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NA DOBRY POCZĄTEK

Marek Biernacki otwiera biuro w Chojnicach Stypendia kulturalne rozdane
120 tys. zł rozeszło się w mig. Wnio-

sków było trzydzieści, połowa złożona 
przez tancerzy, chyba najbardziej ak-
tywną grupę aplikujących.

Komisja konkursowa co roku ma ten 
sam dylemat. Czy premiować debiutantów 
(bez dorobku), czy uznane już nazwiska? 
Czy dawać pieniądze na projekty wątpliwe 
pod względem możliwości realizacji, czy też 
ryzykować jak najmniej i decydować o kasie 
dla pewniaków? Czy stypendia powinni do-
stawać tylko młodzi, czy też starsi też mogą 
z nich skorzystać? Regulamin w tych wzglę-
dach nie jest do końca precyzyjny, stąd wa-
hania. Ale praca w komisji jest zespołowa 
i na końcu, już po podliczeniu punktów każ-
dego z głosujących, możliwa jest dyskusja.

Efekt? Ocenią chojniczanie. 

Od żagli po Annę German

W każdym razie najwyższe stypendia – 
po 10 tys. zł – dostaną: Daniel Frymark na 
film dokumentalny o obchodach 100-lecia 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego i Barbara 
Łącka – na wykonanie rzeźby urodzonego 
w Chojnicach wybitnego astronoma Johan-
na Daniela Titiusa.  8 tys. zł przypadło dla 
Jacka Klajny na przygotowanie albumowe-
go wydawnictwa o absolwentach LO im. 
Filomatów Chojnickich z artystyczną du-
szą, które ma uświetnić obchody 400-lecia 

szkoły. Tyle samo dostanie Violetta Klu-
gowska na publikację o grafice dzieci (po 
jej rewelacyjnych „Rybolągach i nieboje-
żach” to zasłużona promocja dziecięcej 
twórczości). Stypendium w wysokości 6 
tys. zł będzie dla Michała Leszczyńskiego 
na wydanie wspomnień jego mamy, dla 
Weroniki Jaroszewicz na dalszy rozwój jej 
pianistycznego talentu, dla Macieja Jar-
czyńskiego – na film o Chojnicach w czasie 
II wojny światowej, dla Karoliny Gatzke – na 
wystawę fotograficzną (jej dyplom) i prace 
plastyczne o chojnickiej tematyce oraz dla 
Natalii Rudnik – na wystawienie spektaklu 
tanecznego. Ciekawym pomysłem w tej ka-
tegorii może być też teatralna propozycja 
Marty Wieczorkiewicz, która chce przybli-
żyć życie i twórczość Anny German.

Wiersze, płyta, wystawa

Po 4 tys. zł komisja przyznała Marii 
Jolancie Kowalskiej – na tomik wierszy, 
Mateuszowi Ratkowskiemu – na wydanie 
pierwszej płyty, Markowi Szyszce – na 
przygotowanie wystawy malarstwa, Monice 
Szczukowskiej – na badania naukowe Ga-
lerii Współczesnej Sztuki Polskiej 84, Woj-
ciechowi Chylewskiemu – na Dzień Tańca 
Ludowego na rynku.

Po równo, po 2 tys. zł komisja obdzieliła 
tancerzy. 

Tekst i fot. Maria Eichler

Marta Wieczorkiewicz jest dobrze znana chojniczanom, występowała na 
szkolnych imprezach i na miejskich uroczystościach (zdjęcie z 2015 r.)

Były polityk Platformy Obywatel-
skiej, teraz związany z Koalicją Polską 
otworzył 20 kwietnia biuro poselskie 
przy ul. Kościuszki 38. Na tyłach obec-
nej siedziby banku Santander.

Dobrze, że przechodniów wita banner 
z informacją o siedzibie biura, bo można się 
nieco zagubić, szukając do niego wejścia. 
To przytrafiło się burmistrzowi Arseniuszo-
wi Finsterowi, ale też dziennikarze zasta-
nawiali się, którędy iść. W końcu wybrali 
dobry kurs, aż na drugie piętro kamienicy. 
Przepychu ani luksusu po drodze nie widać. 
Sama siedziba też wygląda skromnie, ale 
może coś się tu zmieni, gdy zaczną się po-
selskie dyżury. Te zapowiedziano od ponie-
działku do piątku od 17 do 19. Zapewne nie 
wszystkie będą z udziałem samego posła, 
który pewnie zadba o równowagę w bywa-
niu w różnych miejscach województwa.

Pora na drogi

Dlaczego znowu zawitał do Chojnic? Nie 
ukrywa, że nadal jest miastem zauroczony, 
że ma tu przyjaciół, także tych, którzy na-
mawiali go, by po pandemii i przed kolejną 
kadencją Sejmu jednak znowu się tu poka-
zać. Zwłaszcza, że zostawił po sobie dobre 
wspomnienia, bo co nieco dla miasta udało 
mu się zrobić (skromnie mówi, że to niewie-
le, ale wcale nie tak mało...).

Teraz mówi o tym, że pięknie rozwi-
jającym się Chojnicom należy się dobra 

infrastruktura drogowa, bo o kolejową jest 
spokojny (Stanisław Lamczyk, senator PO 
rodem z Brus, walczy o nią jak lew).  W tym 
kontekście nawiązuje do odpowiedniego 
standardu berlinki i do kompleksowego re-
montu drogi do Kościerzyny. Chciałby uczy-
nić z tego swoje wyborcze zobowiązanie, 
z którego będzie można go rozliczyć.

Od inflacji do wojny

W biurze poselskim towarzyszył mu wi-
ceprezes PSL Dariusz Klimczak, który nie 
ukrywał, że jego partia chce wywierać na-
cisk na walkę z inflacją i pomoc w spłacaniu 
kredytów przez Polaków oraz na budowa-
nie koalicji ponad podziałami dla „zielonej 
energii” i dla sięgnięcia w końcu po unijne 
pieniądze na Krajowy Fundusz Odbudowy. 
Biernacki dodaje w tym kontekście, że na 
Kaszubach wielką tradycję mają elektrow-
nie wodne, o których w ogóle się zapomina. 
A w kwestii kasy z Unii jest zdania, że trzeba 
szukać consensusu. – Jesteśmy gotowi po-
przeć projekt prezydencki zmian w sądow-
nictwie – mówi.

Ostrzega, że nieobliczalne są skutki 
wojny w Ukrainie i jej konsekwencje dopiero 
do nas dotrą. Tym bardziej trzeba zabiegać 
o unijne wsparcie i wykorzystać szansę na 
to, by zminimalizować wojenny krach.

Tekst i fot. Maria Eichler

Z lewej Dariusz Klimczak, obok Marek Biernacki
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 kwietnia
W ratuszu świętowano 200 maratonów Andrzeja Górnowi-
cza, strażaka, biegacza, inicjatora biegowej sekcji w klubie 
„Kolejarz”. Z tej okazji wydano też specjalne wydawnictwo. 
W 2020 r. zaliczył swój dwusetny maraton i zdecydował, że 
dalej już katować się nie zamierza. 

02 kwietnia
W Chojnickim Centrum Kultury przedstawiciele miejskich 
władz i instytucji oraz organizacji pozarządowych udzielali 
niezbędnych informacji rodzinom, które przyjęły pod swój 
dach uciekających przed wojną Ukraińców.  Burmistrz Ar-
seniusz Finster dziękował i nie ukrywał, że jest dumny z po-
stawy chojniczan. Bo z danych wynika, że 89 proc. Ukra-
ińców znalazło schronienie w prywatnych mieszkaniach 
– jest ich u nas 782, z czego 694 – u rodzin. 85 osób (11 
proc.) mieszka w hotelach i lokalach przygotowanych przez 
miasto. 

02 kwietnia
Wieczorem  Hutnik Kraków zmierzył się z wiceliderem 
eWinner II ligi Chojniczanką. Było to czwarte starcie obu 
drużyn w meczu o stawkę. W poprzednich meczach raz wy-
grał Hutnik, raz padł remis, a raz zwyciężyła Chojniczanka. 
Mimo, iż goście objęli prowadzenie na początku spotkania 
to z boiskowej rywalizacji zwycięsko wyszła Chojniczanka.   
CHOJNICZANKA - HUTNIK 3:2 (0:1)

02 kwietnia
W Kościele Gimnazjalnym w Chojnicach, odbył się koncert 
w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskie-
go w Gdyni. Występ muzyków zakończył się owacjami na 
stojąco i prośbą o bis. Zebrano również środki na rzecz 
Ukrainy.

04 kwietnia
W remizie OSP Charzykowy po dwuletniej przerwie odbyły 
się Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

04 kwietnia
Przy kościele MB Fatimskiej zbierano elektrośmieci. Do-
chód z niej został przeznaczony na wsparcie parafii na 
wschodzie, gdzie mieszkają nasi rodacy, oraz na rzecz 
SS.Loretanek.

04 kwietnia
Na sesji RM Chojnic przyjęto jednomyślnie wniosek Zdzi-
sława Januszewskiego, by usunąć z ogrodzenia cmentarza 
żołnierzy radzieckich czerwone gwiazdy. 

08 kwietnia
Zakończyły się tegoroczne XXIX Kwietniowe Spotkania 
z Poezją. W piątek w auli LO im. Filomatów Chojnickich, 
nagrodzeni zostali wyróżniający się w poezji śpiewanej oraz 
interpretacji wiersza, a także twórczości własnej. Nagrody, 
w postaci aniołków z gipsu, odebrali z rąk dyrektorki Zespo-
łu Szkół Małgorzaty Gierszewskiej i prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół LO Sebastiana Matthesa.

08 kwietnia
Przy ulicy Świętopełka 3 zaparkował Krwiobus. Organiza-
torem akcji była Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach 
wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi Wampiry.

08 kwietnia
W ramach obchodów 100 –lecia chojnicko-charzykowskie-
go żeglarstwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Charzy-
kowach odbyło się spotkanie z „weteranami” żeglarstwa. 
Gośćmi spotkania byli Stanisław Tryba i Stanisław Kuntza.

09 - 10 kwietnia
Plejada Smaków FoodTrucków po raz trzeci zawitała do Li-
pienic. Impreza jest jedną z niewielu okazji by spróbować 
smaków, na co dzień niespotykanych  w naszym mieście. 
Zaczynając od zapiekanek, przez frytki belgijskie, burgery, 
hot dogi, kanapki z szarpaną wieprzowiną, kurczak w chru-
piącej panierce, kuchnię bliskowschodnią, kuchnię azjatyc-
ką, turecką, gruzińską kończąc na bogactwie kuchni mek-
sykańskiej z tacosami, burritos i quesedillas.

09 kwietnia
Na Starym Rynku w Chojnicach odbył się coroczny Jarmark 
Wielkanocny, na którym było można kupić ręcznie wykona-
ne ozdoby oraz spróbować lokalnych wyrobów.

09 kwietnia
Odbył się Dzień Otwarty w Sopockiej Akademii Nauk Sto-
sowanych w Filii w Chojnicach. Dla przyszłych studentów 
przygotowano 3 warsztaty tematyczne, w towarzystwie wy-
kładowców praktyków oraz dobrej kawy.

09-10 kwietnia
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy zorganizował Regaty 
Otwarcia Sezonu. To tradycyjnie, od wielu lat zawody otwie-
rające cykl regatowy na jeziorze Łukomie. W tym roku, re-
gaty te były elementem obchodów 100. rocznicy powstania 
pierwszego klubu żeglarskiego w Polsce.

10 kwietnia
O godzinie 8.41 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących 
systemów alarmowania, nastąpiło włączenie syren alarmo-
wych we wszystkich województwach w całym kraju. Zwią-
zane było to z 12 rocznicą  katastrofy smoleńskiej. 

12 kwietnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na bezpłatny pokaz 
filmu animowanego „Luca” w języku ukraińskim. 

13 kwietnia
Odbyła się XXV sesja Rady Powiatu Chojnickiego. Naj-
prawdopodobniej była najkrótszą w tej kadencji, gdyż obra-
dy trwały 36 minut.

14 kwietnia
W Muzeum Janusza Trzebiatowskiego odbyły się, pod 
okiem Danuty Wolińskiej z Chojnickiego Centrum Kultury,  
warsztataty wielkanocne dla dzieci. 

16 kwietnia
W Wielką Sobotę w kościołach święcony jest ogień, pas-
chał i woda chrzcielna oraz pokarmy wielkanocne, przyno-
szone przez wiernych. Wielkanocna święconka to nieod-
łączny element świątecznego śniadania. 

16 kwietnia
Niepokonany wiosną Motor Lublin zmierzył się w Chojni-
cach z wiceliderem tabeli – Chojniczanką. Chojniczanka 
wykorzystała atut swojego boiska i wygrała w hicie kolejki 
1:0.

20 kwietnia
Burmistrz Arseniusz Finster podpisał umowę na budowę 
żłobka miejskiego w Chojnicach. Zadanie to zostało wybra-
ne do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, które wynie-
sie 84,47 % tj. 7.133.643,70 zł, przy kosztach budowy w wy-
sokości 8.445.471,77 zł. Do przetargu stanęły trzy firmy, 
spośród których najkorzystniejszą ofertę złożyło konsor-
cjum firm: Firma Marbruk sp. z o.o. sp.k. z Charzyków i Fir-
ma Remontowo-Budowlana MarVinci Mikołaj Markowski 
z Chojniczek. Zgodnie z umową wykonawca na realizację 
zadania ma 13 miesięcy – licząc od dnia 20 kwietnia 2022 r.

20 kwietnia
W parku 1000-lecia odbyły się igrzyska z okazji Dnia Spor-
tu dla Rozwoju i Pokoju. W zawodach brało udział 5 dzie-
więcioosobowych drużyn. Zorganizowała je Młodzieżowa 
Rada Miejska w Chojnicach. Było to pierwsze wydarzenie 
organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską.   

20 kwietnia
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach zor-
ganizowała akcję zbiórki elektroodpadów. Akcja prowadzo-
na będzie do dnia 13 maja 2022 roku. Każdy kto będzie 
chciał pozbyć się niepotrzebnych i często niesprawnych 
elektroodpadów, będzie mógł przynieść je do chojnickiej 
bursy, która ma swą siedzibę przy ulicy Świętopełka 1. Za-
praszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9 
do 20, a w piątki w godzinach od 9 do 15. Każdy kto przynie-
sie elektroodpady otrzyma drzewko, krzew bądź materiały 
publikujące treści pokazujące uroki otaczającej nas przyro-
dy. Przekazywany sprzęt powinien być kompletny. 

20 kwietnia
Parlamentarzysta z klubu utworzonego przy PSL, czyli Ko-
alicji Polskiej, Marek Biernacki otworzył w Chojnicach przy 
ulicy Kościuszki 38 biuro poselskie. Były minister sprawie-
dliwości stawia na ekologię i zaznacza, że będzie walczył 
o elektrownie wodne na Kaszubach. Natomiast wśród lokal-
nych  postulatów posła znalazła się zmiana statusu „Berlin-
ki”, czyli DK 22 na drogę ekspresową. Poseł zaprasza od 
poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 19.00.

20 kwietnia
Starostwo Powiatowe podało statystyki dotyczące uchodź-
ców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Chojnic-
kiego. Gmina Chojnice - 420 osób, miasto Chojnice - 863 
osób, miasto i gmina Czersk - 302 osoby, miasto i gmina 
Brusy - 141 osób, gmina Konarzyny - 3 osoby. Razem 1729 
osób.

