo-
głem odliczyć. Dzierżawę zapłaciłem w ratu-
szu normalnie, bo nie chcę płacić odsetek. 
Przecież nie mam jak wykazać strat. Jedyne, 
co się udało, to że nie muszę płacić ZUS za 
taksówkę, bo jeżdżę taryfą też. Ale o pos-
tojowe już się starać nie mogę, bo byłem
w trakcie zmiany auta i nie udało mi się z po-
wodu koronawirusa załatwić legalizacji. 
Jeszcze żeby człowiek wiedział, że wkrótce 
będzie normalnie, to zacisnąłby zęby, a tak... 
Na dodatek mama mi się połamała i trzeba 
było się nią zaopiekować. Jak tylko będzie 
można, to się otworzę, przez drzwi, ale będę 
sprzedawał. Coś muszę robić.

Bernadeta Korzeniewska, poetka: - Na po-
czątku to był szok. Później miałam przypływ 
energii. Rzuciłam się do czytania książek, 
m.in. Marii Judejko o życiu rodziny zesłanej 
na Syberię. No i wtedy mój domek zaczął mi 

się podobać... Mam co jeść, wychodzę na 
balkon, na spacer, gdzie nie ma ludzi. Z przy-
jacielem spotykam się na kawie, oboje w ma-
seczkach, z koleżankami dzwonimy do sie-
bie. Dobrze, że ten wirus zaatakował wiosną, 
bo wtedy mamy więcej energii, żeby go zwal-
czać. No i radzę jeść czekoladę, bo ona też 
dobrze nam robi na samopoczucie! A na 
poprawę kondycji polecam taką aplikację
w telefonie, którą zainstalowała mi córka – 
codziennie robię 6 tysięcy kroków! Nawet
w domu idę na spacer w adidasach. Mam też 
czas na przejrzenie wierszy. 

Bernadeta Klunder, lekarka, ordynator od-
działu wewnętrznego w szpitalu w Chojni-
cach: - Nie jestem na pierwszej linii frontu, 
najbardziej odczuwają to ludzie ze Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego. Ale jestem dobrej 
myśli, że wszystko to wkrótce się skończy. 
Oczywiście staram się przestrzegać zaleca-
nych rygorów i trochę mnie niepokoi to, że 
ludzie jakby przestali się bać. Częściej wy-
chodzą z domu, spotykają się z innymi ludź-
mi. Może się to skończyć wysypem zachoro-
wań, jeśli nie będziemy uważać. Raczej nie 
ma co planować wyjazdów na wakacje. 
Sądzę, że dopiero jesienią odetchniemy. 
Trochę się boję, jak z pandemią poradzą 
sobie starsi, martwię się o rodziców. Jak mam 
trochę wolnego, to czytam. Staram się nad-
robić zaległości, głównie beletrystykę, zda-
rzają się thrillery i powieści obyczajowe. Na 
nic innego to mi już czasu nie starcza.

Józef Januszewski, emerytowany strażak: - 
Stosuję się do rygorów, bez maseczki nie 
wychodzę, zakupy robię od 10 do 12. Nigdzie 
nie chodzę ot tak sobie. Dla mnie to jest trze-
cia wojna światowa, tym razem biologiczna. 
Na szczęście rząd w porę zareagował i nie 
mamy tego, co było we Włoszech czy Hisz-
panii. Mam nadzieję, że teraz to już będziemy 
wychodzili na prostą. Ale i tak czeka nas 
tragedia. Gospodarka nam padnie, bieda 
zacznie zaglądać w oczy. Ludzie stracą 
pracę, nie będą mogli spłacać kredytów. 
Komornicy będą mieli pewną robotę. Wielu 
ludzi nie wytrzyma tego. A po wyborach 
śrubka na pewno zostanie przykręcona. Ja 
się nie martwię, mam emeryturę. Ale młodzi? 
Strach myśleć, co z nimi będzie. My to wy-
rośliśmy z biedy i byliśmy inaczej chowani.
A oni to od razu by chcieli mieszkanie, auto, 
wczasy. Jak teraz dadzą sobie radę? Ale dla 
mnie teraz największe szczęście to jest takie, 
że urodziła mi się pierwsza wnuczka! Bo 
wnuki już miałem, a teraz jest pierwsza 
dziewczynka!

Spisała Maria Eichler



        Na terenie województwa pomorskiego, 
jego mieszkańcy/osoby pracujące mogą 
ubiegać się o udział w kursach i szkoleniach 
zawodowych dofinansowanych z Funduszy 
Europejskich, poprzez udział w projektach 
realizowanych w ramach Działania 5.5. 
Kształcenie ustawiczne Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020.

      Docelowo udział w kursach i szkoleniach 
mogą brać osoby w wieku aktywności zawo-
dowej (18 lat i więcej), które z własnej ini-
cjatywy są zainteresowane nabyciem, uzu-
pełnieniem lub podwyższeniem umieję-
tności, kompetencji lub kwalifikacji zawodo-
wych.
   Wsparcie kierowane jest do osób nieza-
leżnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej 
(zarówno do osób pozostających bez zatru-
dnienia, jak również pracujących – to szcze-
gółowo określa realizator projektu ).
    Preferowane są osoby o niskich kwalifika-
cjach oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, jako 
grupy wykazujące największą lukę kompe-
tencyjną w zakresie TIK i języków obcych lub 
posiadające największe potrzeby związane   
z uzupełnieniem lub podwyższeniem umieję-
tności, kompetencji lub kwalifikacji zawodo-
wych.
    Ponadto preferowane jest ukierunkowanie 
projektów na udział pracowników sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
również pracowników podmiotów ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

    Tabelaryczne zestawienie realizowanych 
projektów wraz z informacją o charakterze 
kursów oraz danymi teleadresowymi ich 
organizatorów, zamieszczone jest na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Wdzydzko - 
Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka 
„Mòrénka”, w zakładce "Aktualności" oraz 
"LPI FE". Link poniżej:

http://lgrmorenka.pl/kursy-i-szkolenia-
zawodowe-dofinansowane-z-funduszy-
europejskich/#

     W celu uzyskania szerszych informacji 
zachęcamy do kontaktu z Lokalnym Punktem 
Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Chojnicach lub bezpośrednio z realizatora-
mi przedmiotowych projektów.
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Chojnicach
- Stowarzyszenie Wdzydzko - Charzykowska 

Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, ul. Wy-
soka 3/16, 89-600 Chojnice, telefon : +48 
52 334 48 47; +48 52 334 33 07; +48 517 
129 716, fax: +48 52 334 33 07           

chojnice.pife@pomorskie.eu
www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu:
         poniedziałki: 8.00-16.00
         wtorek-piątek: 8:00-16:00

13

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 05/2020 (93)  MAJ  2020

        W kwietni bieżącego roku, w wyniku 
zakończonej oceny wniosków dla naboru nr 
RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/19, w ramach 
działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego, wyłonione zostały 
projekty, których realizacja przewiduje udzie-
lenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 
osób z terenu województwa pomorskiego, 
powyżej 30 roku życia.

            W ramach realizowanych projektów, 
ich uczestnicy otrzymają:

1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych 
(indywidualnych i grupowych) udzielanych 
na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (przygotowanie 
do samodzielnego prowadzenia działal-
ności gospodarczej), jako wsparcie uzu-
pełniające do pomocy finansowej,

2. Wsparcie finansowe na podjęcie działal-
ności gospodarczej w formie bezzwrotnej 
dotacji, w wysokości 23 050,00 zł,

3. Finansowe wsparcie pomostowe przyzna-
wane na pokrycie obowiązkowych składek 
ZUS i innych wydatków bieżących.

    Osoby, które mogą ubiegać się o wsparcie 
w postaci dotacji inwestycyjnej na rozpo-
częcie działalności gospodarczej to:

- Osoby pozostające bez pracy (z wyłącze-
niem osób przed ukończeniem 30 roku ży-
cia), w tym: w szczególności osoby, które 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: a) osoby w wieku 50 lat     
i więcej, b) kobiety, c) osoby z niepełnospra-
wnościami, d) osoby długotrwale bezro-
botne, e) osoby o niskich kwalifikacjach,

- Osoby zatrudnione na umowach krótkoter-

minowych ( na okres krótszy niż 6 miesięcy) 
oraz pracujący w ramach umów cywilno-
prawnych, których miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości 120 % minimal-
nego wynagrodzenia, w odniesieniu do 
miesiąca poprzedzającego dzień przystą-
pienia do projektu,

- Osoby ubogie pracujące – osoby, których 
zarobki nie przekraczają płacy minimalnej 
lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie 
domowym, w którym dochody nie przekra-
czają kryteriów dochodowych ustalonych    
w oparciu o próg interwencji socjalnej.

- Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- Imigranci (w tym osoby polskiego pocho-

dzenia),
 - Reemigranci.

   Poniżej link do strony Stowarzyszenia 
Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” i Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich        
w Chojnicach, gdzie znajdziecie Państwo link 
do informacji o wszystkich wybranych do 
dofinansowaniach projektach wraz z danymi 
teleadresowymi realizatorów projektów:
h t tp : / / l g rmorenka .p l / do tac j e -na -
rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

   Więcej Informacji uzyskacie Państwo u or-
ganizatorów projektów oraz w:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Euro-
pejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3/16, 89-
600 Chojnice, 
telefon : +48 52 334 48 47; +48 52 334 33 07;

chojnice.pife@pomorskie.eu
 www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.facebook.com/lpichojnice

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałki: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 8:00-16:00
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                            Szanowni Mieszkańcy, doskonale wiemy, 
że znajdujemy się obecnie w trudnym czasie wymagającym 
od nas rozwagi i dyscypliny. Od początku epidemii na COVID 
-19  zachorowało w naszym kraju ponad 13 tys. osób, a po-
nad 660 zmarło. Dziennie przybywa ok. 300-400 chorych      
w całej Polsce. W Chojnicach odnotowano dotychczas jeden 
przypadek zakażenia koronawirusem. Wielu mieszkańców 
odbywa również domowe kwarantanny. 

    Zgodnie z decyzjami rządu stopniowo wracamy do 
„normalności”, nie oznacza, to jednak, że wyeliminowaliśmy 
zagrożenie zachorowania. Ono wciąż jest i najgorsze jest to, 
że nie wiemy kiedy minie. Zarazić się możemy wszędzie i od 
każdego. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wszelkich 
wytycznych i przestrzeganie zasad higieny, ponieważ w du-
żej mierze, a nawet przede wszystkim, to od nas zależy, czy 
zachorujemy, czy też nie. 
     Odkąd dowiedzieliśmy o realnym zagrożeniu wynikają-
cym z zarażenia się koronawirusem, jako miasto jesteśmy 
czujni i podejmujemy różnego typu działania mające na celu 
uchronienie nas przed zarażeniem. I właśnie te działania, 
które miasto podejmuje na rzecz mieszkańców, chciałbym 
Państwu dzisiaj przedstawić.  

        W trosce o zdrowie pracowników, a także mieszkańców 
z dniem 17 marca 2020 roku nastąpiło całkowite zamknięcie 
Urzędu Miejskiego w Chojnicach dla interesantów. Ograni-
czony został również dostęp do pomieszczeń  Miejskiego Oś-
rodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
i Środowiskowego Domu Samopomocy w ten sposób, że 
wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą 
dokumentację należy składać za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej, elektronicznej, poprzez system ePUAP, bądź te-
lefonicznie. W nagłych i pilnych przypadkach interesanci byli
i są przyjmowani osobiście. Ponadto Urząd Miejski w Choj-
nicach i jednostki podległe wyposażono w środki służące do 
odkażania i utrzymania czystości, jak żele i płyny do de-
zynfekcji powierzchni rąk. Część pracowników wykonywała 
pracę w sposób zdalny. Zamknięte zostały żłobki, przed-
szkola i szkoły.
      Zgodnie z obostrzeniami w wyznaczonym czasie na tere-
nie miasta umieszczone zostały zakazy korzystania m.in.
z parków, placów zabaw, boisk, orlików, siłowni terenowych    
i innych miejsc użyteczności publicznej. Zamknięte zostały 
również: Chojnickie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka 
Publiczna i Centrum Park Chojnice. 
      Za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach, a także portali społecznościowych i lokalnych 

mediów, rozpowszechniane były komunikaty, zalecenia
i apele dotyczące aktualnych obostrzeń. Wzmożono patrole 
funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w celu kontroli przes-
trzegania obostrzeń przez mieszkańców. Służby te pomogły 
także przy rozpowszechnianiu komunikatów głosowych dot. 
przestrzegania zasad i stosowania się do wszelkich reguł 
mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa.
    Pod nadzorem pracowników Urzędu Miejskiego w Chojni-
cach, Spółdzielni Socjalnej TUR, Straży Miejskiej i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Chojnicach dokonywana była i jest na 
terenie miasta dezynfekcja tzw. zbiorowych miejsc ludności, 
tj. targowiska, przystanków autobusowych, ławek, stojaków 
na rowery, chodników, przycisków przy przejściach dla 
pieszych. 
     Mieszkańcy Chojnic otrzymali darmowe maseczki ochron-
ne zakupione przez miasto. Wydział Zarządzania Kryzyso-
wego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych rozdystrybu-
ował je również w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej,    
w zakładach pracy, hospicjum, domach pomocy społecznej. 
15 tys. maseczek przekazano samym seniorom. Maseczki 
zostały również przekazane wszystkim gminom z Powiatu 
Chojnickiego. Łącznie rozdysponowano 60 tys. maseczek. 
    Podjęta została również akcja niesienia pomocy chojni-
ckim seniorom. Od 18 marca Straż Miejska w Chojnicach 
dowozi pensjonariuszom Domu Dziennego Pobytu pakiety 
żywnościowe (śniadanie+obiad). Ponadto został udostępnio-
ny numer telefonu (608 681 909) pod który mogły i mogą się 
zgłaszać wszystkie osoby starsze, samotne i niepełnospra-
wne, które potrzebują pomocy w zakupach lub innych pilnych 
sprawach. Pomoc dla tych osób koordynuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Chojnicach poprzez pracowników        
i wolontariuszy.