20 kwietnia
W punkcie szczepień przy ul. Świętopełka w Chojnicach ru-
szyły szczepienia drugą dawką przypominającą u osób, któ-
re ukończyły 80 lat i otrzymały pełen schemat szczepienia 
podstawowego (w tym z dawką dodatkową). W szczepieniu 
przypominającym będą stosowane preparaty mRNA, czyli 
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w po-
łowie dawki.   Przed podaniem drugiej dawki przypomina-
jącej należy zachować odstęp przynajmniej pięciu miesięcy 
od podania pierwszej dawki przypominającej. W Punkcie 
Szczepień Powszechnych zaszczepić się można bez wcze-
śniejszej rejestracji. Punkt realizuje też szczepienia w miej-
scu zamieszkania pacjenta. Szczepienia w domu będą wy-
konywane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do PSP. 
tel. 723 987 443 i 504 483 050.

21 kwietnia
W „Dzień Ziemi” na Starym Rynku stowarzyszenia Choj-
nicki Alarm dla Klimatu i Charzy... upomniały się o serce 
dla drzew. Obecnie są one często bezmyślnie wycinane 
i uszkadzane  w majestacie prawa, bo lex Szyszko nadal 
na to pozwala.

21 kwietnia
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Charzykowach odbyło 
się spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem - pisarzem, 
publicystą, dziennikarzem. Jest on autorem wielu biografii 
m.in J.Tuwima, L.Tyrmanda, S.Kisielewskiego, J.Waldorffa, 
W.Broniewskiego i J.Brzechwy.

23 kwietnia
Technikum nr 2 w Chojnicach przy ulicy Dworcowej 1 za-
prosiło  na Drzwi Otwarte Szkoły. Dla tegorocznych absol-
wentów szkół podstawowych przygotowano bogatą ofertę 
kształcenia w zawodach.

24 kwietnia
Karmelici Bosi z Zamartego w gminie Kamień Krajeński 
zorganizowali  otwarcie Sezonu Motocyklowego 2022. Po 
Mszy świętej została odmówiona Koronka do Miłosierdzia 
Bożego.

25-27 kwietnia
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza dorosłych 
mieszkańców gminy na warsztaty „Czytanie czy spektakl 
- czyli, jak skutecznie czytać dzieciom”. Spotkania popro-
wadzi aktor i reżyser Grzegosz Szlanga, a odbędą się one 
w dniach 25, 26 i 27 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Charzykowach. Zapisy trwają do 15 kwietnia.

28 kwietnia
W sali widowiskowej ChCK odbyła się II edycja Festiwalu 
Muzycznego „Siódemka łączy pokolenia”. Tym razem do-
chód z cegiełek w wysokości 10 zł posłużył na wsparcie no-
wych uczniów w SP7, którzy uciekli przed wojną z Ukrainy.

28 kwietnia
Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęło się na Starym Rynku 
ustanawianie chojnickiego rekordu w jednoczesnym czyta-
niu. Udało się. Przez 15 minut przyniesione przez siebie 
książki czytało 798 osób, a tym samym chojnicki rekord 
w jednoczesnym czytaniu został ustanowiony.

29 kwietnia
W czytelni MBP odbyła  się prezentacja 39. numeru „Kwar-
talnika Chojnickiego”, wydawanego przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Chojnicach. Tematem przewodnim tego 
numeru byli „chojniccy pasjonaci”.

29 kwietnia
Biuro Poselskie posła na Sejm RP Aleksandra Mikołaja 
Mrówczyńskiego zaprosiło na plenerową wystawę okolicz-
nością, poświęconą historii NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Wystawa „ TU rodziła się „Solidarność” rolni-
ków” została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodo-
wej z okazji 40. rocznicy powstania związku zawodowego 
rolników, która minęła wiosną 2021 roku. Chojniczanie i go-
ście mogą oglądać  wystawę na chojnickim Starym Rynku 
do 9 maja.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 04.04.2022

4 kwietnia 2022 roku odbyła się XXXVI sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do sesji zasiadło 18 radnych. Sesję 
rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Krzysztof Pestka, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych: Jana Koperskiego i Stani-
sława Kowalika. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania burmistrza miasta z okresu międzysesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczą-
cy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dzisiaj rozstrzyga-
my bardzo ważny przetarg – na budowę stumiejscowe-
go żłobka. Mogę powiedzieć, że udało nam się, ponieważ 
kosztorys opiewał na kwotę 7,9 mln zł, a najniższa oferta, 
która wpłynęła to jest 8.445.000 zł. Kolejna oferta była 
za 10,1 mln zł, kolejna za 11,1 mln zł. Tak więc ta wartość 
jest zbliżona do wartości kosztorysowej i rekomenduję, 
i proszę Wysoką Radę, żebyśmy brakujące środki doło-
żyli i rozpoczęli budowę tego żłobka. Wygrało konsorcjum 
firm Marbruk i MarVinci. To są firmy bardzo doświadczone, 
wykonywały na przykład termomodernizację chojnickiego 
szpitala specjalistycznego, czyli mamy na rynku firmy duże, 
które realizowały zadanie o wiele większe niż nasz żłobek. 
Przypominam, że ma być gotowy, mniej więcej, na lipiec 
przyszłego roku. Mamy koncepcję, a będziemy projektować 
układ drogowy wokół żłobka, żeby połączyć go z ulicami ta-
kimi jak Ceynowy, Rybacka i Rzepakowa. Przetarg na pro-
jekt rozstrzygnie się za kilkanaście dni, natomiast będzie-
my realizować ten przetarg i prace projektowe w ramach 
tzw. ZRID-u, z możliwością realizacji od wiosny przyszłego 
roku, tak żeby równolegle z końcem budowy żłobka również 
powstał układ drogowy. 

Jeżeli chodzi o inne inwestycje oświatowe, to 13 maja 
będziemy mieli gotowy projekt kilku etapów modernizacji, 
termomodernizacji i remontu sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 1. W pierwszym etapie, na który Państwo 
przyznaliście 2,5 mln zł, chcemy wykonać dach, elewację 
i wymianę okien. Elewacja będzie taka jak jest na Parku 
Wodnym, czyli taka z poduszką powietrzną umożliwiająca 
duży efekt związany z ciepłem. Kolejne etapy, to oczywi-
ście system grzewczy, podłogi w salach gimnastycznych 
i rekuperacja powietrza, po to, żeby to wszystko było opła-
calne, bo nakłady będą duże. 

Są realizowane witraże, mają być zrobione do końca 
lipca, mówię o sali widowiskowo – kulturalnej w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Kwota jest 157 tys. zł, na te witraże i wów-
czas temat będzie zakończony, po jednej i po drugiej stro-
nie sali witraże będą zrealizowane.

Uprzejmie informuję, że podpisałem umowę z księdzem 
dziekanem Jackiem Dawidowskim na dofinansowanie 
w wysokości 500 tys. zł. Zakres prac w Bazylice Państwu 
jest znany, 200 tys. przekazał Marszałek, 200 tys. powiat 
i również ksiądz dziekan złożył odwołanie od decyzji Pana 
Ministra Kultury, który pieniążków na Bazylikę nie przyznał, 
ale jest szansa, że w ramach tego odwołania Pan Minister 
jednak nam jakieś pieniądze przyzna. Tym bardziej, że 
ksiądz dziekan robi już siódme podejście do Ministerstwa 
Kultury, w kontekście dotacji środków ministerialnych na ten 
najważniejszy nasz zabytek. 

Również rozstrzygnął się temat drugiego parkingu 
przy węźle integracyjnym – transportowym, podpisaliśmy 
ugodę z PKP, zapłaciliśmy odszkodowanie za paszarnię 
prawie 430 tys. zł i będziemy dysponować za kilka dni pra-
wem do dysponowania nieruchomością i będzie można do-
-kończyć brakujący parking w węźle.

Ulica Gdańska i inne drogi do asfaltowania. Proszę 
Państwa, ja zamierzam i to wcale nie jest żart, bo prima 
aprilis już się zakończył, zamierzam napisać list do Pana 
Daniela Obajtka. I to nie jest polityka, tylko Państwu wytłu-
maczę dlaczego. Firmy nie chcą w ogóle asfaltować w tej 
chwili. Ani firma, która wykonuje Gdańską, ani Wo-Kop, 
który wykonuje Prochową i inne ulice po deszczówkach, itd. 
I teraz, dlaczego? Jak baryłka ropy kosztowała 150 $, warto 
sobie zapisać, 150 $ , to asfalt kosztował 1,8 tys. zł. Dzisiaj 
baryłka kosztuje 101 $, czyli 49 $ mniej, a asfalt kosztuje 3,1 
tys. zł. Zamierzam zapytać, dlaczego tak jest? Bo, to kła-
dzie samorządy, proszę zobaczyć ile samorządy w tej chwili 
inwestują w drogi. Już nie mówię o państwie polskim, czy 
o regionach, ale jeżeli firma przystępuje do przetargu i so-
bie kalkuluje asfalt, np. 2 tys. zł i nagle w trakcie realizacji 
zadania asfalt skacze z 1,8 na 3,1 tys. zł… Dodam jeszcze, 
że jak baryłka ropy kosztowała 150 $, to cena oleju napę-
dowego była 5,6 zł, a teraz kosztuje baryłka 104 $ i cena 
napędu jest 7,6 zł. To są dla mnie niewyjaśnione zagadki 

ekonomii, może Pan… mój w sumie ekskolega samorzą-
dowy mi to zechce wytłumaczyć lub jakiś wskazany przez 
niego pracownik. A Państwa też proszę, żebyście to obser-
wowali, bo wskaźniki makroekonomiczne i taka wirtualna 
księgowość po stronie wydatków na materiały no, kładzie 
wiele inwestycji. Udało nam się ze żłobkiem, ale na przy-
kład mamy ul. Igielską, gdzie w tej chwili prace postępują 
bardzo rytmicznie, pracujemy nad konstrukcją jezdni nad 
deszczówkami, ale za chwilę będzie asfaltowanie. I w kosz-
torysie firma, która wykonuje to zadanie wstawiła 1.800 
a jest 3.100. Jak ma wyjść na... przepraszam, na swoje i się 
nie położyć? Takie ruchy cenowe będą kładły ekonomicznie 
polskie firmy, na co zwracam uprzejmą uwagę tym, którzy 
to powodują.

Tak więc, ja mówiłem, że za kilkanaście dni Gdańska 
będzie wyasfaltowana… Nie będzie wyasfaltowana, bo 
zgodnie z kontraktem firma ma czas do wiosny 2023. My 
prosiliśmy o przyspieszenie, ale trudno, żeby firma asfalto-
wała po 3,1 tys. zł, jeżeli za chwilę ten asfalt może koszto-
wać 2 tys. I w tym momencie mamy ogromny problem.

Jeżeli chodzi o Sobierajczyka, to nasz największy 
zbiornik jest zaawansowany już w 80%, nic nie stoi na prze-
szkodzie, żeby do lata tego roku był wykonany. W parku 
montujemy zastawki do regulowania poziomu wód w zbior-
nikach retencyjnych i faszynujemy również zbiorniki.

Na ul. Prochowej, mamy 200 m Kasprzaka do zaasfalto-
wania, firma czeka, nie wiedząc co zrobić z tą ceną asfaltu 
i to się przekłada na zdenerwowanie mieszkańców, którzy 
chcieliby już jeździć po porządnych ulicach. Mają czas do 
czerwca, żeby to wykonać, ale trudno się dziwić, że nie 
chcą tego zrobić w kwietniu, jeżeli jest taka sytuacja. 

Igielska notabene, wracając do niej, termin wykonania 
jest listopad 2022, no to nawet firma może zacząć asfal-
tować spokojnie w połowie września. A mogłaby zrobić to 
szybciej.

Niestety mamy pewne opóźnienia na dworcu PKP, 
mówię o budynku głównym. W czwartek jest narada i bę-
dziemy te tematy rozstrzygać, skąd te opóźnienia. Według 
naszego harmonogramu firma Apollo już powinna, mówiąc 
kolokwialnie, operować na zewnątrz budynku, robić przyłą-
cza, rozbiórki tego co jest, a nie tylko w budynku. Ale w bu-
dynku też widzimy pewne opóźnienia i chcemy tą sytuację 
bezwzględnie wyjaśnić. Dodam tylko, że nie ma przyczyny, 
dla której trzeba by było tą inwestycję przeciągać i przedłu-
żać, tym bardziej, że podróżni są skazani właściwie na frag-
ment infrastruktury tego budynku no i na porządny dworzec 
autobusowy, który jest. Problem trzeciej windy podobno się 
wyjaśni. Tutaj naszym partnerem jest PLK – Pan Prezes 
Andrzej Osipów. Konserwator, z tego co wiem, nie chce 
się zgodzić na wykorzystanie jednego fragmentu schodów 
i trzeba będzie drążyć dodatkowy tunel. Tak jest na dzisiaj, 
a być może coś się w przyszłości zmieni.

Jeżeli chodzi o przepompownię na ul. Młodzieżowej. 
Temat się rozpoczął, chodzi o kompleks garaży. To był po-
stulat użytkowników tych garaży, już bardzo dawno formu-
łowany i przystępujemy do działania.

Rozstrzygamy przetarg na koncepcję szczegółową, 
czyli taki prawie projekt drugiej łącznicy. Mieliśmy na to 
zadanie 350 tys., mamy wydać 320 tys. To jest łącznica 
Kościerska – Gdańska, czyli będziemy już mieli dwie kon-
cepcje tego, co chcemy w przyszłości realizować.

Dalej, inne tematy, o których chciałbym powiedzieć. 
Proszę Państwa, na Osiedlu Słonecznym rozgorzała dys-
kusja, która zakończyła się odwołaniem mieszkańców od 
mojej decyzji związanej z budową masztu telefonii ko-
mórkowej i internetu 5G. Chciałbym bardzo wyraźnie po-
wiedzieć i też poprosić te osoby, które od razu chcą oskar-
żać i chcą być sędzią, że ja nie chcę być sędzią we własnej 
sprawie. Jak Państwo przeczytacie sobie specustawę, to 
zobaczycie, że wszystkie lokalizacje celu publicznego, na 
wszystkie lokalizacje celu publicznego ja muszę wydać wa-
runki zabudowy. I czy bym chciał, czy bym nie chciał, czy 
bym konsultował, czy bym nie konsultował i tak musiałbym 
warunki wydać. Zresztą będę to tłumaczył na zebraniu 26 
kwietnia, w którym będę brał udział. Tutaj też na prośbę 
mieszkańców właściciel tego terenu wystosował pismo do 
firmy Play, że chciałby się wycofać z tej umowy. Jeżeli firma 
Play się zgodzi, to nie będzie tematu. A dzisiaj przyszło pi-
smo z SKO, abyśmy przesłali dokumenty związane z wnio-
skiem mieszkańców o zmianę tej decyzji. 

Trwają prace nad strategią rozwoju Chojnic do 2030 
roku, one się właściwie kończą i będziemy też realizować 
dwie kolejne strategie. Druga to jest strategia młodzieżowa, 

czyli nasza Młodzieżowa Rada Miejska, i bardzo dobrze, 
chce mieć swoją strategię. Zobaczymy co młodzi ludzie wi-
dzą w Chojnicach dodatkowego czego my nie zauważyli-
śmy i będziemy na pewno bardzo głęboko analizować tą 
strategię. 

I wreszcie strategia subregionalna, która musi po-
wstać w związku z kolejną perspektywą finansowania z Unii 
Europejskiej. Tu się odbyło spotkanie, to jest gmina Człu-
chów, gmina Chojnice, miasto Chojnice, powiat człuchow-
ski jako samorząd i powiat chojnicki. Tutaj mogę Państwu 
już powiedzieć, że my będziemy nasze 23,2 mln euro, bo 
tyle mamy dostać na ten nasz subregion, będziemy dzielić 
parytetem ludnościowym. Czyli my mamy ludności – miasto 
i gmina Chojnice 59 tys., Człuchów ma 24,5 tys. Wynika 
z tego, że my powinniśmy otrzymać 8,7 mln euro, a Człu-
chów powinien otrzymać niecałe 3 mln euro. Z tych kwot, 
o których teraz mówię 20% miasto i gmina Chojnice prze-
kazuje do powiatu, i miasto i gmina Człuchów też 20% do 
swojego powiatu. Jakie będą obszary finansowane, tutaj 
Sebastian Matthes jest ekspertem, proponuję się z nim 
skonsultować, nie chciałbym tematu rozszerzać, ale na 
pewno nie będziemy z tych pieniędzy budować dróg, nie 
będziemy wznosić nowych obiektów. To jest głównie OZE, 
termomodernizacja, szpitale i jakieś inne jeszcze programy. 
Czyli szukając pieniędzy na drogi musimy patrzeć na wła-
sny budżet.

W kontekście jeszcze tych cen asfaltu jest wiadomość 
dzisiaj w Radiu Weekend, że powiat tucholski wycofał się 
z realizacji dwóch inwestycji drogowych wspieranych przez 
pieniądze rządowe nie mając pieniędzy na wkład własny po 
prostu, tak to się kończy. Notabene też rozmawiałem z Pa-
nem posłem na ten temat i mam nadzieję, że podejmiemy 
działania.

Kolejna sprawa – firma MTB, tutaj szczegółowo będzie 
mówił o tym Pan Burmistrz Adam Kopczyński. No, wspania-
ła inicjatywa, chciałbym, żeby w sposób właściwy tą inicja-
tywę też odebrali chojniczanie, bo martwię się tym, że jeżeli 
powstanie 6 budynków 88-metrowych, w których ulokujemy 
naszych gości i przyjaciół z Ukrainy, to może powstać takie 
pytanie – dlaczego nie my? Otóż to jest inicjatywa kierowa-
na w stronę naszych przyjaciół z Ukrainy przez firmę MTB 
i jasno jest określone, że my mamy zasiedlać te budynki 
tylko i wyłącznie gośćmi z Ukrainy. Potem, jeżeli oni już wy-
jadą, albo się relokują gdzie indziej… Bo 50 osób z Chojnic 
jedzie do Dortmundu w tym tygodniu w ramach relokacji, 
miasto Emsdetten też chce relokować, to potem te obiek-
ty mają służyć celom społecznym. Będziemy budować 6 
takich obiektów, natomiast w budżecie się pojawiło 200 
tys. zł, miasto by miało wykonać takie fundamenty do tych 
budynków i wszystkie przyłącza. Tak więc bardzo ciekawa 
inicjatywa. Druga, to firma Polipol wyprodukowała przeszło 
400 materaców dla miasta, gminy i powiatu chojnickiego, 
również zupełnie bezpłatnie. Fantastyczne materace, takie 
grube, można je położyć na podłodze i można spokojnie 
spać. 

MZK, Pan Prezes przedstawiał sytuację, ona jest bar-
dzo zła w tej chwili. Za zeszły rok musimy dopłacić, w ra-
mach umowy 100 tys. zł, a ten rok rysuje się bardzo źle. 
Szacujemy, że możemy mieć stratę nawet rzędu 500, 600 
tys. zł. To się wiąże głównie z cenami paliw. Jak się jeź-
dziło za 5,60 zł, to było inaczej, jak się jeździ za 7,60 zł też 
jest inaczej. Nie notujemy wielkich spadków, jeżeli chodzi 
o przewozy, natomiast covid zrobił swoje. Dzieci do szkół 
nie woziliśmy, bo było nauczanie zdalne, itd., itd. MZK zaku-
piło dwa autobusy używane, kilkuletnie, dwa zezłomowało. 
Z tych 500 tys., o których mówię w tym roku, to jak gdyby 
300 tys. przypada na miasto Chojnice, 200 tys. na gminę 
Chojnice, bo my mamy MZK jako podmiot wewnętrzny. No 
i tutaj ta sytuacja nie jest dobra, może lato ją troszeczkę 
poprawi. Rozważamy możliwość wniesienia uchwały na se-
sję Rady Miejskiej, 16 maja ma być ta sesja, o podwyżce 
cen biletów jednorazowych. One są w Chojnicach za 2,40 
zł, a wszędzie w kraju, dookoła są po 3 zł, 3,20 zł, 3,60 zł., 
czyli troszeczkę chcemy tą dziurę zasypać, żeby nie tylko 
samorząd dźwigał problem na swoich barkach. No niestety 
mieszkańcy muszą zrozumieć, że… jak ktoś jeździ samo-
chodem też płaci więcej za paliwo, tutaj to to się przekła-
da w ten sam sposób. Nie ruszamy biletów miesięcznych. 
Przypominam, że bilet miesięczny w Chojnicach kosztuje 
36 zł, a ulgowy 19 zł, to są symboliczne pieniądze. Czyli 
właściwie możemy powiedzieć, że komunikację w ramach 
biletów miesięcznych mamy prawie za darmo, natomiast 
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te bilety jednorazowe będzie trzeba najprawdopodobniej 
podnieść, ale o tym Państwo będą decydować już w ze-
tknięciu z Panem Prezesem MZK.

Uruchomiliśmy przetarg na budowę budynku komu-
nalnego. Jak Państwo wiecie, mamy 6 mln rządowych 
pieniędzy, brakujące 20% do kosztorysu chcieliśmy dobie-
rać z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale inflacja i stopy 
procentowe tak gonią, że proszę sobie wyobrazić, że przy 
kosztorysie załóżmy 8 mln zł za ten budynek – 6 mln mamy 
pieniędzy rządowych, 2 mln bierzemy kredyt, to ten kredyt 
przekłada się na czynsz 11 zł do metra. Jeżeli więc oby-
watel ma w tym mieszkaniu zamieszkać i rząd nam daje 6 
mln… Super, bardzo dziękujemy, ale 2 mln musimy zacią-
gnąć kredytu, to jest nasze 11 zł do metra miesięcznie, to 
ten czynsz musiałby wynosić, patrząc na amortyzację bu-
dynku i wiele innych czynników, grubo ponad 20 zł. A tego 
portfele chojniczan raczej nie wytrzymają, bo w TBS-ie 
i w ZGM-ie najwyższe czynsze są rzędu 14-15 zł. Dlatego 
ja wiążę nadzieję z rozstrzygnięciem tego przetargu w taki 
sposób, żebyśmy kredytu z BGK nie zaciągali, a ewentual-
nie sfinansowalibyśmy ten wkład własny z nadwykonania, 
jeżeli ono będzie, dochodów z majątku miasta, czyli prze-
kazalibyśmy dopłatę, wówczas ten czynsz mógłby być… co 
mi się po prostu marzy, żeby tak było, na poziomie TBS-u, 
czyli te 14-15 zł. Czyli za 50-metrowe mieszkanie obywatel 
płaciłby 750 zł plus koszty. Na rynku wtórnym za 50-me-
trowe mieszkanie płaci się średnio 1,5 tys. zł odstępnego 
plus koszty, czyli to jest mniej więcej połowa tego co na 
rynku wtórnym i chętni na pewno by się na takie mieszkania 
znaleźli. 

Jak Państwo wiecie pracowałem nad… wspólnie z moimi 
urzędnikami też konsultowałem nowy cennik na cmenta-
rzu. Jeszcze go nie wprowadziłem, a już się ustawiły kolejki 
chętnych, którzy chcieli skorzystać ze starego cennika. To 
głównie, po analizie, były osoby, które zapomniały, że po 20 
latach trzeba tą opłatę 270 zł, tak jak stara była 270 zł, trze-
ba ją uiścić. I tu mamy nadwykonanie dość duże, bo kolejki 
były po kilkadziesiąt osób i chojniczanie… Moim zdaniem, 
bardzo z głową, ekonomicznie zareagowali – jeżeli ma być 
wyższa cena to ja jeszcze skorzystam z tego momentu, kie-
dy jest niższa. W związku z tym wycofuję na razie ten nowy 
cennik, do którego Państwo dali mi upoważnienie. On jest 
oczywiście dosyć, powiedziałbym, drastyczny, bo 270 zł… 
Wpisaliśmy do projektu na razie 850 zł, mówię o grobie po-
jedynczym z pomnikiem, takie ceny funkcjonują w Sępólnie, 
Człuchowie i w okolicznych miastach, my nie mamy innych 
śmieci, nie mamy innego prądu, nie mamy innych kosztów 
pracy, to jest to samo. Postanowiłem przeanalizować i wy-
konać audyt jeszcze raz – całości. Nas czekają trzy rzeczy. 
Pierwsza – na pewno musi być nowy cennik, tylko kwestia 
jaki, druga rzecz – musimy zainwestować w cmentarz, bo 
kończą nam się miejsca grzebalne, chociaż kolumbarium 
też ratuje nam tutaj dużo powierzchni, bo miejsca w ko-
lumbarium, już duża ilość miejsc jest zajętych. No i trzeci 

temat – musimy się zastanowić nad formułą prowadzenia 
cmentarza. My powierzyliśmy, w ramach przetargu, cmen-
tarz w administrowanie, to wygląda mniej więcej tak, że my 
dokładamy do tego przedsięwzięcia, a ja bym chciał mimo 
wszystko inwestować w cmentarz, a nie tylko dokładać. Dla-
tego będę wykonywał w tej chwili taką dosyć żmudną pracę, 
której wyniki Państwu przedstawię i wtedy w odpowiednim 
kierunku będziemy mogli pójść. Czyli na razie nowego cen-
nika nie będzie, wrócimy do tematu najprawdopodobniej na 
sesji majowej. 

Przyznaliśmy nagrody sportowcom – 9 trenerów, 21 
zawodników na kwotę 32,5 tys. zł. I w kulturze – 13 osobom 
na kwotę 9,5 tys. zł.

Jeżeli chodzi o Wydział Gospodarki Komunalnej, to 
Wydział Gospodarki Komunalnej w tej chwili pracuje nad 
dwoma przetargami, które ogłosi. Pierwszy to jest łącznik 
pomiędzy ul. Młyńską i Batorego, tam mamy takie kamie-
nie polne, które nam chwały nie przynoszą, a obok mamy 
klinkier, granit. Dlatego chcemy z tego granitu, który pozy-
skaliśmy z ul. Gdańskiej ułożyć nową jezdnię, tak żeby nie 
było takich „kocich łbów”.

Mury, temat Państwu znany, ul. Sukienników przy przy-
stanku, leżą płyty drogowe, musimy ten mur odbudować. 
Kosztorys ponad 1 mln zł, ale mamy środki w budżecie.

Czekamy na rozstrzygnięcia programów w ramach Pol-
skiego Ładu, w ramach terenów popegeerowskich. Tutaj 
przypominam, że w ramach terenów popegeerowskich zło-
żyliśmy dwie aplikacje – na świetlicę przy ul. Jabłoniowej 
i na boisko na Osiedlu Budowlanych. Jeżeli nie otrzyma-
my środków na boisko, są dwaj szefowie samorządów, to ja 
deklarowałem, że budowę tego boiska w tym roku rozpocz-
niemy, tym bardziej że dzięki naszemu porozumieniu z za-
rządem osiedla mogliśmy tam sprzedać nieruchomość za 
kwotę przeszło 500 tys. zł, która weszła do budżetu miasta. 
Jestem umówiony 8 kwietnia o godz. 11 z Komisją Kultury 
i Sportu, będziemy rozmawiać o środkach na promocję po-
przez sport, czyli o tych 200 tys. zł, które Państwo włożyli-
ście do budżetu. Spotkanie jest o godz. 11 w salce radne-
go, tak umówiłem się z Panem Przewodniczącym Markiem 
Szankiem. 

I na koniec informacja, która Państwa zaskoczy, jeżeli 
tego nie wiecie. Otóż nasi przyjaciele z Emsdetten przeka-
zali nam już różne kwoty. To jest około 253 tys., w tej chwili 
już nam przekazali, w ramach różnych zbiórek, itd., itd. Ale 
Rada Miejska Emsdetten podjęła uchwałę, że przekazu-
je miastu Chojnice, na pomoc gościom z Ukrainy, okrągłą 
kwotę 100 tys. euro, czyli prawie 500 tys. zł dodatkowych 
środków, które będziemy mogli wykorzystać na realizację 
celów związanych z funkcjonowaniem naszych przyjaciół 
z Ukrainy. Wkraczamy w drugą fazę, udało nam się uni-
kać, i mam nadzieję, że tak będzie, lokowania naszych go-
ści z Ukrainy w salach gimnastycznych. Gdzie oni są w tej 
chwili i jak funkcjonują, i jak żyją, o tym wszystkim opowie 
Państwu Wiceburmistrz Adam Kopczyński.

Z mojej strony to tyle, jeżeli będą pytania, to chętnie na 
te pytania odpowiem. Dziękuję bardzo. ...

Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewod-
niczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Kilka danych 
statystycznych, jeżeli chodzi o uchodźców w mieście Choj-
nice, stan na 31 marca tego roku. W powiecie chojnickim 
przebywa według wszystkich analiz 1604 osoby, z czego 
w mieście Chojnice, to jest 782 osoby. W mieszkaniach pry-
watnych z tych 782 osób jest 694 osoby, co stanowi 89% 
wszystkich osób, które przebywają na terenie miasta. 85 
osób przebywa w hotelach, hostelach i mieszkaniu przy 
Szkole Podstawowej nr 8. Od dwóch tygodni obserwujemy, 
że ta sytuacja się ustabilizowała, ilość osób w powiecie jest 
wręcz niezmienna. Obserwujemy taką wewnętrzną migra-
cję, że osoby, które przebywają w innych gminach trafiają 
do miasta, są to liczby różniące się w tygodniach o kilkana-
ście osób.

Jeżeli chodzi o procedurę nadawania numeru PESEL, to 
od momentu uruchomienia tej procedury nadaliśmy już ten 
numer 530 osobom, co stanowi 68% wszystkich osób, które 
przebywają na terenie miasta. A po zasiłek, jednorazową 
zapomogę 300 zł do MOPS-u, zgłosiło się już 492 osoby. 
Procedura nadawania PESEL przebiega dość sprawnie, 
przyjęliśmy dobry system nadawania tego numeru PESEL, 
zatrudniliśmy dwie osoby z językiem ukraińskim, które funk-
cjonują w Biurze Podawczym, udzielają szeregu kompletu 
informacji obywatelom Ukrainy. Na drugi dzień te osoby tra-
fiają do wydziału o numer PESEL lub na konkretny termin 
z godziną, aby te wszystkie formalności móc dopełnić.

Jeżeli chodzi o oświatę, to w systemie oświatowym 
w mieście Chojnice przebywa w tej chwili 118 osób. W szko-
łach podstawowych to jest 76 osób, w oddziałach przygoto-
wawczych to jest 34 osoby i w przedszkolach jest to 8. Jeżeli 
chodzi o rozkład w poszczególnych szkołach, to w Katoliku 
jest 6 osób, w Szkole Podstawowej nr 1 to jest 9, w Szkole 
Podstawowej nr 3 – 11, w Szkole Podstawowej nr 5 – 20, 
w Szkole Podstawowej nr 7 – 20, w Szkole Podstawowej 
nr 8 – 10 osób. I pojedyncze osoby, tak jak wspomniałem, 
w przedszkolach niepublicznych, czyli razem 8 osób.

Zawiązała się inicjatywa oddolna – Stowarzyszenie 
Pomocomocni, założone przez osoby, które pierwotnie 
woziły obywateli Ukrainy z granicy i przywoziły te osoby do 
miasta. Założyli stowarzyszenie, pierwszą taką inicjatywą 
stowarzyszenia to stworzenie świetlicy Parasolka, która 
funkcjonuje na trzecim piętrze starego szpitala. Ona funk-
cjonuje już od 1 kwietnia, w tej chwili przebywa 31 osób 
w wieku od 3 do 8 lat.

Jeżeli chodzi o różne zbiórki finansowe, zakończyliśmy 
zbiórkę na portalu Zrzutka. Udało się uzbierać 11.406 zł. 
W ostatnim transporcie do Korsunia za tą kwotę zostały 
zakupione leki, dresy wojskowe oraz trzy agregaty prądo-
twórcze. Na wszystko posiadamy faktury, rachunki, więc 
jeżeli Państwo mają ochotę do tego zajrzeć, służę pomocą. 
Opublikujemy to także na stronie internetowej, aby była peł-
na transparentność...