    Urząd Miejski w Chojnicach zakupił 100 łóżek, 200 kocy       
i 100 poduszek do zastępczego miejsca szpitalnego, na który 
wyznaczona została Szkoła Podstawowa nr 8. Przeznaczył 
100 tys. zł na zakup karetki do pobierania wymazów oraz 55 
tys. na zakup respiratora. Ponadto miasto przekazało 10 tys. 
zł dla Rycerzy Kolumba z parafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski na naczynia jednorazowe dla potrzebujących.
    Miasto Chojnice otrzymało grant w wysokości 99 999,00 zł, 
w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Inter-
netu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego, dzięki któremu zakupiono 36 komputerów wraz     
z oprogramowaniem. Zostały one przekazane na podstawie 

użyczenia pięciu chojnickim szkołom podstawowym, które 
następnie rozdystrybuowały je między uczniami i nauczy-
cielami do prowadzenia i uczestniczenia w lekcjach w trybie 
zdalnym. 
    W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa wysto-
sowaliśmy prośbę do mieszkańców za pośrednictwem środ-
ków masowego przekazu i lokalnych mediów o oddawanie 
krwi przez osoby zdrowe, ponieważ jest ona teraz jeszcze 
bardziej potrzebna.
   Miasto nie pozostało obojętne także w stosunku do przed-
siębiorców. ZGM nie pobiera opłaty czynszowej od przed-
siębiorców, którzy w czasie epidemii nie prowadzą działal-
ności. Natomiast w przypadku podatków lokalnych i od nie-
ruchomości zwolnienia z opłaty są  ustalane indywidualnie. 
Moim zamierzeniem jest utrzymanie wszystkich inwestycji 
miejskich, których realizacja daje pracę lokalnym przedsię-
biorcom, a także chciałbym rozstrzygnąć kilka najbliższych 
przetargów m.in. na ulice osiedlowe i Wzgórze Ewangelickie,  
które wzmocnią rynek pracy. Oprócz tego pomagamy firmom 
logistycznie. 

   Na dzień 11 maja zaplanowana została sesja Rady Miej-
skiej. Odbędzie się ona po raz pierwszy w sposób zdalny. 
Radni zostali zaopatrzeni w laptopy ze specjalnym oprogra-
mowaniem, które umożliwi udział w sesji i głosowanie. Zmu-
szeni byliśmy również do podjęcia decyzji o odwołaniu na-
szych chojnickich letnich imprez. Jest nam bardzo przykro
z tego powodu, jednak na 99 % te imprezy nie mogą się odbyć 
ze względu na masową liczbę uczestników. 
    Mówiąc o działaniach miasta w walce z koronawirusem 
chciałbym zwrócić się ze szczególnymi podziękowaniami
w imieniu swoim jak i wszystkich mieszkańców do służb 
medycznych, które są na pierwszym froncie walki o nasze 
zdrowie i życie, jednocześnie codziennie narażają swoje 
zdrowie. Podziękowania należą się także policjantom, stra-
żakom, strażnikom miejskim, pracownikom sklepów i wszys-
tkim tym, którzy narażają się na zachorowanie, a robią to tylko 
po to, by nieść pomoc innym. Żadne słowa nie są wstanie 
wyrazić wdzięczności za to co robicie.
      Życzę sobie i nam wszystkim, aby ten trudny dla nas czas 
dobiegł końca. I chociaż wiem, że już nigdy nie będzie tak jak 
dawniej, to można powiedzieć, że okres pandemii nauczył 
nas jeszcze większej solidarności i jeszcze większej ostro-
żności. 
                                    Dużo zdrowia Wam życzę.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic
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[Przy okazji - straszy przystanek MZK
 znajdujący sięna ulicy Tucholskiej]

Refleksje czasu epidemii

       Minęło już ponad półtora miesiąca, od 
kiedy mierzymy się z ograniczeniami wyni-
kającymi z epidemii COVID-19. Z tej per-
spektywy nasuwa się kilka refleksji i prze-
myśleń. W ubiegłym miesiącu pisałem, że 
świat stanął. Od tego czasu w naszym życiu 
społecznym, politycznym i gospodarczym 
wiele się zadziało. Z jednej strony wszystko 
stanęło, a z drugiej są obszary bardziej 
aktywne niż dotychczas.

Fala dobra i zrozumienia

      To moje pierwsze spostrzeżenie. Po raz 
kolejny okazało się, że w sytuacji kryzyso-
wej, która dotyka Polaków, potrafimy bar-
dzo szybko zmobilizować się do pomocy 
innym. Akcje szycia maseczek, liczne zbiór-
ki na rzecz wyposażenia dla szpitali i medy-
ków, czy też szeroka pomoc wolontariuszy 
świadczona dla osób starszych, to wszy-
stko pokazuje jak wiele mamy w sobie 
empatii i dobra. Jednocześnie wszyscy ze 
zrozumieniem i akceptacją poddają się 
wprowadzanym ograniczeniom. Nie trzeba 
nikogo przekonywać, że konieczność 
zamykania się w domach i ograniczania 
kontaktów społecznych są zasadne. Nie 
jest to coś czego byśmy oczekiwali.
    Powiedzmy szczerze - im dłużej będzie 
ten stan trwał tym będzie nam trudniej. Na 
szczęście godzimy się na te ograniczenia, 
bo jesteśmy i czujemy się odpowiedzialni za 
innych. W takich chwilach odzyskuje się 
wiarę w ludzi!

Gospodarka

     Handel stoi. Sklepy wielkopowierzchnio-
we pozostają zamknięte. Po drugiej stronie 
inwestycje infrastrukturalne w kraju, czy też 
w samych Chojnicach są kontynuowane.    
Z przekąsem można nawet stwierdzić, że 
dzięki epidemii nie ma korków na ulicach:) 
Ale daleko nam wszystkim do śmiechu, 
kiedy widmo potężnego kryzysu zagląda do 
naszych domów. Na szczęście nie ziściły 
się makabryczne wizje potężnego wzrostu 
bezrobocia. Liczę, że drastycznego wzrostu 
nie odnotują statystyki również na początku 
maja. Niemniej można dostrzec ogromne 
obawy przedsiębiorców i zatrudnionych, co 
do przyszłości. Czas zaciskania pasa to 
fakt. I dotyczyć będzie wszystkich. Nie ma 
wyjątków. Przedsiębiorcy z dnia na dzień 
zostali postawieni pod ścianą. Wdrażane 
przez rząd rozwiązanie tarczy antykry-
zysowej, zarówno w wersji I, II i kolejnych 
nie są w stanie zrekompensować w pełni 
ponoszonych strat. Ich zadaniem jest prze-

de wszystkim pozwolić przetrwać ten trudny 
czas, by móc po kilku, kilkunastu tygod-
niach znów móc działać na rynku. Nieco 
inna sytuacja dotyczy sektora budżetowego 
i samorządowego. Tam, jak zakładam per-
turbacje związane z koniecznymi oszczę-
dnościami będą trwały jeszcze długi czas. 
Zamrożenie płac i oszczędności to niestety 
najbardziej prawdopodobny scenariusz. 
Musimy pamiętać, że pomoc państwa        
w obecnej sytuacji, to nie jest sięganie do 
czarodziejskiego melonika i korzystanie      
z niego bez konsekwencji. To są pieniądze 
nas wszystkich! To pieniądze, które miały 
być spożytkowane na rozwój i inwestycje,    
a nie przetrwanie. Zdaję sobie sprawę, że 
uzyskanie pomocy nie jest takie łatwe i pro-
ste. Pamiętajmy jednak, że pomoc ma trafić 
do tych, którzy jej rzeczywiście potrzebują, 
a nie do tych, którzy chcą się na epidemii 
nieuczciwie dorobić.

Polityka

     Tutaj też wiele się dzieje. Największe 
emocje budzą wyznaczone na maj wybory 
prezydenckie. Kampania wyborcza, jakkol-
wiek by nie patrzeć, toczy się mimo, iż 
żaden z kandydatów nie może organizować 
spotkań i konwencji. Możecie mi zarzucać 
stronniczość ze względu na moją przynale-
żność partyjną, ale każdy uważny obser-
wator dostrzega toczącą się walkę o prze-
jęcie władzy przez opozycję. Opozycję, 
która ma tak słabych kandydatów, że nie są 
w stanie zagrozić urzędującemu Andrzejowi 
Dudzie. Brak realnej szansy wygranej kan-
dydatów obozu opozycyjnego powoduje, że 
postawili wszystkie karty na spowodowanie 
kryzysu konstytucyjnego, dobierając argu-
menty wedle pełnej dowolności, a czasami 
nawet ich absurdalności. Brakuje złotego 
środka, bo bezpieczeństwo Polaków jest 
najważniejsze.W świetle obowiązującej 
konstytucji wybory nie mogą odbyć się       
w innym terminie. Jest możliwość jej zmia-
ny, ale chyba tylko naiwni wierzyć mogą      
w to, że taki postulat jest możliwy do realiza-
cji w naszym „politycznym piekiełku”. Z dru-
giej strony konsekwentnie negowany jest 
pomysł głosowania korespondencyjnego. 
Co by nie sądzić to jednak najbezpiecz-
niejsze z możliwych rozwiązań. Niestety, 
argumentów za niemożnością zorganizo-
wania wyborów w pierwotnym terminie 
przybywa parlamentarnej opozycji wraz      
z kolejnymi sondażami, w których ich 
kandydaci systematycznie tracą poparcie.

Chojnicki RAZEM!

     Drugiego kwietnia, na serwisie społeczno-
ściowym Facebook, skrzyknęła się grupa wspar-
cia przedsiębiorców powiatu chojnickiego właś-
nie pod tym tytułowym zawołaniem. Kiedy piszę 
te słowa, na profilu jest ponad 1300 zalogowa-
nych osób/firm. Celem jest wzajemna pomoc dla 
podmiotów gospodarczych. 
      Grupa jest bardzo aktywna i jej wspólne dzia-
łania zostały dostrzeżone także w mediach ogól-
nopolskich. Stworzyli, a właściwie cały czas 
tworzą bazę lokalnych drobnych firm, do której 
zapraszają także rolników. Rejestr liczy prawie 
100 pozycji. Chodzi o korzystanie z usług i zaso-
bów przedsiębiorców powiatu chojnickiego.  
     Dobijają się do lokalnych władz m. in. o jedno-
lite wsparcie w poszczególnych gminach, aby 
pomóc  miejscowym podmiotom gospodarczym, 
poranionym przez pandemię. Służą sobie naw-
zajem informacjami, np. jak korzystać z tarczy 
finansowej/antykryzysowej. Po wideokonferen-
cjach udostępniają konkretne informacje z Urzę-
du Skarbowego, ZUS czy PUP. Brawo Wy!

Padają „niedasie”.

      Każdy z nas, w różnych instytucjach słyszał - 
„nie da się”. Obostrzenia związane z koronawi-
rusem spowodowały, że jednak można ułatwić 
życie zwykłym zjadaczom chleba. Okazało się, 
że lekarz rodzinny może legalnie udzielić nam 
porady telefonicznej i zaocznie wystawić rece-
ptę. W urzędach sporo spraw możemy już 
załatwić mailowo lub telefonicznie. Itd., itd. Dało 
się!