Ograniczona iliść miejsca nie pozwala nam na opubliko-
wanie całej dyskusji radnych na sesji. Jednak protokół z se-
sji można pobrać ze stromy internetowej urzędu.
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C h o j n i c k i e  C e n t r u m  K u l t u r y
Wiosennie w ChCK

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, któ-
ra zawitała także do Chojnickiego Centrum Kultury. Prym 
wiodły dzieci, które zwiedzały, oglądały bajki, śpiewały 
i tańczyły w charytatywnych koncertach „Siódemka łączy 
pokolenia” i „Razem dla Liwii”. Talenty teatralne objawili naj-
młodsi aktorzy w spektaklu „Sen Alicji”, dorośli przywitali 
wiosnę w rytmach piosenek Kory „Falowanie i spadanie”, 
a miłośnicy folkloru bawili się na Majówce w Fosie Miejskiej. 
To właśnie tam rozpocznie się wiosenno-letni sezon choj-
nickich plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Na scenie

Wiosną obchodzimy jedne z najważniejszych świąt 
w roku, czyli Dzień Matki i Dzień Dziecka. 26 maja na sce-
nie ChCK w sentymentalną podróż po standardach nie tylko 
polskiej muzyki rozrywkowej widzów zabierze „Zespół So-
listów ARTE CON BRIO” pod dyrekcją Mirosława Przybyła 
i współpracujący z nim wspaniali, mający w dorobku liczne 
występy na estradach krajowych oraz zagranicznych woka-
liści: Adela Konop i Filip Czarnecki. Bilety w cenie 50 zł do 
nabycia w kasie ChCK i przez internet.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zapraszamy naj-
młodszych na spektakl pt. „Śnieżka” Teatru Lalki „Tęcza” ze 
Słupska. 9 czerwca o godz. 17:00 na scenie ChCK zakrólu-
je rock opera! Tytułowa bohaterka buntuje się na rockową 
nutę, przebiegła Królowa knuje jak zwykle, Krasnoludki – 
jak to Krasnoludki… chcą mieć posprzątane i ugotowane. 
A Król? Król na wojnie. Znani aktorzy zagrają i zaśpiewają 
w sposób pozwalający śledzić losy bohaterów nawet pięcio-
latkom. Bilety w cenie 20 i 25 zł do nabycia w kasie ChCK 
i przez internet. 

W plenerze

14 maja zagra chojnicki Big Band, który uświetni oficjal-
ne otwarcie zrewitalizowanej Fosy Miejskiej. Wydarzenie 
rozpocznie się o godz. 17:00 i będzie okazją do zobaczenia 

i wysłuchania tegorocznej wiosennej odsłony zespołu. 
Wspaniali instrumentaliści oraz wokalistka Michalina Gliw-
ka wspaniale zinterpretują nie tylko jazzowe kawałki. Po 
występie chojnickich muzyków dawką dobrego humoru 
uraczy nas Kabaret z Konopi. O tej samej godzinie 21 maja 
usłyszymy Kameralną Orkiestrę ARTI-SENTEMO, która 
przywiezie akordeonowe wiosenne dźwięki z Radzynia 
Podlaskiego. Grupa utalentowanych akordeonistów zabie-
rze chojniczan w instrumentalną podróż po historii muzyki 
rozrywkowej.

W muzeum

Zwiastunów wiosny w Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego szukali Rycerze Bractwa Herbu TUR z gośćmi, 
którzy przy okazji wiosennej wędrówki zwiedzili galerię 
chojnickiego artysty. Przy ul. Sukienników 16 pojawiły się 
również dzieci, wykonując wiosenne zajączki na wielkanoc-
nych warsztatach plastycznych.

Interesujący wieczór czeka na wszystkich uczestników 
Europejskiej Nocy Muzeów, która 14 maja odbędzie się 
w Chojnicach. Wystawy, gry, ścieżki edukacyjne z prze-
wodnikiem czekać będą na zwiedzających w Muzeum Hi-
storyczno-Etnograficznym, Baszcie Kurza Stopa, Muzeum 
Janusza Trzebiatowskiego, Fosie Miejskiej, Bazylice Mniej-
szej, podziemiach kościoła gimnazjalnego, Bibliotece Pu-
blicznej, na Starym Rynku, przy pomniku Ceynowy i 700-le-
cia dziejów Chojnic oraz w Chojnickim Centrum Kultury. 
Szczegóły poszczególnych wydarzeń na www.ckchojnice.
pl. Wstęp wolny!

Na parkiecie

Tancerki ChCK przywitały wiosnę już na początku mar-
ca zdobywając złote medale na festiwalach „Moc Tańca” 
w Bojanie i w Mogilnie. Ogromne brawa należą się trzem 
solistkom zespołu Sigma: Julii Relidze, Marii Buszek i Ame-
lii Pawlak. Znakomita forma artystyczna towarzyszyła też 

wszystkim tancerkom podczas Ogólnopolskich Festiwalów 
Tańca w Bełchatowie i Włocławku, gdzie pod hasłem „Za-
kręceni na Taniec” dziewczęta zdobywały podium, nagrody 
i wyróżnienia za profesjonalizm, ale również liczne debiu-
ty. Najmłodsze tancerki z zespołu Music Dance świetnie 
bawiły się w sali prób ChCK na Wiosennych Konkursach 
Tanecznych zorganizowanych przez instruktorkę i choreo-
grafkę tańca Monikę Michalewicz. 

W kinie

Propozycje kinowe dla najmłodszych w sezonie wiosen-
nym to bajki „Nawet myszy idą do nieba”, „Sonic2”, „Dogta-
nian”, „Belle” oraz „Igrzyska zwierzaków”. Młodzież zapra-
szamy na filmy „Morbius”, „Zaginione miasto” i „Książę”. Na 
dorosłych czekają tytuły „Fucking Bornholm”, „Boscy” oraz 
„Nieznośny ciężar wielkiego talentu”. W każdy poniedziałek 
o godz. 19:00 odbywają się seanse Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego. W tym miesiącu kino ChCK zaprezentuje wy-
jątkowo aż 5 ciekawych tytułów. Cały repertuar na stronie 
internetowej Centrum Kultury. Przedpołudniami zaprasza-
my przedszkola i szkoły do rezerwacji seansów grupowych 
dla najmłodszych. W wiosennej odsłonie akcji „Bajki po 
ukraińsku” dzieci zza naszej wschod-niej granicy obejrzą 
animacje w swoim języku narodowym 4 i 24 maja o godz. 
12:00 w kinie ChCK.

Nie czekajcie! Wiosenny pęd ku kulturze trwa w naj-
lepsze! Na majowy koncert Starego Dobrego Małżeństwa 
już od dawna biletów brak, podobnie jak na kolejną część 
warszawskiego spektaklu teatralnego „Klimakterium 2 czyli 
menopauzy szał”.  

Ale nie martwcie się, wiosenny sezon wydarzeń kultu-
ralnych dopiero się zaczyna. Mamy nadzieję, że w ofercie 
znajdziecie czas na wspólną refleksję, uśmiech i wiosenny 
zawrót głowy z Chojnickim Centrum Kultury. 

Zapraszamy!



8 Nr 5/2022 (117)  MAJ  2022

Z ŻYCIA MIASTA

Hejt jest be. Nawet bardzo beKwietniowe  wróciły do auli ogólniaka
Powiat chojnicki nie hejtuje – taki był 

tytuł konkursu dla młodych ludzi, którzy 
za pomocą kilkuminutowego filmiku mie-
li zobrazować temat. Z pięciu propozycji 
komisja konkursowa nagrodziła trzy.

Zwyciężczynie – uczennice z klasy II 
Technikum Fotografii i Multimediów z Tech-
nikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Kro-
jantami – pokazały fabularyzowane scenki 
przedstawiające hejt w szkole (wyśmiać 
można kolejną pałę koleżanki z ławki albo 
rude włosy...), ale też to, że bycie prześla-
dowanym zostawia piętno na zawsze...Widz 
zapamięta planszę HejTY Stop, bo jest jak-
by adresowana do każdego z nas. Wielkie 
brawa dla  utalentowanych dziewczyn – 
Barbary Dominikowskiej, Martyny Mazur, 
Andżeliki Skiby, Ewy Szulc i Malwiny Tryk, 
nad którymi opiekę sprawowała wychowaw-
czyni Justyna Hoffman. Zwyciężczynie po-
jadą na dwudniową wycieczkę do Warsza-
wy (nagroda o wartości 10 tys. zł).

Za grubi, za biedni

Drugie miejsce komisja konkursowa 
(starosta Marek Szczepański, Irena Laska, 
Monika Garstecka i Monika Klunder) przy-
znała uczennicy klasy I LO im. Filomatów 
Chojnickich Wiktorii Kupieckiej za porusza-
jący filmik „Mowa  nienawiści – krzywda 
i niepokój” składający się z „wyznań” tych, 
którzy na własnej skórze doświadczyli hej-
tu, bo byli za grubi, bo mieli za dużo albo za 
mało kasy, bo wierzyli w Boga, bo odczu-
wali smutek z powodu samotności i pustki. 

Każdy powód wszak jest dobry dla dręczy-
cieli, którzy potrafią odebrać radość życia 
na różne – mniej lub bardziej wyrafinowa-
ne sposoby. Wychowawczynią Wiktorii jest 
Monika Hope-Szałwińska, a laureatka poje-
dzie na jednodniową wycieczkę do Gdań-
ska (nagroda o wartości 5 tys. zł).

A miejsce trzecie wywalczyli pierwsza-
cy (klasa technik informatyk handlowiec) 
z Technikum im. Stefana Bieszka w Zespole 
Szkół w Chojnicach, którzy sami napisa-
li piosenkę i skomponowali do niej muzy-
kę, w luźnych scenach ilustrując zjawisko 
hejtu. Klip jest autorstwa Michała Jeszke, 
Stanisława Klinickiego, Pawła Kozińskiego, 
Jakuba Kuli, Damiana Michalika, Michała 
Mleczka, Jakuba Nowickiego, Kacpra Ta-
dycha, Adriana Ziemińskiego, Wojciecha 
Zmudy Trzebiatowskiego (wychowawczyni 
Hanna Wodowska). Nagroda to 3 tys. zł (do-
płata do wycieczki).

Teraz Hollywood?

Zwycięzcom gratulowali członek zarzą-
du powiatu Stanisław Skaja, który puszczał 
oko i przepowiadał, że teraz to już kurs na 
Hollywood, Jacek Klajna, przewodniczący 
komisji kultury i Irena Laska, szefowa wy-
działu edukacji. 

Teraz problem jest tylko jeden – skoro 
jesteśmy tak dobrze uświadomieni, czym 
jest hejt i jak bardzo jest niszczący i zły, to 
kiedy weźmiemy to sobie (także w powiecie 
chojnickim) do serca?

Tekst i fot. Maria Eichler

Po pandemicznej przerwie w LO im. 
Filomatów Chojnickich znowu zaczęła 
rozbrzmiewać poezja. Kwietniowe z nią 
spotkania odbyły się po raz 29.

Jeśli ominą nas wszelkie kataklizmy, 
to jubileuszowe 30 Kwietniowe Spotkania 
z Poezją za rok. Tegoroczne tradycyjnie 
trwały przez trzy dni, od 6 do 8 kwietnia 
i także tradycyjnie konferansjerkę wzięła na 
siebie młodzież. 8 kwietnia w auli LO im. Fi-
lomatów Chojnickich najlepsi otrzymali na-
grody z rąk dyrektorki Zespołu Szkół Małgo-
rzaty Gierszewskiej i prezesa Towarzystwa 
Przyjaciół LO Sebastiana Matthesa. Gipso-
we aniołki i dyplomy zostaną im na pamiąt-
kę, a podarowane przez chojnicką poetkę 
Łucję Gocek tomiki z jej wierszami powinny 
zainspirować do ostrzenia piór i do refleksji. 

Laury dla najlepszych

W kategorii twórczość własna (poezja) 
pierwsze miejsce zajęła Julia Megger z LO 
im. Filomatów Chojnickich, drugie – Julita 
Rutkowska z tej samej szkoły, ex aequo 
z Martyną Zakrzewską, też ze starego ogól-
niaka, trzecie – Kalina Głomska – podobnie, 
a wraz z nią ex aequo Anna Fiń z Zespo-
łu Szkół Społecznych STO w Człuchowie. 
Wyróżnienia dostały: Patrycja Brodziak 
(ZSS STO Człuchów) i Nikola Nawrocka 
z LO Filomatów. W kategorii proza pierwsze 
miejsce przypadło Mai Wojgienicy z LO Fi-
lomatów, wyróżnienie – Mai Siniło z SP nr 1 
w Tucholi. To właśnie ich wiersze i fragmen-
ty opowiadań znalazły się w tomiku „Kusze-
nie Pegaza”.

W kategorii interpretacja triumfowała 
Patrycja Brodziak, drugie miejsce zajęła 
Julia Megger, wyróżnienia jury przyznało 
raczkującym miłośnikom poezji – Julii Kali-
nowskiej i Janowi Wiśniewskiemu – oboje 
z SP nr 3 w Tucholi.

Jak oni śpiewają...

O ból głowy przyprawiła jury kategoria 
poezja śpiewana, bo co ktoś wychodził na 
scenę, to kradł serca...Więc nagród było 
tu całe mnóstwo. Pierwszym miejscem 
podzieliły się ex aequo Julia Orlikowska 
(trudny repertuar, akompaniament własny 
na fortepianie) z Katolickiego LO w Chojni-
cach z Małgorzatą Szmaglinską (ależ ona 

ma energię scenicznego zwierzęcia!) z LO 
im. Filomatów Chojnickich. Na drugim upla-
sowały się Zofia Kosobucka (co to jest za 
głos!) i jak widać bardzo wszechstronna 
Julia Megger (obie z Filomatów), na trzecim 
znalazły się Patrycja Brodziak i Szeptuchy, 
czyli Martyna Kossak Główczewska i Wik-
toria Rekowska z Centrum Kultury i Biblio-
teki w Brusach. Były dwa wyróżnienia – dla 
Jakuba Kosidowskiego i Michała Nelke 
z Katolickiego LO. A nagroda specjalna za 
wykonanie utworu Rafała Wojaczka trafiła 
do pierwszego z nich.  Jego brawurowe wy-
śpiewanie wiersza Wojaczka „Bądź mi” na 
pewno zostanie nam w pamięci.

- Zastanawialiśmy się, czy w tym trud-
nym czasie poezja jest nam w ogóle po-
trzebna – mówiła Joanna Glaza. – Okazuje 
się, że tak. Chcemy wierzyć, że prowadzi 
nas do dobra, że pokazuje piękno i że uczy 
nas empatii.  

        Tekst i fot. Maria Eichler

Zwycięski team ze swoją wychowawczynią i przedstawicielami starostwa

Pegaz nad
Zosią Kosobucką
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Dwieście maratonów Andrzeja GórnowiczaDźwięk piły stawia nas na baczność
1 kwietnia świętowano w ratuszu 200 

maratonów Andrzeja Górnowicza, które-
go w Chojnicach znają chyba wszyscy. 
Bo strażak, bo biegacz, bo to on zaini-
cjował biegową sekcję w klubie „Kole-
jarz”, bo w końcu to on ma na koncie 
imponującą liczbę maratonów.

Choć daleko mu do jego kolegi z Wituni 
– Ryszarda Kałaczyńskiego, to już nie bę-
dzie ani z nim, ani z nikim innym się ścigał. 
Basta! W 2020 r. zaliczył dwusetny maraton, 
właśnie w Wituni i powiedział sobie, że dalej 
już katować się nie zamierza. Bo nie czaruj-
my się, biega się, i owszem dla zdrowia, ale 
co za dużo, to niezdrowo. 

Pobiegli z książką

Andrzej Górnowicz, uśmiechnięty i na 
luzie, opowiedział pokrótce, jak wyglądała 
jego przygoda z bieganiem, a jego koledzy 
z „Florianów” na tę okazję przebiegli z ma-
kietą wydanej właśnie książki ze stadionu 
„Kolejarz” aż na Stary Rynek. W sali obrad 
opowieść maratończyka z Chojnic ilustro-
wały slajdy z jego sportowej pasji, a kolejka 
gratulujących była imponująca. Wszyscy 
dostali w prezencie książkę o dwustu ma-
ratonach Górnowicza, a dodatkową atrakcją 
był jego autograf.

Specjalnymi gośćmi za prezydialnym 
stołem byli Edward Myck, nauczyciel w-f 
Górnowicza w Technikum Rachunkowości 
Rolnej, któremu amator biegów zawdzięcza 
bardzo wiele, oraz serdeczny druh biegowy 
Rysiu Kałaczyński, od którego chojniczanin 
wiele się nauczył. Na tę okoliczność Gór-
nowicz zauważył, że marzy mu się, aby ta 
sztafeta pokoleń, jaka się dokonuje – każdy 
wszak ma jakiegoś mistrza – nie zapomina-
ła o szacunku i pamiętała o autorytetach.

Bieganie ma być frajdą

Pewnie wielu weźmie też sobie do serca 
to, że Górnowicz wcale nie zachęca do wy-
czynowego uprawiania sportu, bicia rekor-
dów, spalania się dla jak najlepszego wyni-
ku. – Jesteśmy amatorami – mówił. – Tak 

do 150 maratonu to chciałem być najlepszy, 
liczyła się dla mnie pozycja i czas. Potem 
już nie. To było bieganie dla biegania.

Podkreśla, że ważne jest, aby się ru-
szać. Wystarczy trzy razy w tygodniu po pół 
godziny. Dla zdrowia. Żeby schodzić z tego 
świata w niezłej formie. No i pamiętać, że 
bieganie to nie jest tylko wysiłek, to także 
możliwość chłonięcia krajobrazu, słuchania 
ptaków, wdychania zapachów...Zachłysty-
wania się światem po prostu.  

Spotkanie poprowadził w ratuszu dr 
Przemysław Zientkowski, który miał też swój 
udział w powstaniu publikacji. Jemu bohater 
popołudnia podziękował jak przystało na 1 
kwietnia, z gospodarstwa w Brzeźnie przy-
wiózł mu ...ekologiczne jaja. 

Tekst i fot. Maria Eichler

21 kwietnia na Starym Rynku w Choj-
nicach świętowano Dzień Ziemi. Stowa-
rzyszenia Chojnicki Alarm dla Klimatu 
i Charzy...upomniały się o serce dla 
drzew.

Teraz są one często bezmyślnie wyci-
nane i uszkadzane. Niestety, w majestacie 
prawa, bo lex Szyszko nadal na to pozwa-
la. Dlatego obydwa stowarzyszenia apelują 
o miłosierdzie dla drzew, a konkretnie o mo-
ratorium na ich niszczenie. Aktywiści przy-
pominają, że dzięki drzewom miasta nie za-
mieniają się w pustynie, a my mamy czym 
oddychać. Drzewa pełnią nie tylko ważną 
funkcję przyrodniczą, ale także kulturalną 
i społeczną. Dają nam dobroczynny cień, 
możemy się pod nie schronić, koją nasze 
nerwy i są świadkami naszego życia. Mamy 
z nimi wiele wspomnień, także tych z lat 
dziecięcych, gdy próbowaliśmy wspinać się 
na nie, gdy zbieraliśmy jesienią liście albo 
kasztany czy żołędzie...To one kojarzą się 
nam z wiecznym trwaniem świata, z potęgą 
natury, magią. 

Czas na standardy

Miłośnicy przyrody apelują, by wpro-
wadzić standardy ochrony drzew, żeby na 
stronach urzędów w internecie znalazły 
się informacje o planowanych działaniach 
wobec terenów zielonych, które każdy 

mógłby przeczytać i się nad nimi zastano-
wić. – Dźwięk piły stawia nas na baczność 
– mówili.

Nie zabrakło przypomnienia, skąd wziął 
się Dzień Ziemi i jak to święto zmieniało się 
przez lata, o czym mówiła m.in. prezeska 
ChAdK Małgorzata Darwish.

Malowali, rysowali

Była też okazja, by nagrodzić najmłod-
szych, którzy na obrazkach wyrazili ideę 
prawa drzew do życia. Justyna Barwina 
ogłosiła, że cztery równorzędne nagrody 
przypadły: Stasiowi Czaplewskiemu z SP 
w Ogorzelinach, Michalinie Jeszce z SP nr 
5 w Chojnicach, Joasi Czapiewskiej z SP 
w Ogorzelinach i Anastasii Revintsovej z SP 
w Rytlu. Trzy wyróżnienia były dla: Gabrieli 
Stefańskiej z SP nr 5 w Chojnicach, Marty-
ny Kamowskiej z SP w Ogorzelinach i Marty 
Gołochowicz z SP w Silnie. Zwycięzcy do-
stali bony podarunkowe o wartości 100 zł, 
wyróżnieni – książki.

Na tym nie koniec. W kolejnych dniach 
ekologiczni aktywiści sprzątali brzegi Jezio-
ra Charzykowskiego, rzekę Chocinę i Lasek 
Miejski. Wyruszyli także na pieszy rajd, ro-
biąc z kijkami lub bez 16 km, a kończąc tę 
przygodę ogniskiem.

Tekst i fot. Maria Eichler

Uczestnicy happeningu zadbali 
o jasny przekaz akcji 

Andrzej Górnowicz podczas ratuszowej 
promocji książki o jego dwustu maratonach
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Parasolka dla maluchów z Ukrainy Demolka na dworcu. Budują, czy burzą? 
31 marca był pierwszym dniem otwar-

cia świetlicy dla dzieci w wieku od 3 do 
7 lat, które przyjechały do nas z Ukrainy. 
Od rana na najwyższej kondygnacji sta-
rego szpitala było wesoło i tłoczno.

Świetlicę wymyśliło zawiązujące się 
wtedy stowarzyszenie Pomocomocni, któ-
rym kieruje Dawid Sikorski. Pomysł wziął 
się z potrzeby zapewnienia opieki nad 
dziećmi dla mam, które będą chciały pod-
jąć pracę. Bo przedszkola pękają w szwach, 
a chodzi o to, żeby Ukrainki zaktywizować. 
To głównie dla pracujących kobiet świetlica 
o nazwie „Parasolka” ma funkcjonować na 
dwie zmiany, choć będzie i taka możliwość, 
żeby zostawić pociechę na kilka godzin, gdy 
trzeba będzie załatwić jakieś sprawy.

Iron Man z prezentami

Pomieszczenia w starym szpitalu, na 
czwartym piętrze użyczył właściciel obiek-
tu. To przestronny lokal urządzony do za-
bawy, wypoczynku, rekreacji, z regałami na 
książki i zabawki, ze stolikami, kanapami, 
dywanami. Dawid Sikorski pokazuje też sal-
kę dydaktyczną, z tablicą i wyposażeniem, 
gdzie mają się odbywać rozmaite zajęcia.

Podczas rozruchu wnętrze wypełni-
ło się balonami, a dzieciaki hasały wśród 
nich, wybierając sobie zabawki i nawiązując 
pierwsze kontakty. Rodzice, którzy przyszli 
zapisać dzieci, przyglądali się maluchom, 

a te na ogół nie miały oporów, by puścić 
rękę mamy czy taty. Zwłaszcza gdy w sali 
pojawił się Iron Man (Piotr Plata)! O, to była 
sensacja nie lada, bo każdy chciał dostać 
od niego prezent albo przybić piątkę! 

Dla przyjaciół

- Jesteśmy dobrej myśli – mówią zgodnie 
Robert Harmaciński, Bartek Just i Tomasz 
Włoch, którzy działają w stowarzyszeniu.

I faktycznie „Parasolka” jak na razie jest 
na prostej. Miasto ma dla niej grant w wyso-
kości 32 tys. zł miesięcznie – na wyżywienie 
i na opłacenie kosztów opieki nad dziećmi. 
Umowa została podpisana na cztery mie-
siące, ale będzie przedłużana. Jeśli nawet 
trzeba będzie poszukać innego lokum, to 
samorząd pomoże.

- Zrobiliśmy to dla naszych przyjaciół, 
którzy musieli uciekać ze swojego kraju – 
podkreśla Dawid Sikorski. – Mamy 41 dzie-
ci, z Ukrainy i z Polski, ale też z Kamerunu.   

Jak dodaje, nadal do Ukrainy szykują 
pomoc humanitarną (cztery tiry z Meblika 
i Promocji Regionu Chojnickiego już poje-
chały), we Lwowie montują oddział stowa-
rzyszenia, a chcą reagować na różne po-
trzeby – zbierali nawet opony. Latem marzą 
o urządzeniu obozu piłkarskiego dla chło-
paków z Ukrainy. No i może uda się przygo-
tować jakiś koncert, żeby integrować przy-
byszów z mieszkańcami.

Tekst i fot. Maria Eichler

Dziennikarze mieli okazję 27 kwiet-
nia zwiedzić budynek dworca w trakcie 
trwającej przebudowy. Obejrzeli go od 
strychu po piwnice i doszli do wniosku, 
że roboty to tu jest huk.

W roli przewodnika wystąpił kierownik 
budowy z firmy Apollo – Marek Borzysz-
kowski. A towarzyszyli mu wiceburmistrz 
Adam Kopczyński, szef wydziału budowla-
no-inwestycyjnego w ratuszu Jacek Domo-
zych i pracownica tego wydziału Magdalena 
Włazłowska.

Z wierzchu elewacja wygląda na oskro-
baną i okazuje się, że nie jest to złudzenie 
optyczne, tylko faktycznie próba odczysz-
czenia cegieł, które występują (to niespo-
dzianka) w dwóch kolorach. Frontowa część 
w czerwieni, dalsza – w żółtawej barwie. 
Co z tym fantem zrobić, ma rozstrzygnąć 
konserwator zabytków, bo cała przebudo-
wa jest oczywiście pod jego pieczą. Piętro 
dworca raczej jeszcze nie nadaje się na 
siedzibę Straży Miejskiej, która ma się tu 
znaleźć, ale widać, że sporo się tu dzieje. 
Wszędzie jest pełno gruzu, trzeba uważać, 
żeby nie wpaść w nowy otwór na przyszłą 
klatkę schodową. Na strychu będzie wenty-
latornia, ale na razie można ją sobie tylko 
w przybliżeniu wyobrażać.

Ornamenty na suficie

Część parterowa – też totalnie rozpru-
ta – dostarczyła ostatnio kolejną niespo-
dziankę, bo na suficie odkryto polichromie, 
które mają być odrestaurowane. To może 
przedłużyć prace na dworcu, choć Borzysz-
kowski nie ma wątpliwości, że termin zakoń-
czenia robót – lipiec 2023 będzie dotrzyma-
ny. Dziś naprawdę trudno w to uwierzyć... 
W tej części budynku będą kasy biletowe, 
przechowalnie bagażu, punkt informacji tu-
rystycznej, salonik prasowy, a w głębi po-
czekalnia (z posadzką jak sprzed lat, oczy-
wiście odnowioną), gastronomia i muzealna 
ekspozycja Chojnickiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei. Raczej jest wątpliwe, by 
zmieściło się tu coś jeszcze, choć były słu-
chy, że warto byłoby tu zainstalować eks-
pozycję odkryć archeologicznych z Doliny 
Śmierci.

Schody do patrzenia

Piwnice – teraz malownicze – mają 
pomieścić urządzenia techniczne i część 
magazynową. Uwagę zwracają tu metalo-
we spiralne schody, bardzo skorodowane, 
które po renowacji znajdą się za szybką 
jako świadectwo czasów. Będą tylko do 
oglądania. 

O ile dworzec ma być po remoncie 
cackiem (Borzyszkowski mówi o efekcie 
„wow”), to tuż obok będą straszyć pozosta-
łości dawnego budynku dworcowego (tam 
do niedawna zajeżdżały autobusy PKS), 
bo PKP na razie nie palą się do remontu. 
– Prosiliśmy, błagaliśmy i nic – ubolewa 
Domozych.

Za to na pewno będzie można podzi-
wiać bazaltową kostkę na placu przed dwor-
cem. Będzie na nowo ułożona, ale najpierw 
trzeba ją zdemontować, by położyć głębiej 
media.

Tekst i fot. Maria Eichler   

Na otwarcie świetlicy przybył niecodzienny gość...
Ślady dawnej świetności dworca.

(fot. D. Frymark)
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Głosy i organy dla Ukrainy Zaorać cmentarz żołnierzy radzieckich?
Akademicki Chór Uniwersytetu Mor-

skiego w Gdyni dał 2 kwietnia piękny 
koncert w kościele gimnazjalnym. Dyry-
gował Karol Hilla, od czasu do czasu po-
rzucając to zajęcie dla gry na organach.

Wszystkich przywitał proboszcz pa-
rafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela ks. 
Jacek Dawidowski, który przypomniał, że 
po koncercie można będzie wrzucić datek 
dla Ukraińców przebywających w naszym 
mieście. Prowadzenie całości tradycyjnie 
wziął na siebie organista Przemysław Woź-
niak, który pokrótce przedstawił i dyrygen-
ta, i chór z Gdyni oraz prezentowane przez 
nich utwory.

Bach i szanta

Nie zabrakło Bacha, ale było też wiele 
poruszających pieśni sakralnych z różnych 
epok i różnych twórców, a nawet szanta, 
jak na chór „morski” przystało. Słuchało 
się znakomicie i szkoda było opuszczać 
kościół. Publiczność nagrodziła występują-
cych owacją na stojąco, więc był nawet bis. 
A udało się zebrać 1 tys. 123 zł.

Wydarzenie było wspólnym przedsię-
wzięciem parafii i Chojnickiego Centrum 
Kultury. – Oby było takich więcej – wyzna-
wali opuszczający świątynię.

Więcej, czyli co?

Inicjatyw, które mają na celu nie tylko 
materialną pomoc dla Ukrainy, przybywa. 

To na przykład bajki w języku ukraińskim 
dla dzieci, które można oglądać w Chojnic-
kim Centrum Kultury. To lekcje nauki języka 
polskiego. Ale najważniejsze są podstawy 
bytu. Burmistrz Arseniusz Finster 2 kwietnia 
dziękował w Chojnickim Centrum Kultury 
chojniczanom i nie ukrywał, że jest dum-
ny z ich postawy. Bo z danych wynika, że 
89 proc. Ukraińców znalazło schronienie 
w prywatnych mieszkaniach – jest ich u nas 
782, z czego 694 – u rodzin. 85 osób (11 
proc.) mieszka w hotelach i lokalach przygo-
towanych przez miasto. PESEL ma już 530 
osób (68 proc.), a 492 uchodźców wypełni-
ło wnioski o zasiłek w kwocie 300 zł (dane 
z początku kwietnia).

Do tej pory do Korsunia Szewczenkow-
skiego, miasta partnerskiego Chojnic (100 
km od Kijowa) pojechało z Chojnic kilka 
transportów tirów – z żywnością, lekami, 
odzieżą, sprzętem strażackim itp. Poma-
gają wszyscy. Polipol dał 100 materaców, 
firma Kazimierza Gintera – paliwo na prze-
jazd, firma Meblik – zapewniła tiry. 

Od 24 lutego trwają zbiórki rzeczowe 
w Medycznej Szkole Policealnej, Promocji 
Regionu Chojnickiego, w MOPS. Magazyn 
z rzeczami dla Ukraińców jest w SP nr 5. Ze 
zbiórki na zrzutka.pl udało się kupić leki za 
12 tys. zł. Pomaga także partnerskie mia-
sto Emsdetten w Niemczech – w pierwszej 
transzy przekazało 94 tys. zł, w drugiej to 
100 tys. euro. 