    Inna rzecz – zaczynamy się zastanawiać, czy 
niektóre stanowiska w naszych lokalnych struk-
turach są potrzebne. Na pewno warto wyciągnąć 
wnioski i dokonać reorganizacji. Tak przynaj-
mniej działa ucząca się organizacja.

Zdalne kształcenie.

    Z elementami zdalnego kształcenia miał już 
do czynienia niejeden nauczyciel, student czy 
kursant. Mam na myśli e-learning. Jednak rzad-
ko była to wyłączna forma nauczania. Inaczej 
wygląda też uczenie się dorosłych. Kształcenie 
zdalne wymaga innego stylu i rytmu pracy         
w przypadku uczniów. Poza tym stopień biegło-
ści w korzystaniu z technologii informatycznej      
i komputerowej (TIK), wśród nauczycieli jest 
bardzo zróżnicowany. Jedna i druga strona pro-
cesu edukacyjnego, musi posiadać odpowiedni 
sprzęt komputerowy i przyzwoite łącza interne-
towe. 

   Polska szkoła została rzucona na głęboką 
wodę z dnia na dzień. Padały serwery, grzały się 
łącza, lekcje emitowane w TVP w początkowej 

fazie raczej zniechęcały (styl prowadzenia, 
błędy rzeczowe). Sytuacja domowa uczniów i … 
nauczycieli nierzadko rodzi sporo utrudnień (np. 
kolejka do laptopa, brak cichego miejsca do 
pracy). Sporo nowych obowiązków spadło na 
rodziców. Część nich narzeka na zbyt wielkie ob-
ciążenie uczniów. Są też tacy (nieliczni), którzy 
chcą więcej, ale z tym nie ma kłopotu, bo zawsze 
można dołożyć zadania dla chętnych. Z każdym 
kolejnym tygodniem ten system nauczania
i uczenia się funkcjonuje coraz lepiej.

    Trzeba oswoić się z myślą, że zdalne kształce-
nie stanie się jedną ze ścieżek nauczania. W sy-
tuacjach kryzysowych powinniśmy być przygo-
towani, że będzie to jedyna forma kształcenia. 
Wymaga to jednak odpowiedniego zaplecza 
technicznego i  rozwinięcia umiejętności pracy 
zdalnej u obu stron procesu edukacyjnego.

Wyborcze igranie z koronawirusem.

   Przeprowadzanie jakichkolwiek wyborów
w czasach pandemii jest ryzykowną grą. Wiele 
państw przesunęło je na czas po zarazie. 
Szwajcaria, w której referendum jest świętością,  
nie odważyła się na plebiscyt. Pewnie, że gło-
sowanie korespondencyjne jest bezpieczniejsze 
od tradycyjnego. Niemniej nikt rozsądny nie po-
wie, że jest bezpieczne. Apele środowisk medy-
cznych, wskazujących na realne zagrożenia dla 
wielu ludzi, nie pozostawiają żadnych złudzeń. 
Logicznie rozumując, byłoby to wyrzucenie do 
kosza dotychczasowych wyrzeczeń całego 
społeczeństwa, podyktowanych obostrzeniami 
pandemicznymi zaserwowanymi przez rządzą-
cych. Po co to robiliście, skoro  chcecie za chwilę 
zarzucić podstawowe standardy zabezpieczeń, 
które sami ustaliliście? Premier Morawiecki 
mówi, że nie wiadomo co będzie za dwa 
miesiące z pandemią czyli jest to dla władzy 
świadome  igranie z ogniem.

   Poza tym zmiana kilka lub kilkanaście dni 
przed głosowaniem, jest ewidentnym łamaniem 
prawa godnym republiki bananowej, a nie Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej. Konstytucja RP 
daje możliwość przesunięcia ich, tylko nie widać 
takiej woli. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę jest 
to decyzja JEDNEGO człowieka. Może wsłu-
chałby się on w głos środowiska, które w zdecy-
dowanej większości popiera obóz władzy. Mam 
na myśli Episkopat Polski. 

Biskupi zachęcają, aby „poszukiwać takich 
rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości 
prawnych i podejrzenia nie tylko o narusze-
nie obowiązującego ładu konstytucyjnego, 
ale i przyjętych w demokratycznym społe-
czeństwie zasad wolnych i uczciwych wybo-
rów.”
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          Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regionu wiąże się szarża 
pod Krojantami. Od kilku lat te tradycje nabrały szczególnego charak-
teru. Na tzw. polu szarży pod Krojantami w pierwszą niedzielę wrześ-
nia jesteśmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń związanych z walka-
mi 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku. Na taktykę walk ułańskich i su-
kces militarny wpłynęło wielowiekowe doświadczenie polskiej jazdy.

Jakie było podłoże sukcesów polskich ułanów?  

     Polskie tradycje kawaleryjskie sięgają początków państwa 
polskiego i związały się nierozerwalnie z wojnami o niepodległość 
przez  nas prowadzonymi. Są narody które mają większe osiągnięcia 
w tej dziedzinie; np. Arabowie, Czerkiesi czy Kozacy. Jednak tylko
w Polsce koń wiązał się tak ściśle z wojskiem narodowym. W historii 
wojskowości polskiej kawaleria zajmuje poczesne miejsce. Od zara-
nia naszej państwowości do współczesności mieliśmy dużą ilość 
konnicy, a zasady polskiej taktyki walki przyniosły wiele sukcesów 
militarnych. W historii wojskowości kawaleria stała się najważnie-
jszym rodzajem wojsk w czasach średniowiecza. Ciężkozbrojna 
jazda rycerska dominowała na polach bitew do ok. XV wieku, 
jednakże z wolna wypierała ją piechota. Wraz z upowszechnieniem 
się broni palnej zaczęły zanikać formacje ciężkozbrojne. W ich 
miejsce zaczęto tworzyć różne typy oddziałów kawalerii lekkiej 
wyposażonej obok broni białej w broń palną. W Polsce zadania jazdy 
ciężkiej przejęła utworzona w XVI wieku husaria, ukształtowana jako 
tzw. jazda najcięższa ostatecznie w II połowie XVI wieku
      W epoce nowożytnej na ziemiach polskich najliczniejsze były 
chorągwie pancerne, będące formacją pośrednią między husarią
a lekkozbrojnymi chorągwiami tatarskimi i wołoskimi. W 1776 husarię 
zastąpiono kawalerią narodową. W XVI i XVII wieku Polska stała się 
ojczyzną nowoczesnej taktyki jazdy. Strategia ta polegała na 
brawurowej szarży, wypadach, działaniu przez zaskoczenie. Szczyt 
doskonałości taktyki jazdy polskiej przypadł na wiek XVII. Na uwagę 
zasługują zwycięstwa odniesione przez Stefana Czarnieckiego, 
Jana Karola Chodkiewicza i Jana III Sobieskiego. 
      Ułani stali się „ikoną” polskiej kawalerii, a ich broń, taktykę i nawet 
mundury kopiowała praktycznie cała Europa. Aby przybliżyć ich 
początki, musimy cofnąć się aż do średniowiecza i tatarskiego 
osadnictwa na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Rzeczy-
pospolitej Tatarzy posiadali autonomię, wolność religijną, a w zamian 
za służbę wojskową przyjmowano ich w poczet szlachty oraz 
nagradzano licznymi nadaniami ziemskimi. Przez wieki wiernie 
służyli Rzeczypospolitej jako lekka kawaleria, używana do 
rozpoznania, osłony skrzydeł i pościgu. Na początku XVIII wieku 
chorągwie tatarskie przywdziały jednolite umundurowanie i zaczęły 
się łączyć w większe jednostki. W wojnie domowej z lat 1715-16 po 
stronie Augusta II Mocnego stanął pułk jazdy tatarskiej sformowany 
przez Aleksandra Ułana. Jeden z jego przodków, pułkownik 
Mohammed Ułan, służył w armii króla Stefana Batorego, i to od niego 
prawdopodobnie wzięła się późniejsza nazwa całego rodzaju 
kawalerii: ułanów.  

     Po tatarsku „ułan” oznacza młodzieńca, rycerza, bohatera. 
Podczas przeglądu wojskowego król August II zwrócił uwagę na 
wygląd i sprawność chorągwi tatarskiej. Zachwycony tym rodzajem 
kawalerii, sformował podobny oddział w rodzinnej Saksonii. Od tego 
czasu jednostki lekkiej jazdy zbrojnej w lance i szable nazywa się 
ułanami.
       Na wielką skalę formacje kawaleryjskie były stosowane na 
polach doby wojen napoleońskich (1792-1815). Od połowy XIX 
wieku wraz z udoskonaleniem broni palnej rola kawalerii uległa 
zmniejszeniu. Po raz ostatni na dużą skalę formacje kawaleryjskie 
zostały użyte podczas I wojny światowej (1914-1918) oraz w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej (1919-1920). Kawaleria pojawiła się 
również na polach II wojny światowej. W wojsku polskim sformowaną 
w 1945 roku dywizję kawalerii rozwiązano ostatecznie w 1947. Obe-
cnie nieliczne oddziały ułanów uświetniają ceremonie państwowe 
czy ważne obchody rocznicowe.
        W 1776 utworzono kawalerię narodową (liniową). Zastąpiła 
husarię i jazdę pancerną. Uzbrojeniem kawalerzystów były szable, 
lance, karabiny i pistolety. Chrzest bojowy kawalerii narodowej 
nastąpił podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja (1792). 
Kawaleria narodowa nie spełniła pokładanych w niej nadziei, jej ataki 
najczęściej załamywały się pod ogniem nieprzyjaciela, a nierzadko 
pierzchała na sam widok przeciwnika. Po drugim rozbiorze Polski 
stan liczebny kawalerii uległ zmniejszeniu. Bunt zagrożonej redukcją 
jednej z brygad kawalerii pod dowództwem Antoniego Madalińskiego 
zainicjował wybuch powstania kościuszkowskiego. Formacja kawa-
lerii narodowej nie przedstawiała dużej wartości bojowej.  
         Wielką kartą historii ułanów była epoka napoleońska. Już
w 1797 roku utworzono w składzie Legionów Polskich generała 
Dąbrowskiego oddział kawalerii. W Księstwie Warszawskim ułani 
byli główną siłą polskiej kawalerii. Swoją skutecznością i poświę-
ceniem zapisali piękne karty praktycznie we wszystkich kampaniach 
tej epoki. To w epoce napoleońskiej zaczęto powszechnie „kopiować” 
polskich ułanów, tworząc w różnych armiach formacje identycznie 
walczące i podobnie umundurowane. W czasie Powstania Listo-
padowego utworzono również liczne pułki ochotnicze, nawiązujące 
mundurami i taktyką do dziedzictwa tej formacji. Oddziały ułanów 
pojawiały się później praktycznie we wszystkich polskich pow-
staniach. Tworzono je również w czasie I Wojny Światowej. Wraz
z odrodzeniem się państwa polskiego powstały pułki ułanów, które
w latach 1918 – 1921 walczyły praktycznie na wszystkich frontach 
wojny o granice Rzeczypospolitej. W kampanii wrześniowej 1939 
roku polska kawaleria zapisała piękną kartę, walcząc od pierwszej do 
ostatniej bitwy z bohaterstwem, która znalazło uznanie nawet
u wrogów. Ułani odrodzili się w składzie polskich formacji walczących 
z Niemcami na Zachodzie Europy. Była to już jednak kawaleria 
zmechanizowana – na czołgach, transporterach, samochodach pan-
cernych i samochodach. Do legendy tamtej wojny przeszły „czarne 
diabły” generała Maczka, które walczyły w składzie jego brygady,
w obronie Francji w 1940 roku. W 1944 wrócili na kontynent już jako 1 
Dywizja Pancerna, przechodząc chwalebny szlak bojowy od 