Tekst i fot. Maria Eichler

4 kwietnia na sesji Rady Miejskiej 
wniosek Zdzisława Januszewskiego 
(PiS) o zamalowanie czerwonych gwiazd 
na cmentarzu żołnierzy radzieckich wy-
wołał emocjonalną dyskusję. I pytanie 
o przyszłość tej nekropolii.

Do tej pory miejsce spoczynku czerwo-
noarmistów poległych podczas zdobywania 
miasta w 1945 r. było otoczone szacunkiem 
i chronione, zadbane tak, jak przystało na 
cmentarz. Co roku 14 lutego przedstawicie-
le władz miejskich oddawali tu hołd zabitym 
żołnierzom, co spotykało się z ogromną 
krytyką ze strony przeciwników burmistrza 
Arseniusza Finstera.

Na sesji, po wniosku Zdzisława Janu-
szewskiego, nieoczekiwanie można było 
usłyszeć z ust samego burmistrza, że trze-
ba się głęboko zastanowić nad przyszłością 
tego cmentarza. Z sugestią, że można by 
szczątki przenieść, np. na cmentarz komu-
nalny. Ta wolta jest zrozumiała w kontekście 
wojny w Ukrainie i okrucieństw żołnierzy 
rosyjskich wobec ludności cywilnej. Ale czy 
aby na pewno przemyślana?

Nie ruszajmy zmarłych

O tym mówił na sesji radny Bogdan Kuf-
fel, zaznaczając, że jego rodzina doświad-
czyła w 1945 r. od Rosjan wszelakiego zła, 
jednak protestując przeciwko zamachowi 
na cmentarz. – To jest cmentarz – mówił.    
– Wojenny, w gestii wojewody. Nie ruszajmy 
zmarłych. To będzie dla Rosjan pretekst, 
żeby u nich niszczyć nasze nekropolie.

Radni, Bartosz Bluma i sam wniosko-
dawca byli skłonni przyjąć tę argumenta-
cję, że warto się jeszcze zastanowić nad 
kolejnymi krokami wobec cmentarza, a nie 
działać pochopnie. Tymczasem Stanisław 
Kowalik i Kazimierz Jaruszewski, powołu-
jąc się na precedens przenoszenia szcząt-
ków z cmentarza ewangelickiego, byli za 
tym samym wobec cmentarza żołnierzy 
radzieckich.

- Ludzie, żyjemy w XXI w. – oponował 
Kuffel. - Chcecie tu zrobić teren inwestycyj-
ny? Jestem przeciw. Moralnie mam miesza-
ne uczucia.

Gwiazdy do wycięcia

Po kolejnej wymianie zdań wniosek rad-
nego Januszewskiego został nieco zmo-
dyfikowany – ogrodzenie ma być poddane 
renowacji, czerwone gwiazdy znikną. A ciąg 
dalszy dyskusji o cmentarzu najprawdopo-
dobniej już na majowej sesji RM, chyba że 
w kuluarach zapadną inne decyzje. 

Trudno komentować pomysł likwidacji 
cmentarza. Nawet jeśli chodzi o cmentarz 
żołnierzy radzieckich, odpowiedzialnych 
często za gwałty i mordy w czasie wyzwa-
lania Pomorza. Może miarą naszego czło-
wieczeństwa jest także szacunek dla miejsc 
spoczynku? Może lepiej, żebyśmy nie byli 
barbarzyńcami? Nie naśladowali tych, któ-
rych teraz potępiamy?

Na Litwie wymyślono pomysł, co zrobić 
z pomnikami czasów stalinizmu. Nie rozbito 
ich w pył. Tylko zrobiono muzeum, by edu-
kować, że były kiedyś takie straszne czasy 
i tacy źli ludzie. Może taka edukacja przyda-
łaby się też w Chojnicach.

Tekst i fot. Maria Eichler          

Chór na bis podczas koncertu dla Ukrainy
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Dzisiaj krótko i nie optymistycznie. Powstają same znaki zapytania! Dwa mie-
siące temu napisaliśmy, że  nigdy nie będzie już tak jak było. Wojna w Ukrainie 
stworzyła zupełnie inną sytuacje geopolityczną. Stworzyła też inne uwarunko-
wania wewnętrzne. Agresor rosyjski przystępując 24 lutego do ataku – „operacji 
specjalnej” – założył, iż mieszkańcy Ukrainy witać będą wojska transparentami 
i kwiatami a za trzy dni w Kijowie na Kreszczatiku odbędzie się parada zwycię-
stwa. Tymczasem wojna trwa już ponad dwa miesiące z użyciem wszelkich rodza-
jów broni. Giną żołnierze ale też ludność cywilna. Cały demokratyczny świat po-
maga walczącej Ukrainie. Dostawy sprzętu i zaopatrzenia pozwalają Ukraińcom 
skutecznie przeciwstawiać się agresorom. Jednak każdy dzień powoduje większe 
zniszczenia i straty. Rosja widząc, że nie uda jej się zająć suwerennego państwa 
i włączyć je chociażby do swojej strefy wpływów stosuje taktykę „spalonej ziemi” 
niszcząc wszystko co napotka na swojej drodze. Polska od początku włączyła się 
do wspierania Ukrainy. Przyjmowała setki tysięcy uchodźców z objętego wojną 
kraju. Również w naszym mieście przebywa ponad 800 osób. Ofiarność chojni-
czan jest godna podziwu!  Jednak długotrwałość tej wojny stwarza zagrożenia 
i powoduje perturbacje, które już odczuwamy.

W pierwszym rządzie są to skutki sankcji nakładanych na Rosję. Zamrożenie 
importu i eksportu szczególnie ropy i gazu spowodowało poważne zawirowania ce-
nowe na naszym rynku. Będzie to również skutkowało funkcjonowaniem polskich 
zakładów przemysłowych i realizacją procesów inwestycyjnych. Ma też częściowy 
wpływ na poziom inflacji, która na dziś przekroczyła już 12%. Oczywiście poziom 
inflacji to nie tylko wynik wojny w Ukrainie. To także wprowadzenie do obiegu „pu-
stego” pieniądza z różnego rodzaju tarcz i osłon a to covidowych a to antyinflacyj-
nych. Były one potrzebne ale też dały się przewidzieć skutki – inflacja, drożyzna 
i rosnące stopy procentowe od kredytów. Dla wielu ludzi jest to trudne wyzwanie. 
Jest to także trudne wyzwanie dla samorządów. Większość samorządów w Polsce 
chcąc skorzystać z różnego rodzaju programów pomocowych w zakresie inwesty-
cji zaciągało kredyty na tzw. wkład własny. Dopóki kredyty były na stosunkowo 
niskim poziomie to takie zabiegi nie były  bolesne. Jednak ostatnie decyzje Rady 
Polityki Pieniężnej spowodowały, iż wiele samorządów albo będzie rezygnowało 
z realizacji wspieranych przez państwo inwestycji albo szukało innych sposobów 
na zasypanie powstałych dziur budżetowych. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że szczęśliwie nasze  miasto w bieżącym roku nie wchodziło w nowe inwesty-
cje a koncentrowało się na kontynuacji rozpoczętych. Nowa inwestycja „budowa 
żłobka” w przetargu uzyskała dobra cenę wykonawcy podobnie jak budowa ulicy 
Igielskiej. Ale przykładem na to, że perturbacje mogą wystąpić jest modernizacja 

odcinka ul. Gdańskiej, gdzie wzrost ceny asfaltu zahamował prace inwestycyjne, 
które mogłyby być zakończone w ciągu 2-3 miesięcy a teraz mogą się przeciągać. 
Chojnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Społecznego ogłosiło przetarg na bu-
dowę budynku komunalnego jakże potrzebnego w naszym mieście. Czy jednak 
będzie nas stać na jego realizację? A według prognoz różnych ekonomistów to 
nie koniec spirali inflacyjnej. Jeżeli będzie dalej rosła to możemy się spodziewać 
dalszych kłopotów budżetowych.

Liczyliśmy także na szumnie zapowiadany „Polski Ład”. Założenia które zo-
stały opublikowane przez rządzących dawały nową perspektywę rozwojową dla 
samorządów. Okazało się jednak, że tworzona „na kolanie” ustawa okazała się 
w lwiej części niewypałem i trzeba ją poprawiać. Czy ministrowi Soboniowi uda się 
ją poprawić czy  zapanuje jeszcze większy chaos ? Musimy mieć świadomość, że 
szereg rozwiązań będzie miało reperkusje dla samorządów. Wprowadzenie kwoty 
wolnej od podatku – powszechnie akceptowane i przyjęte z zadowoleniem szcze-
gólnie przez emerytów – będzie skutkowało niższymi wpływami do budżetów sa-
morządowych. Obniżenie podatku z 17 do 12% będzie miało podobny skutek. Za-
tem przyszły budżet może się okazać trudniejszy niż bieżący.

Warto też wspomnieć o płonnych na razie nadziejach na jakiekolwiek środ-
ki z Krajowego Planu Odbudowy. Trwająca od wielu miesięcy „wojna na górze” 
między PiS a Solidarną Polską skutecznie blokuje uzyskanie konsensusu w tej 
sprawie z Komisją Europejską. A w efekcie tracą wszyscy. Postępująca inflacja 
wspomniana wyżej niedługo znacznie obniży wartość pozyskanych środków. Je-
żeli one w ogóle będą! 

Tyle goryczy wylanych przed tegoroczna majówką niech jednak nie przesłoni 
pewnych pozytywnych działań. Jako klub cały zaś staramy się wspierać naszych 
seniorów organizując różne eventy mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
tej grupy mieszkańców. W dniu 20 maja w Parku Tysiąclecia organizujemy Piknik 
Senioralny z wieloma atrakcjami. Mamy nadzieję, że będzie świetna zabawa. 

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

Renata Dąbrowska, Andrzej Gąsiorowski, Kazimierz Jaruszewski, Janina Ko-
siedowska, Stanisław Kowalik, Bogan Kuffel, Agnieszka Lewińska, Sebastian Mat-
thes, Iwona Skocka, Antoni Szlanga.                               
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Siódemka łączy pokolenia Święto Wojsk Inżynieryjnych

Tańcem przez nasze dzieje

Jak? Dzięki różnym rodzajom sztu-
ki – malarstwa, muzyki, śpiewu, tańca. 
W Chojnickim Centrum Kultury 28 kwiet-
nia można było przekonać się, że scena 
jest dla wszystkich – dla dzieci, belfrów, 
rodziców, babć i cioć. 

W sali wystawowej ChCK na tych, którzy 
kupili bilety na koncert (dochód przeznaczo-
ny na pomoc dla uczniów z Ukrainy w SP 
nr 7), czekały dziecięce prace powstałe na 
zajęciach plastyki pod okiem Violetty Klu-
gowskiej. Feeria barw i dziecięcej wyobraź-
ni robiła niesamowite wrażenie. Obrazki 
były tak fascynujące, że chciało się je od 
razu zawiesić u siebie na ścianie. Nieliczni 
mieli okazję to zrobić, bo 1 maja podczas 
koncertu charytatywnego dla Liwii, też 
uczennicy SP nr 7 prace były dostępne. Za 
proponowaną cenę,  by wspomóc leczenie 
dziewczynki.

Podaj rękę Ukrainie

Na scenie zaś działy się cuda. Wystę-
powały panie nauczycielki ze swoimi po-
ciechami bądź uczniami SP nr 7, śpiewały 
ciocie i babcia, której żywiołowość budziła 
powszechny entuzjazm. Nie zabrakło uta-
lentowanych absolwentów „siódemki”. Wy-
konawcom towarzyszył chórek pod batutą 
niezrównanej Sylwii Osińskiej, której na 
koniec podziękowano specjalnie za przy-
gotowanie koncertu, bo jak można się do-
myślać, wymagał on sporo prób. Był także 
akcent ukraiński – zaśpiewała Anastasia, 

a towarzyszyli jej z instrumentami Swietłana 
(na bandurze!) i Maksym. Pieśń „Podaj rękę 
Ukrainie” poruszyła słuchaczy, a konferan-
sjerzy – Kasia Kniter i ks. Paweł Skrzyński, 
którzy sprawnie i zgrabnie prowadzili kon-
cert, zapewniali, że nie ma co wstydzić się 
łez...

Energetyczny Konik na biegunach

A co wybierano do śpiewania? Królowa-
ły hity Majki Jeżowskiej, zespołu Dwa Plus 
Jeden, Bonnie Tyler, Maryli Rodowicz, Ur-
szuli (jej „Konik na biegunach” w wykonaniu 
babci i wnuka wywołał euforię), Anny Jan-
tar, Sanah. Był też akcent taneczny w wy-
konaniu Weroniki Siegmiller przygotowanej 
przez Jacka Czapiewskiego z Akademii 
Tańca Piętro Wyżej. Całość zakończyła się 
wspólnym odśpiewaniem refrenu „Wielkiej 
wody”, który to przebój Maryli Rodowicz za-
śpiewali w duecie Weronika Kowalska i Pa-
weł Kiedrowski. Dobre wrażenia z koncertu 
dopełniała jego wizualna strona – zmienia-
jące się obrazy na ekranie i światła.

Już w hallu gratulowano dyrektorce 
Aleksandrze Mroczkowskiej przedsięwzię-
cia. Bo było ciekawie, poruszająco i z ser-
cem. Przy tym zupełnie nie miało się wraże-
nia, że to amatorski koncert, a to już wielka 
sztuka. 

Co dalej? W „siódemce” zapewnia-
ją, że się im nie znudziło. Że jeszcze nas 
zaproszą...

Tekst i fot. Maria Eichler

W dniu 12 kwietnia 2022 r. w Chojnic-
kim Centrum Kultury odbyła się wysta-
wa poświęcona Świętu Wojsk Inżynieryj-
nych. To już trzecia odsłona tej imprezy 
w Chojnicach zainicjowana przez peda-
goga Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach 
st. chor. rez. Jacka Hałuszkiewicza i pre-
zesa Stowarzyszenia Saperów Morskich 
Marynarki Wojennej, Lecha Markiewicza.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: 
Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Fin-
ster, Stowarzyszenie Saperów Polskich 
i Stowarzyszenie Saperów Morskich Mary-
narki Wojennej RP. Organizatorami i gospo-
darzami byli Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach 
oraz Chojnickie Centrum Kultury.

Oczywiście bardzo ważnym akcentem 
imprezy była obecność wojska, które re-
prezentowali 34 Chojnicki Batalion Radio-
techniczny i WKU z Człuchowa. Po krótkim 
przemówieniu organizatorów głos zabrał 
dowódca 34 Batalionu Pan ppłk Marcin 
Pysiewicz. Gratulując inicjatywy oraz dzię-
kując za współpracę nawiązał do historii 
jednostki, która kiedyś sąsiadowała przez 
Wisłę z ówczesną 2 Brygadą Saperów 
w Kazuniu. Nie zabrakło też wyróżnień, 
które w postaci odznaczeń resortowych 
wręczał Wojskowy Komendant uzupeł-
nień w Człuchowie ppłk Grzegorz Nowak. 
W uroczystym otwarciu udział wzięli przed-
stawiciele wszystkich służb mundurowych 
z Chojnic, którzy współtworzyli poszczegól-
ne elementy eventu. I tak swoje stanowiska 
oprócz wspomnianego 34 Batalionu Ra-
diotechnicznego i WKU z Człuchowa miała 
Komenda Powiatowej Policji z Chojnic, Pań-
stwowa Straż Pożarna i Służba Więzienna. 
Bardzo dużym akcentem było wystąpienie 
dwóch szkół mundurowych, Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Tech-
nicznej BZDZ. 