Normandii aż do głównej bazy niemieckiej floty w Wilhemshafen.
       Pułki pancernych ułanów walczyły również we Włoszech, w skła-
dzie 2 Korpusu generała Andersa. Ostatnią formację konnej kawalerii 
utworzono w składzie Wojska Polskiego w Związku Radzieckim – 
była to 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii.  
       Bitwy polskiego września 1939 roku z udziałem kawalerii polskiej 
zapoczątkowały powstanie i rozpowszechnienie przez niemiecką,  
propagandę oraz powojenną propagandę komunistyczną mitu 
dotyczącego rzekomych ataków polskiej kawalerii na niemieckie 
czołgi w czasie kampanii wrześniowej. Według historyków we 
wrześniu 1939 roku nie odbyła się ani jedna szarża kawaleryjska na 
niemieckie czołgi.  Propaganda polityczna XX wieku zakorzeniła go 
tak głęboko w świadomości obcokrajowców, że uznawany jest za 
prawdę i funkcjonuje do czasów obecnych jako synonim tzw. 
„polskiej głupoty”. 
      Źródła mitu znajdują się w propagandzie niemieckich nazistów, 
którzy chcieli dzięki niemu zilustrować przewagę technologiczną 
oraz militarną w czasie kampanii wrześniowej pomiędzy III Rzeszą
a II Rzeczpospolitą. Według goebbelsowskiej propagandy II Rzecz-
pospolita była tak słaba i zacofana, że Wojsko Polskie zmuszone było 
bronić się przed niemieckimi czołgami atakami kawalerzystów uzbro-
jonymi w szable i lance. Mit o polskich kawalerzystach szarżujących 
na niemieckie czołgi we wrześniu 1939 roku bezpośrednio wziął się
z opisów niemieckich i włoskich korespondentów wojennych wyko-
rzystanych później przez nazistowską propagandę. 
     Kawaleria polska była tym rodzajem broni, który szczególne 
znaczenie przywiązywał do tradycji. Poczucie odrębności i honoru 
kształtowało zobowiązanie do męstwa w boju i zwartości w walce, 
które zaowocowały w boju. Również przełożeni dali dowód swą 
postawą, że dowodzenie poprzez osobisty przykład nie było hasłem 
bez pokrycia. W kampanii wrześniowej 1939 roku  poległ generał  
brygady Stanisław Grzmot-Skotnicki, dowódca Pomorskiej Brygady 
Kawalerii i pułkownik Kazimierz Mastalerz, dowódca 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich. W lipcu 1939 roku pułk wszedł w skład 
Pomorskiej Brygady Kawalerii i został skierowany w rejon Chojnic. 
Tutaj przydzielono go do Zgrupowania Obronnego „Chojnice”. 
     1 września w rejonie Krojant doszło do walk między 18 Pułkiem 
Ułanów a piechotą niemiecką. Dowódca pułku przystąpił do kontr-
ataku nacierającej piechoty niemieckiej, by osłonić wycofujące się ku 
Brdzie oddziały polskiej piechoty. 2 szwadrony wykonały szarżę na 
oddział 76 Pułku Piechoty Zmotoryzowanej Wehrmachtu. Z poblis-
kiego lasu Niemcy nieoczekiwanie otworzyli ogień z karabinów ma-
szynowych z ukrytych tam samochodów pancernych. Pułk wycofał 
się. Poległo 25 ułanów, w tym płk Mastalerz. 
       Wrześniowe wydarzenie 1939 roku spod Krojant wpisało się nie 
tylko w historię ziemi chojnickiej, ale także w dzieje oręża polskiego. 
Siedemnaście razy m.in. z udziałem Polskiego Klubu Kawaleryj-
skiego przedstawiono na Polu Bitwy w pobliżu Krojant widowisko 
historyczno-militarne pt. Szarża pod Krojantami. Tradycyjnie już, 
spektakl odbywa się w pierwszą niedzielę września. Roczna przerwa 
w 2017 roku była spowodowana nawałnicą (12 VIII 2017).



19

Gazeta LOKALNA

Nr 05/2020 (93)  MAJ  2020

TWARZE  Z  PRZESZŁOŚCI
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

         Ludwik Zabrocki przyszedł na świat 24 listopada 1907 
roku w Czersku (powiat chojnicki) w rodzinie chłopskiej. Jego 
rodzicami byli rolnik i murarz Józef Zabrocki oraz Emma z do-
mu Weinberg, córka leśniczego. W rodzinnej miejscowości 
chodził do szkoły powszechnej, a następnie kontynuował 
naukę w gimnazjum chojnickim. Po maturze w 1927 roku 
podjął studia polonistyczne i slawistyczne na Uniwersytecie 
Poznańskim, Studiował również germanistykę, orientalistykę 
oraz językoznawstwo indoeuropejskie. Przed ukończeniem 
studiów zatrudniono go na stanowisku asystenta, następnie 
zaś starszego asystenta przy Katedrze Indoeuropeistyki
w UP, które to stanowisko zajmował do 1936 roku. W osta-
tnim roku studiów był prezesem Związku Akademickich Kół 
Misjologicznych. Magisterium uzyskał na podstawie pracy 
Gwara Borów Tucholskich. Szkic historyczno – genetyczny 
(wydanej w 1934 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk w ramach Prac Komisji Filologicznej, tom VII, ze-
szyt 1). Publikacja ta zyskała pozytywne recenzje, z wyjąt-
kiem wybitnego i kontrowersyjnego uczonego Kazimierza 
Nitscha, który na łamach dwumiesięcznika Język Polski 
stwierdził, że zamiar nakreślenia historycznej genezy 
dialektu (…) przerósł chyba siłę autora. Ma się wrażenie, że 
autor ma (…) poczucie językowe skażone niemczyzną.
    W późniejszych latach krytyka naukowa zweryfikowała 
radykalną opinię krakowskiego uczonego, zaś Ludwik 
Zabrocki zasilił szeregi najwybitniejszych polskich 
językoznawców. 

             W roku szkolnym 1935/1936 uczył języka polskiego 
w Collegium Marianum w Poznaniu, a następnie w Liceum 
Handlowym w Gdyni (1936/1937). W latach 1937 – 1939 był 
wykładowcą języka polskiego i historii żeglugi w gdyńskiej 
Państwowej Szkole Morskiej. We wrześniu 1939 roku powie-
rzono mu odpowiedzialne obowiązki komendanta ewakua-
cyjnego szkoły.
          Podczas okupacji ukrywał się w Borach Tucholskich 
(m. in. w czerskim gospodarstwie rodziców), pracując jako ro-
botnik rolny, współdziałał też z ruchem partyzanckim. Mimo 
skrajnie niesprzyjających warunków starał się kontynuować 
działalność naukową, prowadząc badania terenowe. Po 
wojnie powrócił na Uniwersytet Poznański. Dzięki pomocy
F. Antkowskiego i Z. Sobierajskiego odzyskał większość 

zasobów księgozbioru językoznawczego uczelni, rozpro-
szonych w czasie wojny. Doktoryzował się w czerwcu 1945 
roku na podstawie rozprawy Czas teraźniejszy w dialekcie 
pruskim Sambii (wyd. w 1947 roku) napisanej pod opieką 
wybitnego lingwisty i pomorzoznawcy prof. Mikołaja Rudni-
ckiego. W tym samym roku uzyskał habilitację w zakresie 
językoznawstwa indoeuropejskiego (rozprawa Usilnienie i le-
nicja w językach indoeuropejskich i ugrofińskim – 1951).
W latach1945 – 1949 był adiunktem, a w latach1949 – 1954 
docentem etatowym na UP. 
      W latach 1954 -1956  był dziekanem Wydziału Filologi-
cznego UAM. Z jego inicjatywy powstało Archiwum Fonogra-
ficzne, w którym kierował przez dłuższy czas nagrywaniem 
gwar polskich na Ziemiach Odzyskanych ( Zachodnich i Pół-
nocnych). Zarejestrowano wówczas m. in. gwarę Słowińców, 
której Ludwik  Zabrocki poświęcił później kilka artykułów.
W latach 1945 – 1947 odbył trzy podróże naukowe na ziemie 
Słowińców (w okolice jezior Łebsko i Gardno), a rezultaty 
swoich badań naukowych zamieścił m. in. w publikacji
O Słowińcach i Kaszubach nadłebskich wydanej w 1947 roku 
w kwartalniku Instytutu Bałtyckiego Jantar. W latach 1945 – 
1954 aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Ustalania 
Nazw Miejscowych (KUNM) funkcjonującej przy Ministrze 
Administracji Publicznej. Komisja ta zajmowała się repolo-
nizacją nazw geograficznych (szczególnie nazw miejsco-
wych i terenowych) na obszarach, które powróciły do Ma-
cierzy w 1945 roku. 
     W 1955 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego i ob-
jął kierownictwo Katedry Języków Germańskich UP. W 1962 
roku został  profesorem zwyczajnym. W latach 1965 – 1976 
kierował Zakładem Językoznawstwa Stosowanego UAM.
W 1974 roku został dyrektorem Instytutu Językoznawstwa 
UAM, którym kierował aż do śmierci.
   W 1970 roku powołano go do grona członków korespon-
dentów Polskiej Akademii Nauk; po sześciu latach osiągnął 
status członka rzeczywistego PAN, przewodnicząc kilku 
komisjom, m. in. Komisji Neofilologicznej. Doniosłe były 
dokonania prof. Zabrockiego na niwie naukowej pracy 
wydawniczej i edytorskiej. Uczony rodem z Czerska był zało-
życielem i długoletnim redaktorem naczelnym periodyków: 
Lingua Posnaniensis, Biuletyn Fonograficzny, Glottodida-
cticaoraz członkiem kolegium redakcyjnego czasopism Sla-
viaOccidentalisi Kwartalnik Neofilologiczny. Przewodniczył 
Radzie Programowej wydawanego w Gdyni przez Polskie 
Towarzystwo Nautologiczne kwartalnika Nautologia. Należał 
również do grona współpracowników cenionych periodyków 
zagranicznych, m. in. ZeitschriftfürPhonetik, allgemeine-
Sprachwissenschaft Und Kommunikationsforschung.
    Ważnym zadaniem Profesora było również redagowanie 
serii wydawniczej Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki
w Gdańsku Prace i Materiały z Zakresu Polskiego Słownictwa 
Morskiego (sześć zeszytów wydanych w latach 1955 -1956). 
Na uznanie zasługuje również udział Ludwika Zabrockiego
w wydawnictwach: pomnikowym Słowniku staropolskich 
nazw osobowych pod red. Witolda Taszyckiego (doradca 
naukowy w zakresie nazw pochodzenia niemieckiego) 
tudzież Słowniczku morskim wydanym przez Instytut Bałtycki 
w Toruniu w 1935 roku z przedmową jednego z najwybit-
niejszych polskich humanistów prof. Aleksandra Brücknera.
    Naukowe dokonania prof. Zabrockiego obejmują ponad 
150 publikacji, wychowanie plejady uczniów (18 doktorów 
habilitowanych, 30 doktorów), kierowanie kilkoma placów-
kami naukowo – badawczymi, założenie i redagowanie 
licznych periodyków czy też udział w pracach Polskiej 
Akademii Nauk jako członek korespondent i członek rze-
czywisty. Uczony ten stworzył podstawy polskiej lingwistyki 
cybernetycznej, rychło znajdując sprzymierzeńców i kon-
tynuatorów wśród językoznawców z innych ośrodków 
akademickich, m. in. Ludwika Wierzbowskiego, przyszłego 

profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Ludwik Zabrocki nale-
żał do grona najbardziej wszechstronnych polskich języko-
znawców w dwudziestym stuleciu. Od polonistyki i slawistyki, 
poprzez bałtologię i germanistykę przeszedł do indoeurope-
istyki, językoznawstwa ogólnego oraz lingwistyki cyberne-
tycznej. W ostatnich latach życia usankcjonował status języ-
koznawstwa kontrastywnego (konfrontatywnego), wieńcząc 
swoje badania pracą O tak zwanych studiach kontrastywnych 
(1976). Profesor Zabrocki uprawiał również socjolingwistykę 
– w ramach tej dziedziny językoznawczej opracował teorię 
wspólnot komunikatywnych i językowych. Żywe były jego 
zainteresowania onomastyką (teorią nazw własnych). 
Problematyce nazewnictwa pomorskiego poświęcił m. in. 
publikacje Gostycyn i Cekcyn (1932), Charakterystyka języ-
kowa Pomorza (wydana w pracy zbiorowej pod jego redakcją 
Tydzień o Pomorzu, 1933), Granica borowiacko – kociewska
i borowiacko – kaszubska (1937), Związki językowe niemie-
cko – pomorskie (1956) oraz Nazwy osiedli poza zwartą wsią 
na Pomorzu (1963). 

       Spośród polskich językoznawców Ludwik Zabrocki 
szczególnie cenił swojego mistrza i promotora swojej pracy 
doktorskiej prof. Mikołaja Rudnickiego. Sporządził bardzo 
rzetelny biogram tego uczonego (szczególnie koncentrując 
się na jego pracach onomastycznych) opublikowany w księ-
dze pamiątkowej jemu dedykowanej (1960).
          Zasługi naukowe i organizacyjne prof. Zabrockiego 
doczekały się wielu wyróżnień, także poza granicami kraju.
W latach 1968 – 1969 był prezesem prestiżowego towarzy-
stwa językoznawczego Societas Linguistica Europea; 
przewodniczył również Komisji Neofilologicznej PAN. 
Trzykrotnie był laureatem I nagrody ministra nauki, szkol-
nictwa wyższego i techniki (1963, 1969, 1976).
        Ludwik Zabrocki zmarł 8 października 1977 roku w Poz-
naniu i spoczął na cmentarzu Junikowskim. Przemówienie 
nad trumną zasłużonego animatora nauki wygłosił profesor 
Gerard Labuda, jeden z najwybitniejszych polskich uczo-
nych, historyk, syn ziemi kaszubskiej.
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          W ostatnich dniach marca 2020 roku, podczas prac 
przy budowie ścieżki rowerowej do Człuchowa odkryto 
pozostałości po zabudowaniach niemieckiego Zöllmatu 
czyli Niemieckiego Urzędu Celnego oraz stacji paliw na 
dawnym przejściu granicznym Władysławek - Rychnau 
(Rychnowy). Podczas prac odsłonięto brukowany pod-
jazd prowadzący do budynku odpraw celnych oraz 
instalację wodną i elektryczną od budynku stacji ben-
zynowej oraz pozostałości tych zabudowań w chara-
kterze gruzu.

         W  związku z powyższym chciałbym państwu przybliżyć 
historię chojnickiej Straży Granicznej oraz przejścia grani-
cznego, które znajdowało się najbliżej Chojnic w odległości 
zaledwie 2,3 km od miasta.

        Powiat chojnicki był najbardziej wysuniętym na zachód 
powiatem na Pomorzu. Kształtem swych granic, tworzył 
spory półwysep wdzierający się w ziemie Rzeszy Niemie-
ckiej. Graniczył z Niemcami na długości 146,7 km. Granica 
państwowa w rejonie Chojnic w większości miała charakter 
sztuczny, a tylko na niektórych odcinkach biegła wzdłuż rzek
i jezior. Na południu biegła wzdłuż rzeki Kamionki, jeziora 
Niwskiego i Moszczyńskiej Strugi. Natomiast na północy 
granicę wyznaczały jeziora: Brzeźno, Glino, Borowy Młyn, 
Skoszewo i Sumińskie.

        W 1928 roku w odrodzonej Polsce na podstawie uch-
wały sejmowej przystąpiono do formowania Straży Grani-
cznej. Na ziemi chojnickiej rolę tę spełniał 7 szwadron II dy-
wizjonu 4 Pułku Straży Granicznej. Mianowanie dotychcza-
sowych funkcjonariuszy przeprowadzał Nadinspektor Straży 
Granicznej stacjonujący w Czersku mjr Józef Zończyk. Póź-
niej siedzibę Nadinspektoratu przeniesiono do Bydgoszczy, 
gdzie przemianowano go na Pomorski Okręgowy Inspektorat 
Straży Granicznej. Nadzorował on pracę pięciu Inspektora-
tów granicznych, między innymi Chojnickiego. Przy Inspek-
toratach Straży Granicznej istniały odpowiednie komórki 
które miały do dyspozycji funkcjonariuszy drugiej linii (wywiad 
płytki). Funkcjonariusze ci znajdowali się na każdej pla-
cówce, względnie powoływane były jednoosobowe poste-
runki nawet w miejscowościach gdzie nie było placówek 
straży granicznej. 

     Strażnicy II linii korzystali z informatorów którzy penetro-
wali niemieckie tereny przygraniczne na głębokość do15 kilo-
metrów. W późniejszym czasie przy każdym komisariacie 
straży granicznej istniały kilkuosobowe placówki drugiej linii. 
Stałe posterunki istniały tylko w Czersku, Chojnicach i Sę-
pólnie Krajeńskim. Straż Graniczna uczestniczyła także        
w przerzucie agentów pracujących na rzecz II Oddziału 
Sztabu Głównego Wywiadu Wojskowego. 

      Inspektoraty w końcu lat trzydziestych zmieniły nazwę na 
Komendy Obwodu Straży Granicznej. W skład Komendy 
Obwodu Straży Granicznej w Chojnicach, wchodziło pięć 
komisariatów granicznych, które z kolei ustalały zakres 
działania placówek granicznych. Były to licząc od południa:

- Komisariat Straży Granicznej Kamień Pomorski, 
- Komisariat Straży Granicznej Chojnice, 
- Komisariat Straży Granicznej Konarzyny, 
- Komisariat Straży Granicznej Brzeźno,
- Komisariat Straży Granicznej Borzyszkowy.
  (1.VIII.1937 r. przeniesiony do Lipnicy)    

Granicę przekraczać można było w ośmiu punktach: 

1. przejście graniczne z Urzędem Celnym w Zamartem,
2. stacja kolejowa Chojnice z odprawą celną dla ruchu 

kolejowego, 
3. przejście graniczne z Urzędem Celnym Władysławek 
4. przejście graniczne z Urzędem Celnym w Konarzynach, 
5. przejście graniczne z Urzędem Celnym w Brzeźnie,
6. przejście graniczne z Urzędem Celnym w Wojsku,
7. graniczny punkt przejściowy w Nowej Karczmie,
8. graniczny punkt przejściowy w Gliśnie. 

Granica państwowa była otwarta: w okresie letnim w godz. 
7.00 – 18.00, w okresie zimowym w godz.7.00 – 17.00.

          Siedzibą Inspektoratu w Chojnicach był budynek przy 
ul Człuchowskiej nr 44, a od 8.IX.1938 r. przemianowany na 
Komendę Obwodu Straży Granicznej przeniesiony na ul. 
Warszawską nr 13 (dzisiaj Komenda Powiatowa Policji). 

       W skład osobowy Komendy Obwodowej S.G. Wchodziło 
14 osób. Komendantem był inspektor, ppłk Stanisła Kozubek. 
Podległa granica dla Obwodu S.G. była oznakowana kamie-
niami granicznymi o numeracji C-002 (wyłączony) do C-369, 
oraz D-001 do D-248 (włącznie). Kamień o numerze D-001 
był kamieniem Wersalskim, jedynym na odcinku Komendy 
Obwodu S.G., w Chojnicach. Stał zaraz na początku jeziorka 
Mały Bublik koło miejscowości Korne, w gminie  Konarzyny. 

Poprzedni taki kamień stał już na terenie pow. Kościerskiego 
w miejscowości Mutkowo przy jeziorze Sumińskim i ozna-
czony był symbolem C-001. Następny za kamieniem Choj-
nickim był kamień wersalski stojący w powiecie Złotowskim
w miejscowości Rudno kolonia Witogoszcz i oznaczony był nr 
E-001. Rzadkość rozstawienia tych kamieni spowodowała, 
że każdy chciał te kamienie zobaczyć. Dlatego organizowano 
specjalne wycieczki, szczególnie dla organizacji parami-
litarnych i harcerzy.
  
       W budynku przy ul. Warszawskiej mieścił się również 
Komisariat Straży Granicznej. Komendantem chojnickiego 
Komisariatu S.G., był komisarz Czesław Jarecki.
     Komisariatowi S.G., podlegały placówki S.G., w Cha-
rzykowie, Chojnicach i Moszczenicy. Granica Komisariatu 
S.G., oznaczona była kamieniami D-047 (wyłączony) do D-
143 (włącznie). Chojnicka placówka S,G,.początkowo mieś-
ciła się w Władysławku po prawej stronie szosy prowadzącej 
do Człuchowa (dziś działka przed firmą Eurostandard) a od 
1.04.1937 r. w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej nr 66.  
Obsada tej placówki wynosiła 18 osób a dowodził nią 
podkomisarz Michał Downar, a od 5.05.1938 r.  przodownik 
Józef Świergiel. Strażnicy tego komisariatu prócz ochrony 
granicy wystawiali posterunek graniczny na przejściu 
granicznym we Władysławku i ochraniali pracujących tam 
polskich celników.

Odkryte pozostałości niemieckiego Zollmatu i stacji benzynowej

Polski Urząd Celny Władysławek
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        Po drugiej stronie ochronę granicy sprawował Grenzschutz 
nadzorowany przez ekspozyturę w Szczecinku, podlegającą Centralnej 
Policji Granicznej Wschodu (Granzpolizei – Osten) we Frankfurcie nad 
Odrą. Niemiecka policja już na początku lat dwudziestych miała dobrze 
zorganizowany wywiad, wspomagany przez agentów policji politycznej, 
rozmieszczonych we wszystkich miastach powiatowych wzdłuż granicy. 
Policja polityczna posiadała dwóch funkcjonariuszy na większych 
granicznych posterunkach kontrolnych: jednego do kontroli paszportów, 
drugiego do zajmowania się szpiegostwem. Na mniejszych placówkach 
te zadania spełniał jeden asystent do spraw kryminalnych. Tak było do 
1927 r. do chwili kiedy policja graniczna i policja kryminalna zostały 
połączone w jeden organ podlegający starostom. Do dalszej reor-
ganizacji doszło w 1932 r. Wtedy granica po stronie niemieckiej była 
obsadzana przez Straż Celną podległą ministrowi finansów Rzeszy. 
Powstały wtedy urzędy celne (Zöllmat) współpracujące z tajną służbą 
wojskową i policyjną. Później dodatkowo przejścia graniczne były 
zasilane żandarmerią.      
          Główny Urząd Celny (Zöllmat) Schlochau (Człuchów), powołany 
w 1920 r. mieścił się w budynku sądu, a od 1925 r. przy ul. Parkowej nr 2 
(dzisiaj szkoła). Bezpośrednio podlegał mu między innymi Urząd Celny 
na stacji Frichau (Wierzchowo) oraz Komisariat Celny Rychnau (Rych-
nowy) składający się z dwóch budynków.
         Napięcia w stosunkach Polsko – Niemieckich wzrastały szczegól-
nie w miesiącach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Po wy-
sunięciu żądań terytorialnych wobec Polski w marcu 1939 r. zaostrzył 
się stosunek do ludności niemieckiej. Na Hitlerowskie groźby, mówiące 
o możliwej agresji na Gdańsk i korytarz, Polacy reagowali agresywnie, 
m.in. poprzez wybijanie szyb w oknach niemieckich mieszkań. Szcze-
gólne wyrazy sympatii  wiązały mieszkańców miasta z macierzystym 
garnizonem 1 Batalionem Strzelców. Co nie podobało się mniejszości 
niemieckiej. Dlatego jej przedstawiciele podparci duchowo, czując się 
już bardziej pewnie prezentowali butę i bezczelność. „Szosą tranzyto-
wą, nie kończącym się potokiem, dzień za dniem mknęły niemieckie 
samochody osobowe i ciężarowe. Ten wzmożony ruch kołowy i kolejowy 
miał wykazać dowodnie, jak bardzo Niemcom „korytarz" tranzytowy był 
potrzebny. Bywało i tak, że autokary wiozące Niemców na wycieczki 
zatrzymywały się w miejscowościach położonych na terenach polskich, 
rzekomo z powodu jakichś defektów technicznych. Uczestnicy wycie-
czki wysypywali się z wozu niby to w celu rozprostowania kości, 
wchodzili do lasu, dokonywali zdjęć lub stawali dużą grupą śpiewając 
niemieckie pieśni partyjno-polityczne lub piosenki młodzieżowe. Widy-
wano nieraz wycieczki Hitler-Jugend w Chojnicach, wyszydzające 
polskich policjantów i księży w sutannach. Śpiewające głośno na ulicy
w otoczeniu miejscowych Niemców. Tolerancja polska względem wy-
bryków niemieckich była, śmiało rzec można, bezprzykładna. W połowie 
sierpnia 1939 r. nad Chojnicami codziennym gościem bywał samotny 
jednopłatowiec, patrolujący miasto i okolicę na znacznej wysokości, 
pozbawiony całkowicie znaków rozpoznawczych. Tą i wielu innymi 
jeszcze drogami zwiad niemiecki poznawał szczegóły polskich planów 
obronnych". Kiedy nadeszło lato 1939 r. szczególną aktywnością 
wykazywali się członkowie organizacji niemieckich, zarówno w mieście 
jak i w powiecie. Szczególnie często można ich było spotkać w rejonach 
koncentracji wojsk polskich.
        1 września 1939 r. wybucha II wojna światowa, oddziały niemieckie 
przekraczają polsko-niemiecką granicę. Po krótkim przygotowaniu 
artyleryjskim, rozpoczęło się natarcie na cały odcinek obrony Chojnic. 
Żołnierze przebywający na strażnicach i punktach celnych zmuszeni 
byli się wycofać. Kto tego nie zrobił znalazł się w niemieckiej niewoli. 
Niemcy zajmują budynek polskiego Urzędu Celnego.
      W krótkim czasie po zajęciu przejścia granicznego, Niemcy wy-
budowali za swoim budynkiem celnym (około 40 m w kierunku Rych-
nów), stację benzynową, która funkcjonowała do końca wojny. Po 
zniszczeniu budynków i stacji benzynowej po przejściu frontu w 1945 
roku, resztki pozbierali okoliczni gospodarze, wykorzystując poszcze-
gólne elementy we własnych gospodarstwach.