Najważniejszym saperskim akcentem 
była wystawa zdjęć Zespołu Reporterskie-
go DORSZ (Combat Camera) oraz wystawa 
Muzeum Ziemi Kaszubskiej i Sprzętów Mili-
tarnych z Goręczyna. Przekroje min i poci-
sków nie były aż tak atrakcyjne dla młodzie-
ży jak prowadzący te stanowiska saperzy. 
Bardzo duża przekrójówka broni strzelec-
kiej od używanej obecnie do historycznej 
zaprezentowana przez szkoły mundurowe 
współpracujące z sekcjami strzeleckim 
LOK Chojnice. Nie zabrakło akcentów hi-
storycznych. Wystawa Bogdana Kufla do-
tycząca Krzyżaków nawiązywała do prze-
prawy wojsk króla Władysława Jagiełły pod 
Czerwieńskiem. 

Wsparcie miejscowej organizacji rekon-
struktorów ze Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Gryfa Pomorskiego „CIS” Męcikał 
i mobilnej wystawy Wybrzeże 1939 było cie-
kawym dopełnieniem wiedzy historycznej.

Osoby odwiedzające mogły poćwiczyć 
najnowsze metody treningów strzeleckich 
z firmą Smart Defence. Stanowiska służb 
mundurowych cieszyły się wielkim powo-
dzeniem. W szczególności sprzęt, który 
można była zobaczyć i przymierzyć. Choj-
nicka grupa młodzieży ze sprzętem ASG 
wyglądała bardzo imponująco. 

Jedną z ciekawostek była wystawa 
kolekcjonerów z Koszalina. Panowie Ka-
zimierz Waliszewski i Jan Dąbrowa przed-
stawili odznaki i oznaki oraz cała gamę 
odznaczeń wojskowych od tych naprawdę 
bardzo starych do najnowszych odznak pa-
miątkowych i naszywek. Impreza cieszyła 
się bardzo dużym powodzeniem w szcze-
gólności młodzieży szkolnej oraz pasjona-
tów militariów.

Od początku roku Stowarzyszenie 
„Dworek Polski” licznie koncertuje i ak-
tualnie prezentuje program artystyczny 
pod nazwą „Tańcem przez nasze dzieje” 
szerokiej, młodej publiczności. Spektakl 
przeznaczony jest dla uczniów szkół 
podstawowych. Dotychczas zespół za-
prezentował się w Chojnicach, Charzy-
kowach, Sławęcinie oraz w Lichnowach. 
Program budzi wiele pozytywnych reak-
cji. Częstokroć po występie uczniowie 
prosto z publiczności z zainteresowa-
niem podchodzą do młodych aktorów, 
oglądając stroje, szable lub chcąc dołą-
czyć do zespołu i sprawdzić się w tańcu, 
na scenie.

Wyjątkowo to muzyczne wydarzenie od-
było się dla starszej międzynarodowej pu-
bliczności, która przebywała w Chojnicach 
w ramach programu Erasmus. Na zaprosze-
nie Katolickiego Liceum Ogólnokształcące-
go w Chojnicach Dworek Polski zaprezento-
wał polskie tańce, pieśni i historię w języku 
angielskim. Zakończeniem spotkania była 
wspólna nauka tańców i odtańczenie polo-
neza przez młodzież z Polski i zagranicy.

Prezentująca się młodzież i dzieci za-
bierają publiczność w niezwykłą muzyczną 
podróż przez kolejne epoki polskich dziejów 

oraz przełomowych wydarzeń - od czasów 
założenia pierwszych grodów na naszych 
ziemiach do odzyskania przez Polskę nie-
podległości i czasów współczesnych. 

Wprowadzenie słowno-muzyczne po-
zwala na umiejscowienie w czasie i prze-
strzeni prezentowanych przez nas tańców 
i popularnych pieśni, które niejednokrotnie 
wykonywane są przez całą zgromadzoną 
publiczność. Starannie dobrany repertu-
ar pozwala każdemu z nas utożsamić się 
z polskim dziedzictwem kulturowym i jedno-
czyć wokół wspólnych wartości. Dynamikę 
koncertu zapewniają barwne kostiumy, re-
kwizyty i muzyka - odmienne dla każdego 
prezentowanego stylu epoki. W programie 
tym spotkamy więc zarówno tradycyjne cho-
reografie, jak i te współczesne rozrywkowe 
lat 20., 30. XX wieku w wykonaniu tancerzy 
oraz wokalistów Zespołu Dworek Polski. 

Okazją do szczególnego uczczenia 
Święta Konstytucji 3 Maja była prezenta-
cja spektaklu w Szkole Podstawowej nr 7 
w Chojnicach, gdzie zespół zaprezentował 
się całej społeczności szkolnej, przybliżając 
historię Polski z uwzględnieniem ważnego 
wydarzenia w naszych dziejach, jakim było 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Przejmująco zaśpiewała Anastasia, 
obok Weronika Siegmiller

Jacek Hałuszkiewicz, Anna Zajkowska i Józef Kołak
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Корисна інформація для громадян України, які 
перебувають в повіті Хойніце

Розмова про життя та адаптацію українців
в Хойніце та Хажикови

Продовжуємо знайомити наших 
читачів із України з важливою ін-
формацією, яка допоможе швид-
ше адаптуватись в Польщі, зокре-
ма, на території повіту Хойніце 
Поморського воєводства. 

До вашої уваги офіційна інфор-
мація від Закладу соціального 
страхування (ZUS) в м. Хойніце. 

Допомога на дитину 500+. 

Допомогу на дитину 500+ можна 
отримувати перебуваючи виключно 
на території Польщі. Якщо ви пла-
нуєте повертатись в Україну, то ви 
зобов’язані оформити заявку про 
припинення виплат на дитину 500+ 
в особистому кабінеті PUE на сай-
ті zus.pl. (в розділі «Послуги» варто 
обрати подання документу POG) або 
звернутись в Інспекцію ZUS.

Сімейний опікунський капітал 
(RKO).

Заклад соціального страхування 
(ZUS) надаватиме та виплачуватиме 
сімейний опікунський капітал (RKO) 
громадянам України, які легально 
прибули до Польщі з України після 
23 лютого 2022 р. у зв’язку з бойови-
ми діями. Спеціальну заяву на (RKO) 
українською мовою (бланк RKO-U) 
можна вже подати в електронній 
формі через Платформу електрон-
них послуг (PUE) ZUS. Сімейний 
опікунський капітал надається на 
дитину, яка прибула з України до 
Польщі у зв’язку з бойовими діями 
після 23 лютого 2022 р. ZUS надає 
RKO незалежно від доходу сім’ї. Він 
становить до 12 тис. злотих на дру-
гу та наступних дітей у сім’ї. Батьки 
дитини можуть вирішити, чи вони хо-
чуть отримувати RKO у розмірі 500 
злотих упродовж 24 місяців або 1000 
злотих упродовж 12 місяців. Отриму-
вати сімейний опікунський капітал 
можна з першого дня місяця, у якому 
дитині виповнюється 12 місяців, до 
останнього дня місяця, у якому ди-
тині виповнюється 35 місяців.

Субсидію на оплату ясел, 
дитячого клубу або денного 

опікуна.

Заклад соціального страхування 
(ZUS) призначає та виплачує субси-
дію на оплату ясел, дитячого клубу 
або денного опікуна з 1 квітня 2022 
р. Заяву можна подати в електронній 
формі на Платформі електронних 
послуг (PUE) Закладу соціального 
страхування (ZUS). 

Ви можете подати заяву, якщо: 1) 
Ви є громадянином України або од-
ним із подружжя громадянин Украї-
ни; 2) Ви маєте під опікою дитину 
(Ви є її батьком (матір’ю) або тимча-
совим опікуном), яка має громадян-
ство України та прибула з України 
до Польщі після 23 лютого 2022 р. 
у зв’язку з бойовими діями; 3) Ви має-
те під опікою дитину (Ви є її батьком 

або тимчасовим опікуном), народже-
ну в Польщі від матері, яка є грома-
дянкою України та перебування якої 
в Польщі є законним.

Це допомога для батьків, тимчасо-
вих опікунів або осіб, які здійснюють 
альтернативну опіку над дитиною. 

Виплата української пенсії.

Пенсійний фонд України підтвер-
див, що можливе трансферуван-
ня пенсійних виплат для громадян 
України котрі перебувають в Польщі 
від 24.02.2022 р. 

Заклад соціального страхування 
(ZUS Inspektorat) в м. Хойніце знахо-
диться за адресою вул. Лужицька, 
20. 

Більше інформації можна дізнатись 
за посиланням www.zus.pl 

Важливе повідомлення від Повіто-
вого управління праці в м. Хойніце 
(Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach). 
З понеділка по п’ятницю о 9.00-13.00 
в управлінні можна отримати індиві-
дуальну допомогу перекладача для 
громадян України, що не володіють 
польською мовою. Адреса: м. Хой-
ніце, вул. Ліхновська 5. Контактний 
тел.: 52 39 50 729.

Впевнені, що нашим читачам 
буде корисно дізнатись про діяль-
ність товариства «Pomocomocni», 
яке тільки розпочало свою діяль-
ність, а вже скільки зробило добрих 
справ. В місті Хойніце, з ініціативи 
товариства «Pomocomocni» зараз 
діє інтеграційна світлиця для дітей 
під назвою «Парасолька». Вона була 
створена 31 березня 2022 р. та ро-
зрахована на діток від 3 до 7 років, 
вона є абсолютно безкоштовною. 
При світлиці діють безкоштовні кур-
си польської мови, як для дітей, так 
і їх батьків. Для діток також викла-
дають історію України та Польщі 
(викладач Світлана Яцечко, канди-
дат історичних наук), хореографію та 
інші важливі предмети. Товариство 
«Pomocomocni» зараз  шукає талан-
ти серед діток та їх батьків, і коли 
кількість бажаючи буде достатньою, 
то буде організовано благодійний 
конкурс талантів. Всі бажаючі прий-
няти участь у конкурсі можуть скла-
сти заявку до світлиці «Парасолька». 

Благодійна організація  «Pomoco-
mocni» також створює додаткові 
робочі місця для дівчат та жінок із 
України, які зможуть працювати при-
биральницями без знання польської 
мови.

Всі бажаючі працювати можуть 
звертатися до контактної особи Лілії 
за телефоном - 796 218 740.

В наступних номерах нашої газе-
ти продовжимо розповідь про кори-
сні посилання та інформацію для 
українців. 

З початку широкомасштабно-
го вторгнення російських військ 
в Україну, яке розпочалося 24 люто-
го 2022 р., до Польщі прибуло кілька 
мільйонів біженців. Велика кількість 
українців знайшла свій прихисток і на 
території Поморського воєводства 
та повіту Хойніце. Представники 
місцевої влади, державних установ, 
громадськості та місцеве населен-
ня активно допомагають українцям 
адаптуватись після травми війни та 
налагодити життя в нових умовах. 
Українці із словами вдячності звер-
таються до польського народу, адже 
така підтримка сьогодні є неоцінен-
ною та дуже важливою.

В наших наступних публікаціях 
ми будемо знайомити наших читачів 
із людьми, які активно підтримують 
українців на території повіту Хойніце 
та всіляко допомагають та організо-
вують їх побут.

Одним із таких людей є Юзеф Ко-
лак, радний ґміни Хойніце. Нам вда-
лось із ним поспілкуватись.

– По-перше, хочу подякувати 
вам за вашу діяльність та допом-
огу українцям. Розкажіть, будь-ла-
ска, коли виникла ідея допомага-
ти українцям у повіті? З чого все 
розпочалося?

– 26 лютого цього року відбула-
ся перша організаційна нарада по 
темі прийому біженців у повіті Хой-
ніце. Подія відбулась в Управі ґміни 
в Хойніце за участю старости Ма-
река Щепанського, міського голо-
ви (бурмістра) Арсеніуша Фінстера, 
війта ґміни Хойніце Збігнєва Ще-
панського та директорів відповідних 
департаментів.

– Як українцям вдається долати 
мовний бар’єр на території повіту?

– Для їх комфортного перебуван-
ня, я особисто організував курси 

польської мови в Хажикови. Пер-
ші тижні вони відбувались в «Тер-
міналі», а зараз на території OSP 
в Хажикови. Заняття проходять двічі 
на тиждень. В середньому на занятті 
присутні близько 20 осіб. Зараз біль-
шість дорослих з цієї групи вже пра-
цює, до прикладу, у лікарнях, дитя-
чих садочках, туристичних центрах. 
Зараз в ґміні Хойніце перебуває 
близько 420 осіб, з них в Хажикови 
мешкає близько 90 осіб.

- Хто активно долучився до до-
помоги українцям? Кого б ви хоті-
ли згадати?

– Велику роль в допомозі україн-
цям відіграли люди, які їдуть на кор-
дон забирати біженців. Перші поїзд-
ки відбулися вже 26 лютого 2022 
року. Хотілось би згадати Давіда 
Сікорського, Ґжегожа Пекарського, 
Артура Зєлінського, Кшиштофа Доб-
жанського, Кароля Ґурновіч.

7 березня 2022 року, з ініціативи 
Лукаша Квятковського, команди-
ра Добровольчої пожежної частини 
в гміні Хойніце та моїх друзів із Хажи-
кови Даріуша Адамчика і Себіастіа-
на Нагорного вдалось поїхали до 
Грубешова та звідти привезти 37 
осіб із України. Їх розселили в Ма-
ле-Сворнеґаце, Хажикови та Корчмі 
Надольній. Ми також допомагали цій 
групі біженців із заповненням доку-
ментів, зокрема, PESEL, реєстрації 
в ZUS, GOPS, відвідуванням медич-
них клінік, та у пошуках роботи.

В м. Хойніце була заснована асо-
ціація «POMOCOMOCNI». Завдяки 
якій та підтримці органів місцевого 
самоврядування, влади міста Хой-
ніце та EMSDETTEN, було створено 
інтеграційний клуб для біженців. 

- Щиро дякую за розмову, час та 
вашу допомогу українцям.

jacechkotv@gmail.com
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Prace remontowo budowlane na dworcu kolejowym w Chojnicach

foto: Daniel Frymark
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Pomiędzy Chojnicami a Charzykowami powstaje no-
woczesne osiedle o kameralnym charakterze. Lokaliza-
cja prawie idealna - blisko do miasta i nad jezioro, a i las 
widać z okien. Z właścicielem firmy budowlanej, Karolem 
Drągiem, rozmawiam o powstającej inwestycji.

Osiedle wygląda bardzo przyjaźnie. 
Skąd taka koncepcja?

Większość obiektów deweloperskich wygląda tak samo - 
to znaczy prosta bryła, jednolita elewacja i mały ogródek. Mój 
plan był taki żeby zaoferować klientom coś więcej. Jednak mia-
ło to być w „rozsądnych pieniądzach” z uwagi na fakt, że nasze 
domy mają być alternatywą dla mieszkań w bloku. Myślę, że 
to nam się udało. Klienci, którzy już zarezerwowali lokale, są 
bardzo zadowoleniu z układu mieszkań oraz z tego jak wyglą-
dają.  Poza tym jestem osobą ambitną, która chce się ciągle 
rozwijać i budować co raz to większe obiekty. W przyszłości

chciałbym się zająć budownictwem wielkopowierzchniowym, 
gdzieś po drodze jest plan na prywatne przedszkole czy zabu-
dowę wielorodzinną .  

Widzę, że jest Pan pasjonatem budownictwa?

Tak, budownictwo to dla mnie pasja. Nasza firma posia-
da jedenastoletnie doświadczenie w branży. Przez ten czas 
uczestniczyliśmy w takich projektach jak budowa Galerii 
Dekada w Malborku, budowa Galerii Grona Park w Zielonej 
Górze czy budowa Hotelu Ewerdin w Świnoujściu. Swoją 
pierwszą inwestycję deweloperską zrealizowaliśmy w 2015 
roku. W naszym deweloperskim portfolio mamy zarówno bu-
dowę osiedli jednorodzinnych jak i budynków wielorodzinnych. 
Pomimo dużego doświadczenia nieustanie uczestniczymy 
w szkoleniach, poszukujemy nowych, oryginalnych rozwiązań 
by móc tworzyć funkcjonalne przestrzenie z zachowaniem 
najwyższych standardów deweloperskich. 