Przerobiona blacha od dystrybutora z niemieckiej stacji paliw

          Trudno dziś ustalić co stało się z kamieniem granicznym nr 112, 
który stał przy ogrodzeniu Polskiego Urzędu Celnego. Najpraw-
dopodobniej podzielił los pozostałych kamieni granicznych z rejonu 
Chojnic. Natomiast nie odgadniętą do dziś zagadką jest to co podziało 
się z kamieniem milowym stojącym tuż przy Urzędzie Celnym. Może 
ktoś z czytelników będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie?

          W roku 2010 podczas prac nad poszerzaniem dawnej berlinki
w okolicach sklepu Netto przy przejściu przez jezdnię, odkopano 
podobny kamień milowy. Niestety nie jest to kamień z przejścia 
granicznego. Prawdopodobnie stał on w rejonie starej leśniczówki  
Pomoc, gdzie udało mi się odnaleźć podstawę takiego kamienia.

Niemiecki Zöllmat Rychnau (Rychnowy)

Zajęty przez Niemców Polski Urząd Celny

Kamień milowy przy Polskim Urzędzie Celnym

kamień milowy odkopany przy Netto  i  podstawa z okolic m. Pomoc
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Przedstawi się Pan Chojniczanom? 

      Chojniczanin. Obecnie zajmuję się dużą i małą formą 
rzeźbiarską z wykorzystaniem rożnych technik i materiałów 
takich jak ceramika, żywice, metale kolorowe, złom, materiały 
z odzysku, drewno i kamień 

Kiedy zaczęła się Pana przygoda ze sztuką?

     W czasie odbywania praktyk zawodowych. Jako począ-
tkujący kucharz tworzyłem rzeźby z jedzenia.

Jest Pan samoukiem, czy ukończył Pan uczelnię arty-
styczną?

      Ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na 
kierunku rzeźby. 

Zdolności artystyczne ma Pan więc bardziej wrodzone 
czy wyuczone? 

      Myślę, że mam wrodzone predyspozycje do rzeźbienia, 
odnajdywania i naśladowania kształtów, ale oczywiście duża 
część moich umiejętności jest wyuczona. Bez zaplecza 
teoretycznego ciężko jest cokolwiek wyrzeźbić. Trzeba 
nauczyć się wielu rzeczy od tworzenia stabilnych konstrukcji, 
przez właściwości różnych materiałów, po anatomię czło-
wieka.

Gdzie szuka Pan natchnienia, co Pana inspiruje, co po-
budza kreatywność? 

      Cały świat wokół jest dla mnie inspiracją. Rozmowy z lu-
dźmi, spacery po lesie, dźwięki. Piękno można dostrzec
w najdrobniejszych szczegółach. Moją kreatywność pobu-
dzają relacje i tarcia między człowiekiem, formą i naturą. 

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

        Nie mam takiego ideału, cenię bardzo wielu twórców,
a mój gust ewoluuje z czasem. Jednak od lat podziwiam 
takich artystów jak Hans Bellmer, Helen Denerley i David 
Cerny. Ostatnio bardzo mnie inspiruje twórczość Alejandro 

Jodorowskiego, jego dzieła kinematograficzne oraz sam jego 
sposób patrzenia na rzeczywistość, który jest bardzo nietu-
zinkowy.

Jakie formy sztuki oprócz rzeźby Pana interesują?   

         Kino, fotografia i muzyka.  

Proszę powiedzieć jak wygląda Pana pracownia? 

       Mam dwie pracownie. Jedna służy mi do tworzenia rzeźb 
w dużej skali, także z metalu. Jest to odpowiednio mocno 
doświetlony budynek, w którym znajduje się podnośnik i cały 
arsenał różnorakich narzędzi i materiałów potrzebnych do 
realizacji projektów. W drugiej pracowni, składającej się z kil-
ku pomieszczeń o różnej funkcji, wraz z moją dziewczyną 
tworzę prace ceramiczne,  takie jak obrazy szkliwione, kafle 
pamiątkowe, figurki i ceramikę użytkową. W tym miejscu 

znajduje się piec do wypału gliny,  prasa oraz wiele rodzajów 
szkliw, z których tworzymy mieszanki zdobiące naszą 
ceramikę. 

Co pan uważa za swój największy dotychczasowy suk-
ces w pracy artystycznej?

       Trudno mi to okreslić . Każdy projekt jest inny i trudno 
mierzyć je jedną skalą. Natomiast wiele z moich rzeźb 
otworzyło mi drzwi na nowe horyzonty i przyjaźnie, właśnie to 
określiłbym sukcesem. Myślę że najlepsze realizacje jeszcze 
przede mną. 

Jakie ma Pan plany artystyczne na nadchodzący rok?  

        Zamierzam wyrzeźbić człowieka na wózku inwalidzkim 
ze stali oraz złomu metalowego. Będzie to projekt w którym 
chcę pokazać siłę osób, które muszą na co dzień mierzyć się 
z ograniczeniami ich ciał. Zazwyczaj są to osoby o niesamo-
wicie mocnych charakterach, które prą naprzód mimo prze-
ciwności i ja to podziwiam. 

Często organizuje Pan wystawy? 

        Rzadko. Lubię tworzyć duże realizacje, które zazwyczaj 
znajdują sobie miejsce w przestrzeni publicznej. Dopiero od 
niedawna tworze mniejsze rzeźby, nadające się do poka-
zania we wnętrzach wystawienniczych. 

Jak Pan wypoczywa? 

     Na łonie natury. Lubię leśne wędrówki, rekreacyjne kaja-
karstwo, wędkarstwo. Cenię czas spędzony z przyjaciółmi, 
ciekawe dyskusje i wspólne seanse kinowe lub imprezy 
tematyczne.

A  jak „ładuje akumulatory"? 

      Koniec pracy nad projektem i satysfakcja ze stworzenia 
dzieła jest dla mnie zawsze mocnym zastrzykiem energii do 
kolejnego wyzwania.

dziękuję za rozmowę.
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     Central Park to miejsce, które daje wytchnienie i wypoczy-
nek mieszkańcom zatłoczonego Nowego Jorku. Jest to naj-
większy Park Manhattanu, a w całym Nowym Jorku jest zale-
dwie kilka przewyższających go powierzchnią lecz nie popu-
larnością.

     Jest to także najbardziej znane miejsce zielone w całych 
Stanach Zjednoczonych. Widzieliśmy go w niezliczonej ilości 
filmów i seriali. Nawet ostatnio zauważyliśmy z Madzią, że 
część zdjęć do X-Men Mroczny Fenix, kręcona była na 
terenie Central Parku właśnie. Poza tym, jeżeli znajdzie się tu 
ktoś, kto nie oglądał Kevin sam w Nowym Jorku, to będę 
bardzo zdziwiony i osobiście podeślę mu kopię.
      Poza słynną, bożonarodzeniową atrakcją jaką,  jest mały
i zabawny Kevin, Central Park widzieliśmy w takich filmach, 
jak chociażby Pingwiny z Madagaskaru. W tej animacji 
odtworzono bardzo dokładnie zoo z Manhattanu, które 
znajduje się przy słynnej Piątej Alei.

Central Park – Pierwszy kontakt

     Nasz pierwszy kontakt z parkiem rozpoczął się od strony 
północnej Manhattanu, zwanej Uptown, czyli tej, w której 
Central Park sąsiaduje z dzielnicą Harlem. Jeszcze nieda-
wno ta część wyspy uchodziła za dość nieciekawe miejsce. 
Zdążały się tu kradzieże, napaści, a nawet morderstwa
i porwania. Te mroczne czasy zostały szczęśliwie za nami
i dziś bez większych problemów można poruszać się po 
ulicach całą dobę. (z zachowaniem ostrożności i zdrowego 
rozsądku oczywiście).
     Jest to o tyle ważne, że Harlem jest sercem nowojorskiego 
bluesa, a także stolicą muzyki gospel oraz rapu. To właśnie
z Harlemu pochodzi słynny czarnoskóry raper i poeta Tupac 
Shakur. Od czasu, gdy władze dzielnicy poradziły sobie
z bezpieczeństwem na ulicach, stylowe knajpy i muzyczne 
bary przyciągają licznych wielbicieli dobrej muzyki. To jednak 
nie temat na dzisiejszy artykuł.
    No więc zamieszkaliśmy w dużo bezpieczniejszym niż kie-
dykolwiek Harlemie i rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Od 
hotelu do granicy parku, to tylko mila, więc z przyjemnością 
pokonywaliśmy ten kawałek, odpuszczając sobie metro. A co 
tam, pogoda piękna, dookoła kolorowi ludzie no i te szerokie 
do przesady ulice, spacer to zawsze dobry pomysł.
    Jeżeli macie ochotę popatrzeć na Central Park z wysoka, 
możecie wjechać na szczyt któregoś z pobliskich wieżowców. 
Osobiście polecam Top of The Rock, taras widokowy na 
najwyższym budynku Rockefeller Center. Niestety ze szczytu 
Empire State Building nie widać tego największego na 
Manhattanie parku.
    Wejście do parku znajduje się dokładnie po przeciwnej 
stronie 110 ulicy. Uwierzcie mi, uczucie bardzo dziwne, gdy 
zostawiasz za palcami hałaśliwe, zabiegane, rozpalone 
słońcem miasto i zaledwie po chwili jesteś w lesie, którego jak 
podpowiada logika być tu nie powinno.
      Skoro logika mówi, że w centrum ogromnego miasta nie 
ma miejsca na las, to co powiecie na nieduże, leśne jeziorko, 
na które trafiliśmy kilka kroków dalej? Jest to niewielkie rozle-
wisko nazywane Harlem Meer z fantastycznym widokiem na 
sterczące ponad drzewami drapacze chmur.
      Mimo że Harlem znacznie się poprawił i ucywilizował, to 
jednak ta część parku, która z nim graniczy jest najgorzej 
utrzymaną i najmniej ciekawą jego częścią. Po alejach kręci 
się sporo szemranych osobników, a i w krzakach dostrzec 
można sporą aktywność.

      Przy jeziorku siedział gość grający smętne, jazzowe 
melodie na mocno spracowanym banjo. Był całkiem mocno 
wstawiony, ale trzymał rytm i całkiem nieźle mu to wycho-
dziło. Raczej staram się unikać alkoholowych przygód, lecz 
stan w jakim był ten człowiek, nie jest mi zupełnie obcy. 
Wygrzebałem więc z kieszeni wymięte pięć dolców i wrzu-
ciłem do leżącego przed nim kapelusza. Odchodziliśmy 
żegnani dziękczynnym standardem jazzowym, który bardzo 
nam się spodobał.
   Idąc niespiesznie alejami, otoczeni śpiewem ptaków
i szmerem potoków, zastanawialiśmy się z Madzią, jak coś 
takiego uchowało się w centrum jednego z bardziej zatło-
czonych miast świata, w którym każdy metr ziemi jest na 
wagę złota.
      I tu przechodzimy do ulubionej przez Was części artykułu.

Central Park – Historia

      Central Park podobnie jak cały Nowy Jork przeżywał 
swoje chwile chwały i upadku.
       W latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku była to 
mekka handlarzy narkotyków, bezdomnych oraz tych którzy 
woleli nie rzucać się w oczy mieszkańcom miasta w ciągu 
dnia. Wraz ze zmianą podejścia do przestępczości w latach 
dziewięćdziesiątych, miejsce to oczyszczono i odrestauro-
wano. Burmistrz Rudolph Giulianie w okresie swoich rządów, 
postawił sobie za cel pozbycie się przestępców z ulic Nowego 
Jorku. To trudne wyzwanie rozpoczął od Manhattanu i Central 
Parku.
     Za kwotę ponad pięćdziesięciu milionów dolarów przy-
wrócono dawną świetność tej części miasta. Wraz z nowym 
tysiącleciem Central Park mógł zacząć pełnić taką rolę, jaką 
wyznaczyli mu jego twórcy na początku dziewiętnastego 

wieku. W założeniu park miał być nie tylko miejscem relaksu 
dla mieszkańców miasta, ale także integrować wszystkie 
grupy społeczne zamieszkujące ówczesny Manhattan.
    Na samym początku centralna część wyspy była praw-
dziwym pustkowiem. Dzikie lasy porastały wyspę od północy 
aż na południe. Jedynie w samym centrum utrzymywane było 
niewielkie miasteczko dla zbiegłych z południowych stanów 
czarnych niewolników. Sami nazwali swoją miejscowość 
Harlem i stała się ona zalążkiem dzisiejszej dzielnicy 
Manhattanu noszącej wciąż tą samą nazwę.
     Wraz z koleją  i rozwojem handlu na wyspie przybywało 
ludzi. Pojawili się bogaci inwestorzy i duże koncerny. Rozpo-
czął się dynamiczny rozwój, zwłaszcza południowej części 
wyspy. Zaczęły powstawać budynki, ulice i sklepy, a na parki 
nikt nie marnował miejsca.

     Dopiero w połowie dziewiętnastego wieku poeta William 
Cullen Bryant rzucił pomysł stworzenia wielkiego parku dla 
ponad 700 tysięcy mieszkańców ówczesnego Nowego Jor-
ku. Pomysł spodobał się władzom miasta i przystąpiono do 
pracy. Było jej sporo, podczas budowy wysadzono skały i wy-
wożono gruzy. Na ich miejscu pojawiła się, sprowadzona z 
innej części miasta, ziemia i bogata roślinność. Samych 
drzew zasadzono ponad dwadzieścia tysięcy. Poza nimi 
pojawiły się krzewy, kwiaty i trawa.
       W parku zbudowano sztuczne góry, polany oraz jeziora
i rzeki połączone stylowymi, bardzo ładnymi mostami. 
Pojawiły się ścieżki wykładane kamieniami, aleje oraz ogrody 
pełne ławek i latarni.
       Budowa zakończyła się po niemal szesnastu latach i 
Central Park był wówczas jedynym takim miejscem na świe-
cie, a główny jego architekt Calverta Vaux zyskał na zawsze 
sławę i miano wielkiego architekta zieleni.
      Z biegiem lat na terenie parku pojawiły się nowe bramy, 
ogrody i cała masa rzeźb i posągów. Najsłynniejsza z nich to 
generał William Sherman siedzący na koniu, stojący w naj-
popularniejszej części parku, tej w pobliżu słynnego hotelu 
Plaza należącego do obecnego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych.
       Inna atrakcja Central Park leżu całkiem niedaleko, jest to 
Central Park Wildlife Center, czyli nieduża, ale dobrze znane 
manhattańskie Zoo. Jednak najbliższy naszemu sercu jest 
posąg króla Jagiełły, który stanął niedaleko Turtle Pond. Króla 
przedstawiono siedzącego na koniu tuż przed bitwą pod 
Grunwaldem. Wysoko unosi dwa miecze podarowane mu 
przez zadufanego mistrza zakonu krzyżackiego. Pomnik stoi 
w Central parku od roku 1945 i jest jednym z dwudziestu 
dziewięciu posągów mających na stałe swoje miejsce w ser-
cu Manhattanu.
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Central Park dzisiaj

      Dziś, po przemianach z lat dziewięćdziesiątych poprzed-
niego wieku, Central Park jest miejscem, gdzie bezpiecznie
i z przyjemnością odpoczywają całe rodziny. Przede wszy-
stkim są to mieszkańcy Manhattanu, ale nie tylko. Miesz-
kańcy innych części Nowego Jorku, ci spoza wyspy, chętnie 
tu zaglądają.
    Park jest idealnym miejscem na uprawianie joggingu, 
zwłaszcza deptak dookoła Jacqueline Kennedy Onassis 
Reservoir to idealnym miejscem do biegania. Poza tym jest tu 
ponad dwadzieścia placów zabaw dla dzieci, tyle samo lub 
więcej boisk do gry w przeróżne sporty, korty tenisowe, a tak-
że miejsca do jazdy konnej. Po jeziorach i rzekach można po-
pływać łodzią albo wysłuchać któregoś z licznych koncertów.
      Dookoła parku usytuowane są słynne, nowojorskie mu-
zea oraz wystawy sztuki. Najsłynniejsze z nich to stojące przy 
5th Ave. Museum of the City of New York. Kawałek dalej The 
Jewish Museum, a dokładnie po drugiej stronie parku stoi 
moje ulubione – Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej.
      Poza tym w parku odbywają się liczne koncerty i wystawy 
najsłynniejszych artystów świata. Jest wszytko o czym piszę 
to zaledwie ułamek atrakcji jakie oferuje Central Park. Tutaj 
każdy, dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie. Jednym 
słowem Central Park jest miejscem, które powinno posiadać 
każde, wielkie miasto.

Central Park informacje praktyczne

- Central Park leży pomiędzy Piątą Aleją a Central Park West 
oraz ciągnie się od 59 ulicy aż do 110 ulicy.

- Niemal każda nitka metra ma swoje stacje w pobliżu parku.
- Wejście do parku jest darmowe, choć niektóre atrakcje znaj-

dujące się w nim są płatne.
- W parku stoi tysiące ławek, zabronione jest jednak spanie 

na nich i zostawanie w parku na noc.

Central Park ciekawostki

- Park zajmuje prawie 350 hektarów powierzchni, czyli jest 
większy niż Watykan. Jest również większy od Monaco nie-
mal sześciokrotnie. Park ma długość ponad 4 kilometrów      
i szerokość niespełna kilometra.

- W Central Parku nakręcono ponad 350 popularnych filmów    
i całą masę szmir. Czyni go to najczęściej pojawiającym się 
na ekranie parkiem świata.

- Znajduje się tu 29 rzeźb i posągów na stałe wkomponowa-
nych w obraz parku. Przedstawiają one sławnych ludzi jak    
i postacie fikcyjne.

- Central Park był pierwszym parkiem publicznym w USA.
- Wbrew pozorom budowa parku była bardzo skomplikowa-

nym przedsięwzięciem. Przed zalesieniem trzeba było wy-
sadzić tysiące ton skał i pozbyć się gruzu. Transport ziemi    
z niedalekiej New Jersey zajął budowniczym kilka lat.

- Podobno przy budowie parku zużyto więcej materiałów wy-
buchowych niż podczas, wielkiej bitwy pod Gettysburgiem.

- Przed rozpoczęciem budowy przeniesiono miasteczko 
Harlem, w której mieszkało ponad 1500 czarnoskórych 
uciekinierów z południowych stanów.

- Budowa parku pochłonęła więcej pieniędzy, niż w ciągu roku 
otrzymywał cały stan Alaska.

- W Central Parku stoi wciąż działająca, największa na świe-
cie karuzela. Można przejechać się na jednym z 54 drew-
nianych koni.

- W parku ustawiono obelisk przywieziony z Egiptu, nazy-
wany Igłą Kleopatry. Jego wiek datuje się na rok 1450 przed 
naszą erą. Pokryty jest hieroglifami opisującymi życie na 
egipskim dworze. Początkowo przygotowano miejsce na 
dwa bliźniacze obeliski, lecz nim zapakowano je na statek 
Brytyjczycy wywieźli jeden z nich do Londynu. Możemy go 
oglądać w Museum of London. Do dziś trwają zacięte sprze-
czki kto komu ukradł jedną z igieł.

- Central Park jest najczęściej odwiedzanym parkiem w USA. 
Rocznie spaceruje jego alejami ponad 40 milionów ludzi.

- Przez park biegnie prawie 100 kilometrów ścieżek i alejek. 
Otaczają one siedem jezior i stawów oraz kilkadziesiąt 
miejsc sportowych i rekreacyjnych.

- W parku stoi ponad 9 tysięcy ławek. Gdyby je ustawić jedną 
przy drugiej, ciągnęłyby się na długość ponad 11 kilo-
metrów.
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OSTROPEST PLAMISTY

     Ta roślina z rodziny astrowatych stosowana jest w medy-
cynie ludowej już od 2000 lat. Ostropest plamisty, zwany 
potocznie osetem, doceniany jest przede wszystkim ze 
względu na swoje właściwości odtruwające.
   Dawniej wyciąg z niego traktowano jako doskonałe anti-
dotum na zatrucie grzybami, a dziś pojawia się on na ofi-
cjalnej liście naturalnych leków na marskość wątroby. Otóż
w jego składzie znajdziemy związek zaliczany do grupy fla-
wonoidów – sylimarol, który blokuje toksyny gromadzące się 
w wątrobie, zapobiega ich szkodliwemu działaniu na nasz 
organizm oraz ma właściwości regenerujące.
    Ostropest plamisty odwraca negatywne skutki spożywania 
alkoholu oraz niezdrowego jedzenia, jak również hamuje 
wchłanianie metali ciężkich wypitych z wodą. Wśród jego 
zalet wymienia się również regulowanie poziomu glukozy we 
krwi, obniżenie poziomu złego cholesterolu, regulację 

gospodarki hormonalnej u kobiet i mężczyzn oraz wspieranie 
metabolizmu.

POKRZYWA

     Choć pokrzywa była stosowana w ziołolecznictwie już od 
starożytności, przez długi czas zapominano o jej zdrowo-
tnych właściwościach. Traktowana w XIX wieku głównie jako 
podstawowy pokarm dla ubogich, po latach wróciła na swój 
piedestał w roli nieocenionego leku na wiele dolegliwości.
   Ten niepozorny chwast, dzięki zawartym w sobie związ-
kom, oczyszcza układ trawienny oraz wpływa na prawidłową 
pracę wątroby, żołądka i trzustki. Pokrzywa ma również silne 
działanie moczopędne, dzięki czemu umożliwia pozbycie się 
z organizmu takich szkodliwych substancji jak np. złogi kwa-
su moczowego. Nic więc dziwnego, że jest ona stosowana 
przy takich dolegliwościach jak kamica nerkowa oraz w sta-
nach zapalnych układu moczowego. Pokrzywa działa 
również przeciwobrzękowo i zapobiega zatrzymywaniu się 
płynów w organizmie. Jak przygotować herbatkę z pokrzy-
wy?
         1 garść suszonych liści
         1 szklanka wrzątku,

Wykonanie:
     Do szklanki włożyć suszone liście pokrzywy. Zalać wrzą-
tkiem i przykryć szklankę spodeczkiem. Parzyć około 10 mi-
nut. Herbatkę z pokrzywy, można wzbogacić dodając np. 
imbir, odrobinę miodu i soku z cytryny. 

RUMIANEK

    Ta charakterystycznie pachnąca roślina znana jest głów-
nie jako skuteczny lek na wszelkie dolegliwości żołądkowe
i jelitowe. Wszystko, dzięki zawartym w niej flawonoidom, 
które działają rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit i prze-
wodów żółciowych, zapobiegają wzdęciom, działają prze-
ciwzapalnie na błony śluzowe żołądka, jak również ułatwiają 
trawienie.

   Przy tak wielu korzyściach dla układu pokarmowego i tra-
wiennego, nie jest zaskoczeniem, że picie herbaty z rumian-
ku poleca się osobom z chorobami wrzodowymi oraz cierpią-
cym na nadkwaśność żołądka. Warto również wiedzieć, że 
rumianek znajduje się na liście ziół najczęściej stosowanych 
w detoksie – otóż ma on właściwości przeczyszczające i po-
maga się pozbyć złogów z jelit.

MELISA LEKARSKA

     Większość z nas wie, że melisa jest przede wszystkim 
doskonałym sposobem na skołatane nerwy i bezsenność. To 
zioło posiada jednak znacznie więcej zdrowotnych korzyści, 
gdyż jest uznawane za niezawodny środek detoksykujący.
Melisa skutecznie wzmacnia naturalne procesy ochronne 
wątroby przed szkodliwymi toksynami, wynikającymi z nie-
zdrowej diety. Wspiera ona również produkcję dwóch waż-
nych antyoksydantów – glutationu i dysmutazy ponadtlen-
kowej. Ma ona działanie rozkurczające, dlatego poleca się ją 
przy takich dolegliwościach jak zaparcia, wzdęcia, gazy czy 
nerwica żołądka.

CZYSTEK

    W ostatnich latach czystek zyskuje coraz większą po-
pularność. I bardzo dobrze, bo picie herbaty z czystka niesie 
za sobą nieocenione zdrowotne korzyści. Nie tylko wspiera 
naszą odporność, zwalcza stany zapalne oraz poprawia 
krążenie, ale również pomaga organizmowi w pozbyciu się 
toksyn. Czystek ma właściwości moczopędne, dzięki czemu 
wypłukuje z organizmu szereg szkodliwych substancji, m.in. 
usuwa metale ciężkie. Picie z niego naparu poprawia rów-
nowagę flory bakteryjnej, redukuje przykry zapach wydzielin 
z ciała oraz działa wybielająco na zęby. Przez swoje 
właściwości detoksykacyjne, w szczególności jest on po-
lecany palaczom oraz osobom żyjącym w zanieczysz-
czonych miastach.

   Informacje przedstawione w artykule nie są pisane przez 
lekarza. Mają charakter informacyjny i nie stanowią fachowej 
porady medycznej.
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       Tym razem w tytule pozwoliłem sobie na żart językowy, wykorzystując dwuznaczność 
słowa widno. Dawniej używano go w znaczeniu „widoczny”. Czyli tytuł sygnalizuje – radio 
widoczne wszędzie. Ale Widno to również wieś kaszubska, położona 35 km od Chojnic, 
znana teraz z wypieku chleba tradycyjnymi metodami. Śmichy - chichy, a zaraz o krótko-
falarstwie i Widnie będzie całkiem na poważnie.

      Już tłumaczyłem, że krótkofalarstwo narodziło się wcześniej niż węgiel, a pierwszą 
łączność polski radioamator przeprowadził w grudniu 1924 roku. Obecnie obchodzimy w śro-
dowisku krótkofalowców zrzeszonych w Polskim Związku Krótkofalowców 90-tą rocznicę 
powstania związku. Uważny czytelnik doczyta, że użyłem sformułowania 90-ta rocznica 
powstania PZK, a nie 90-lecie istnienia PZK. I słusznie – to dwa różne stwierdzenia. Okres 
okupacji hitlerowskiej, potem walki o władzę przez komunistów zdewastowały organizacyjnie 
polskie krótkofalarstwo w latach 1944-56. Zawiłości prawne spowodowały, że obecnemu 
PZK nie uznano prawnej ciągłości w stosunku do przedwojennego PZK.

        Ale zostawmy te dywagacje i jak mawiają Francuzi – revenons à nos moutons, czyli 
wróćmy do tematu i do Widna. No, może nie od razu, ale i tak będziemy się „kręcić” cały czas 
w okolicach Chojnic. Skoro zahaczyłem o rocznicę powstania PZK, musi mi chodzić i o po-
czątki krótkofalarstwa w Polsce, i o nasz rejon. Bohater mojego dzisiejszego tekstu urodził 
się w 1909 roku, całkiem blisko, bo w Tucholi. Naukę rozpoczął jeszcze w niemieckiej szkole. 
Języka polskiego i polskości uczył się w domu rodzinnym. Po wojnie, w latach 1919-22 
uczęszczał do polskiego już gimnazjum (Grudziądz i Bydgoszcz). Naukę kontynuował od 
1925 roku w seminarium nauczycielskim w Tucholi. W 1930 roku zaczął pracę w zawodzie
w szkole powszechnej w Kruszce. Rok 1934 był dla Cyryla (zdradziłem imię bohatera!) 
przełomowy. W związku z redukcją etatów stracił pracę. W tym roku też ożenił się z Janiną, 
nauczycielką z Kłodawy. Za jej sprawą trafili do Widna – otrzymała tam nauczycielską posadę 
i tak państwo Zalewscy zamieszkali w leśnej osadzie.

        Już wszystko jasne. Dziś piszę o Cyrylu Zalewskim, jednym z dwóch, może trzech – 
ustalenia jeszcze trwają – przedwojennych krótkofalowców na ziemi chojnickiej. Proszę 
pamiętać, że wydanych pozwoleń w 1938 roku było około 444, co nie jest równoznaczne
z tym, że wszyscy oni byli radiowo aktywni. A Cyryl Zalewski był! Radiotechniką interesował 
się już od gimnazjum. Wiedzę zdobywał wtedy głównie z literatury niemieckiej, bo polskiej,
z oczywistych względów, było niewiele. Dzięki tym zainteresowaniom w Widnie w swoim 
domu postawił elektrownię wiatrową. Instalacja była na 24V, ale miał prąd! Chyba nikogo
z czytających nie dziwi, że w II RP osada w środku lasu nie miała prądu… Ten prąd pozwalał 
nie tylko np. na oświetlenie domu, ale i uprawianie krótkofalarstwa. Zresztą po wojnie to 
hobby i zdobyta przy jego okazji wiedza przerodzi się w nowy zawód, bo z nauczycielstwa 
Zalewski odejdzie.

         W 1936 roku Cyryl Zalewski zostaje członkiem Morskiego Klubu Krótkofalowców
w Gdyni, wstępuje do Polskiego Związku Krótkofalowców i otrzymuje znak nasłuchowy 
SPL-447. Robi nasłuchy, doskonali swoje umiejętności operatorskie i wiedzę z radiotechniki. 
Aż w końcu dostaje upragnione pozwolenie radiowe. Teraz, od kwietnia 1938 roku, staje się 

SP1SE, QTH Widno (w „języku” krótkofalowców oznacza to: miejsce zainstalowania mojej 
stacji jest…). Robi łączności, wysyła karty je potwierdzające (karta QSL). Pracuje ze stacjami 
polskimi i zagranicznymi. Jeszcze nie wie, że za rok z okładem wszystko runie. Niemcy będą 
„polowali” na polskich krótkofalowców. Stanowią przecież potencjalne zagrożenie ze swoją 
wiedzą i umiejętnościami. Cyryl Zalewski będzie w pomorskim ruchu oporu, będzie zajmował 
się właśnie łącznością radiową partyzantów. Jako podejrzany trafi do obozu. Wojenne losy 
SP1SE to materiał na kolejne pisanie. Te powojenne też. Bo dzięki Bogu Cyryl Zalewski 
wojnę przeżyje, hobby nie porzuci, otrzyma nowy znak SP1BC i do momentu śmierci w 1988 
roku stanie się jedną z bardziej znaczących postaci w polskim krótkofalarstwie. 
    No i co? Miałem rację, że krótkofalowcy w naszym rejonie pojawili się wcześniej niż węgiel.

Piotr Eichler SP2LQP sp2kfq@gmail.com

Od autora. Również ostatnio obszerny materiał o Cyrylu Zalewskim został opublikowany w 
miesięczniku „Świat Radio” nr 3/2020
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Przedwojenna karta QSL Cyryla Zalewskiego potwierdzająca łączność
27 grudnia 1938 roku z polską stacją SP1LX Klemesa Korfalli z Grudziądza
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     Chciałoby się zacząć: „Moja staro to mi ino ciągle gado …”, 
ale od razu byłby wrzask, że niby co ja sobie myślę, że nie jest 
taka stara, i że sobie takie teksty wyprasza. No więc zacznę 
tak: „Moja żona ciągle marudzi, że mam tyle szpargałów, że 
do trumny tego nie wezmę, może zrobię w końcu jakieś 
porządki.”

   Ja jej na to odpowiadam, ze stoickim spokojem, że się 
jeszcze nigdzie nie wybieram. Śmiech śmiechem, chociaż 
czasami się gubię, gdzie co położyłem. Wiem, oczywiście, że 
mam taki np. programator do radiotelefonu. No, mam. 
Czwarty dzień już za nim patrzę po domu. Ale dzięki temu 
znalazłem kilka innych rzeczy, których szukałem wcześniej. 
Albo nie szukałem, a też były. Znalazłem przykładowo siatkę 
starych paragonów. Powinienem je wywalić od razu (do 
zmieszanych oczywiście), ale coś mnie podkusiło, żeby 
przejrzeć. I co – miałem rację! Niby stare paragony, niby 
śmieci, ktoś powie. A nieprawda! Bo właśnie, że materiał 
źródłowy. Okazało się, że moja wyobraźnia od razu poszła 
sobie na spacer (wirtualny, bo zaraza i mamy siedzieć w do-
mach), przed oczyma zaczęły mi się przesuwać fragmenty 
chojnickich ulic.

     Pierwszy paragon. Daleko nie zaszedłem. Jestem na ulicy 
Dworcowej 20, na wysokości starej bazy MZK. Na paragonie 
wyraźnie napisane „Kiosk Przem. – Spoż.”. No fakt, był. Już 
go nie ma. Postawiony jeszcze za PRL-u jako kiosk „Ruch-u”, 
stał tak trochę dziwnie, bo niby przy ulicy, ale częściowo na 
prywatnej posesji. Kto się wtedy przejmował takimi „dro-
biazgami”? Stał, to stał. Jeszcze jak do podstawówki cho-
dziłem, już był. Czasy się zmieniły i w końcu dokonał żywota, 
bo właściciel posesji pozbył się kłopotliwego „gościa”. 

     Paragon drugi. Ulica Piłsudskiego 34, przed młynami. No 
właśnie! Też przeszłość, bo już młynów nie ma, jest teraz 
CEW. Ale wróćmy do paragonów. Zatrzymuję się i patrzę
w okno zasłonięte folią. Paragon z księgarni „Janina”. Zacho-
dziłem, oglądałem, skoro jest paragon, to i zakupy robiłem. 
Idę parę kroków dalej, mijam budynek CEW-u. 

   Kolejna witryna, ulica Piłsudskiego 28. Zasłonięta papie-
rami, z karteczką WYNAJMĘ. Tu był warzywniak. Mili wła-
ściciele, towar może droższy jak gdzie indziej, ale dobry. 
„Wolę zapłacić w hurtowni więcej, sprzedam drożej, bo moi 
klienci wiedzą, za co płacą” – mówił pan Janusz, właściciel. 
Potwierdzam, kupowałem, to wiem. Brokuły jak się patrzy, 
kalafiory bielutkie, pomidory smaczne, szczypiorek nie wiądł 
na drugi dzień. Pan Janusz sprzedawał razem z żoną.
W pewnym momencie zaczął mówić „Chyba zwiniemy inte-
res. Dzień w dzień rano do hurtowni, w sklepie do 17, w so-
boty do 13. Sporo lat zeszło, tę pracę lubimy, ale ile tak 
można? Człowiek w końcu ma jedno życie. Coś z niego też 
trzeba mieć, odpocząć, wyjechać gdzieś, coś zobaczyć.”
W 2019 sklep zniknął. 

     „Rybki”. Znaczy restauracja „Rybna”. Nie mam paragonu, 
ale jest inny – „Restauracja Bar Pasibrzuch S.C., ul. Pił-
sudskiego 22”. Jak mi wpadł w ręce, to sobie od razu te 
„Rybki” przypomniałem. Stare dzieje. Idę dalej, gdzieś tam 
się kolejne klapki w głowie otwierają: tu było to, tamto 
powstało w miejsce tego. Jednak postanowiłem sobie – piszę 
o tym, co było, tylko na podstawie paragonów. No to daleko 
nie uszedłem. Piłsudskiego 16, na „kwitku” wydrukowane 
„PHU IGO Ignacy Gostomczyk”. Sklepu „Perfumeria” już nie 
ma. Nie tylko sklepu, ale pana Ignacego też. Pracował 
najpierw, jak to się ładnie mówiło, „na państwowym”, potem 
stworzył własną firmę. Rozmawialiśmy nieraz, jak to z choj-
nickim handlem było, znał go przecież z autopsji. Tworzy
w Chojnicach jedne z pierwszych „delikatesów” po transfor-
macji ustrojowej. Promocje, loterie z nagrodami dla klientów. 
Wtedy to był szał zakupów w jego sklepie – towary, jakich 
wcześniej człowiek na oczy nie widział. No chyba, że w „Bal-
tonie” albo w „Peweksie”. W Chojnicach oba te sklepy były, 
ale paragonów z nich jeszcze nie odnalazłem. Z góry mówię, 
że szanse na to są małe. Jeśli młodsi czytelnicy nie wiedzą, to 
„delikatesy” dzisiaj nazywają się „market”.

     Dochodzę na plac Niepodległości. Kiedyś było tu kino. Nie 
przetrwało, choć budynek długo jeszcze stał tak, jako go 
zbudowali. Ale i na niego przyszła kolej. W blendach powy-
bijano okna, zrobiono drzwi i powstał sklep „Reserved”. 
Dzisiaj ani markowego sklepu, ani budynku kina w jego 
dawnej postaci. Ciuchy zostały, ale mniej markowe. Myk, myk 
przez światła i już przez ul. Kościuszki jestem na Starym 
Rynku 9/10. „Matras S.A. Księgarnia nr 116”. Jak u Turnaua
w piosence „idu sobie ku miastu na zwiadu, idu i patrzu, (…)
i patrzu, i widzu” – „Matrasa” nie ma. Księgarnia jest, ale inna. 
Czas wracać do domu. Ile można gadać o paragonach…

    Urząd Miejski wydał w 2019 roku reprint „Książki adreso-
wej miasta Chojnice” Dzisiaj, to cenne źródło do stwierdze-
nia, kto i co gdzie miał, gdzie mieszkał, czym się zajmował. 
Na moich paragonach też są nazwy firm, adresy nazwiska.
I co? Moje paragony to śmieci? Dzisiaj może tak. A za 100 lat? 
No właśnie. Do trumny ich nie zabiorę… 

     Tak na marginesie, znalezione paragony były nawet
z 2015 roku. Jak ten czas leci!
                                                                        Piotr Eichler

Kiosk przy ulicy Dworcowej 20. Źródło Gogle Maps – Street View.
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