Oprócz pasji potrzeba też kompetencji.

Mam 36 lat, z wykształcenia jestem inżynierem budownic-
twa. Pasją do budowania zaraził mnie mój ojciec u którego 
stawiałem pierwsze kroki w tej branży. Było to około 16 lat 
temu. Przez ten czas przeszedłem wszystkie  szczeble dra-
biny kariery budowlańca - od pomocnika poprzez brygadzistę 
aż do właściciela firmy. Na początku działalności mojej firmy 
zajmowałem się termomodernizacją budynków, następnie 
zająłem się budową stanów surowych aż wreszcie w 2015 
przyszedł czas na deweloperkę.  Pierwszą moją inwestycją 
deweloperską był budynek wielorodzinny o powierzchni 600 
m2. Od tamtej pory wybudowałem wiele innych inwestycji na 
terenie Złotowa, Człuchowa oraz Chojnic.

Prywatnie jestem ojcem dwójki uroczych dzieci, Hanny 
i Kajetana oraz parterem wspaniałej kobiety Doroty. Lubię 
podróżować, czytać książki oraz aktywnie spędzać czas. Tre-
nuję boks w Chojnickim klubie Gruchała Boxing Team. Wraz 
z rodziną mieszkam obecnie w Gdyni.

Dziękuję za rozmowę

Jeziorna Park to kameralne osiedle 
domów jednorodzinnych w zabudowie dwulokalo-
wej, w skład którego wchodzi dwadzieścia dwupo-
ziomowych mieszkań.

Inwestycja znajduje się w cichej i spokojnej 
miejscowości Nieżywięć położonej w odległości 3 
km od Centrum Chojnic.

Osiedle otoczone jest terenami zielonymi - 
idealnie nadającymi się do spacerów, wycieczek 
rowerowych oraz innych aktywności na świeżym 
powietrzu. 

W niedalekim sąsiedztwie domów znajdują się 
sklepy, szkoły oraz przedszkola. Blisko jest rów-
nież do Jeziora Charzykowskiego co niewątpliwie 
docenią miłośnicy spędzania czasu nad wodą. 

Jeziorna Park zostanie wybudowana według 
projektu, który został sprawdzony na wcześniej-
szych inwestycjach dewelopera. Klienci którzy 
zdecydowali się na zakup mieszkań ocenili ten 
projekt bardzo wysoko.

Lokale zostaną posadowione na dużych oko-
ło 400 metrowych działkach, które to inwestor ma 
zamiar ogrodzić. Na  powierzchni tych działek zo-
staną wykonane utwardzone miejsca parkingowe.  

Do dyspozycji każdej z rodzin będzie parter 
oraz piętro. Na pierwszej kondygnacji znajdować 
się będzie jasny oraz przestronny salon, aneks ku-
chenny i duża łazienka. Na piętrze umieszczone 
zostaną 3 komfortowe sypialnie oraz druga toale-
ta. Dodatkowym atutem jest możliwość zaadapto-
wania poddasza o powierzchni 35 m2. Wnętrza 
zostały przemyślane w sposób staranny, a co za 
tym idzie zaprojektowano je tak, aby maksymalnie 
wykorzystać powstałą przestrzeń. 

Budynki wyróżniać będzie ciekawa architektu-
ra oraz efektowna elewacja. Domy zostaną wybu-
dowane  w technologii tradycyjnej z wykorzysta-
niem ekologicznych materiałów produkowanych 
przez miejscowych dostawców

Lokale zostaną oddane w standardzie dewelo-
perskim to znaczy, że do wykonania zostaną jedy-
nie prace wykończeniowe. 

Budowa rozpoczęła się w styczniu bieżące-
go roku a według harmonogramu zakończy się 
z końcem czerwca 2023 roku. 

Dodatkową korzyścią dla kupującego jest to, 
że deweloper nie przewiduje waloryzacji ceny, 
mówiąc w skrócie inwestor nie podwyższy ceny 
w trakcie trwania inwestycji.

Właściciel firmy
Karol Drąg

na tle swojej inwestycji

www.jeziornapark.pl
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Przedruk wywiadu udzielonego dla Emsdettener Volkszeitung
ZDANIEM  BURMISTRZA

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią wywia-
du, którego udzieliłem kilka dni temu dla gazety Emsdette-
ner Volkszeitung z naszego partnerskiego miasta Ems-
detten w Niemczech. Wywiad dotyczy kwestii związanych 
z atakiem Rosji na Ukrainę, a także naszej pomocy uchodź-
com. Zapraszam do lektury.

Jak Chojnice, jak Ty i mieszkańcy miasta przeżyli-
ście atak Rosji na Ukrainę?

Tak, jak większość Polaków nie sądziłem, aby Ro-
sja zdecydowała się na rozpoczęcie wojny z Ukrainą. 
W takim myśleniu utwierdziło mnie to, że przecież od wie-
lu dziesięcioleci (poza rozpadem Jugosławii) Europa żyła 
w pokoju. W 1994 roku Ukraina podpisała memorandum 
budapesztańskie, zobowiązała się do przekazania bro-
ni nuklearnej Rosji, a w zamian za to Stany Zjednoczone, 
Wielka Brytania i Rosja zobowiązały się do poszanowania 
suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Niestety 
czas pokazał, zresztą nie po raz pierwszy, że Rosja łamie 
umowy międzynarodowe. Wojnę z Ukrainą przeżywamy 
każdego dnia, ponieważ bestialstwo i okrucieństwo Rosjan 
nie ma granic. Obrazy przekazywane z Ukrainy rujnują na-
szą psychikę, a z drugiej strony powodują stan zagrożenia  
i niepewną przyszłość. Przeprowadziłem dużo rozmów 
głównie z kobietami i dziećmi z Ukrainy, nie mam bariery ję-
zykowej, ponieważ znam język rosyjski, i to, co usłyszałem 
jest nieprawdopodobne. Z mieszkańców Chojnic, jestem 
dumny, ponieważ autentycznie osoby, które przyjechały do 
nas z Ukrainy są bez wyjątku naszymi gośćmi i przyjaciółmi. 

Jakie są Twoje odczucia związane z bliskością woj-
ny w sąsiednim kraju.

Zawsze myślałem, że rozwój cywilizacji i demokra-
cji prowadzi do tego, że każda wojna staje się absurdem, 
niestety nie miałem racji. Putin wykluczył Rosję z Europy 
i części Świata i chce podporządkować sobie suwerenne 
i demokratyczne państwo Ukraińskie. Jestem przekonany, 
że na tym nie poprzestanie jego kolejnymi celami mogą być 
kraje nadbałtyckie: Mołdawia Kazachstan, Gruzja, Azerbej-
dżan, a może nawet Polska. Taką wojnę, jaką dzisiaj pro-
wadzi Ukraina z Rosją, moja Ojczyzna prowadziła w 1920 

roku z Rosją Radziecką. Uratowaliśmy wówczas od wpły-
wu komunistów całą Europę na zachód od Polski. Myślę, 
że mało kto spośród naszych Niemieckich przyjaciół o tym 
wie. Wspominam Marszałka Józefa Piłsudskiego i tzw. 
„Cud nad Wisłą” czyli Bitwę Warszawską. Dzisiaj to Ukraiń-
cy mogą uratować całą Europę wschodnią i środkową spod 
imperialnych planów Rosji. Najgorsze jednak jest to, że po-
mimo wielu różnic większość Niemców i Polaków sądziła, 
że Rosja będzie krajem demokratycznym. Od pewnego 
czasu było wiadomo, że tak nie będzie. Potwierdzeniem tej 
tezy, jest wojna i propaganda Putina, który nazywa naród 
Ukraiński mianem neonazistów. Jest to oczywista niepraw-
da i bzdura.   

Czy istnieją lokalne obawy, że wojna rozprzestrzeni 
się na inne kraje byłego Związku Radzieckiego?

Oczywiście, że takie obawy istnieją, w mojej ocenie 
pierwszym celem Putina jest podporządkowanie Rosji całej 
Ukrainy i Białorusi. Putin przeżywa syndrom tzw. „oblężo-
nej twierdzy”, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, iż kraje 
nadbałtyckie, Polska i inne kraje z dawnej strefy wpływów 
Związku Radzieckiego są członkami NATO. Dodatkowo 
Finlandia i Szwecja również zgłaszają aspiracje do naszego 
sojuszu. Patrząc obiektywnie jakakolwiek napaść Rosji na 
któryś z tych krajów wywoła niestety konflikt międzynaro-
dowy. Putin niestety jest zdolny do wszystkiego i takie za-
grożenie w mojej ocenie jest realne. W tej chwili ważna jest 
jedność i nasza europejska współpraca, a przede wszyst-
kim potrzeba dochowania wszystkich zobowiązań wynika-
jących z bycia członkiem NATO. 

Jak mieszkańcy Chojnic oceniają działania NATO 
w czasie kryzysu (oraz innych krajów europejskich np. 
Niemiec)?

Mieszkańcy wiedzą, że kraje NATO, w tym Polska po-
magają Ukrainie w walce z najeźdźcą dostarczając broń, 
przekazujemy ją po to, aby Ukraina broniła się, Ukraina nie 
jest agresorem. Myślę, że bez pomocy USA i krajów NATO 
nasz sąsiad nie byłby w stanie tak długo się bronić. Ja jed-
nak życzę Ukrainie, żeby w tej wojnie pokonała Rosję i wy-
pędziła ją ze swego terytorium. Polacy zdają sobie sprawę 

z tego, iż NATO nie może zaangażować się militarnie, po-
nieważ takie zaangażowanie wywołałoby konflikt światowy. 
Wiemy, że Republika Federalna Niemiec przekazuje ol-
brzymią pomoc humanitarną natomiast wiemy, że toczą się 
u Was dyskusje związane z możliwością przekazania broni. 
Powiem wprost samymi hełmami i kamizelkami kuloodpor-
nymi Ukraińcy się nie obronią.       

Czy w waszym kraju, w mieście również miały miej-
sce działania prorosyjskie?

W Polsce nie było żadnych działań prorosyjskich, które 
popierałyby Rosję w tym ataku. Natomiast Rosja dokony-
wała i dokonuje szereg cyberataków na instytucje państwo-
we i rządowe.  

Co o sytuacji na Ukrainie mówią partnerzy 
z Korsunia?

Do dzisiaj wysłaliśmy już 6 transportów humanitarnych 
z Chojnic do naszego miasta partnerskiego. Dziękuję wła-
dzom miasta i mieszkańcom Emsdetten za to, że również 
były tam dary od Was. Nawet dzisiaj przyjechał do Chojnic 
transport darów z Emsdetten dla Korsunia. Przekazaliście 
bardzo potrzebne rzeczy, a nawet urządzenia,np. agrega-
ty prądotwórcze, kombinezony dla Straży Pożarnej, środ-
ki opatrunkowe, odzież, opaski uciskowe dla tych, którzy 
w wyniku wojny stracili kończyny. Korsuń jest miastem przy-
frontowym, w którym mieszkańcy opiekują się żołnierzami, 
którzy schodzą z pierwszej linii na odpoczynek, a z drugiej 
strony opiekują się tymi mieszkańcami Ukrainy, którzy ucie-
kają z terenów objętych walką. Są w te działania bardzo 
zaangażowani i zdeterminowani. Mówią, że będą walczyć 
do końca, nie myślą o tym, aby poddać się bez walki.  

Ilu Ukraińców przyjęło już Twoje miasto?

Obecnie w Polsce jest około 3 mln uchodźców z Ukra-
iny. W naszym mieście gościmy około 900 osób. W tej gru-
pie jest tylko kilkunastu mężczyzn głównie w straszymy 
wieku, a pozostałe osoby to w połowie kobiety, a w połowie 
dzieci. Kilka dni temu urodziło nam się nawet w Chojnicach 
pierwsze ukraińskie dziecko. 

~ dokończenie na str. 24
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Osiedlowe samorządy

Piszę dla Państwa w dniu, w którym 
odbyło się ostatnie z tegorocznych zebrań 
Samorządów Mieszkańców Osiedli (SMO) 
w Chojnicach. Planowałem uczestniczyć 
we wszystkich spotkaniach, lecz sprawy 
zawodowe mi to uniemożliwiły. Ostatecznie 
wziąłem udział w zebraniach ośmiu chojnic-
kich samorządów osiedlowych. Zatem czas 
na małe podsumowanie.

Co jakiś czas wraca pytanie o zasad-
ność funkcjonowania samorządów osiedlo-
wych w naszym mieście. Również często 
rzucany jest pomysł ich likwidacji. Pytanie: 
czy powinny funkcjonować? Moim zdaniem 
jak najbardziej! Z całą mocą od lat staram 
się wszystkich dookoła przekonywać, że 
jednostki pomocnicze, jakimi są osiedla, są 
bardzo potrzebne. Tegoroczne spotkania to 
potwierdzają. Oczywiście są różnice w ich 
funkcjonowaniu i realizowanych przez nie 
działaniach. Niemniej, każdorazowo odby-
te zebrania pokazały jak potrzebny jest taki 
łącznik między samorządowymi decydenta-
mi i mieszkańcami. Różna jest aktywność 
mieszkańców w poszczególnych osiedlach. 
Tak samo jest z frekwencją. Potwierdza się 
co do zasady, że tam, gdzie mieszkańcy od 
lat aktywnie uczestniczą w zebraniach, tam 
najczęściej mają największą wiedzę o tym 
co dzieje się wokół nich. 

Na kilku ze spotkań miałem okazję 
przypomnieć mieszkańcom jak ważna jest 
ich rola i udział w tworzeniu prawa miej-
scowego, bo przecież to samorządy osie-
dlowe, obok Rady Miejskiej, uczestniczą 
w uchwalaniu miejskich planów społeczno-
-gospodarczych, projektów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz innych projek-
tów uchwał dotyczących poszczególnych 
osiedli. Ponadto, zastrzeżone dla jednostek 
pomocniczych są opinie dotyczące m.in. 
spraw komunikacji, parkowania pojazdów, 
remontów dróg czy sposobu użytkowania 
miejskich obiektów na jego terenie. Z przy-
krością dostrzegam to, że miejscy urzęd-
nicy często zapominają o tym fakcie i po-
mijają zdanie samorządów osiedlowych. 
A członkowie osiedlowych zarządów niedo-
statecznie egzekwują prawa jakie im przy-
sługują. To może prowadzić ostatecznie 
do błędnego przeświadczenia, że samo-
rządy osiedlowe nie mają sensu. Zebrania 
pokazały, że tam, gdzie występują sporne 

kwestie, tam frekwencja była najwyższa. 
Jak się okazuje najniższa frekwencja była 
w samym centrum miasta, gdzie na spotka-
nie poza Zarządem pofatygowało się dwoje 
(!!!) mieszkańców. W pozostałych miej-
scach było to od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu mieszkańców. W tym miejscu krytycznie 
muszę ocenić chojnickich włodarzy, uczest-
niczących w tych spotkaniach. Zarówno 
burmistrz jak i jego zastępca niemal z każ-
dego zebrania uciekali w pośpiechu przed 
ich zakończeniem. Zaledwie w kilku spotka-
niach uczestniczył Przewodniczący Rady 
Miejskiej lub jego zastępcy. Rozumiem, 
że spotkania odbywają się w godzinach 
popołudniowych, niemniej z szacunku dla 
samych mieszkańców należałoby poświe-
cić te pojedyncze dni w roku na łączność 
z mieszkańcami tych najważniejszych osób 
w gminie. Ponadto wiele spornych tematów 
kończyło się bez konkretnych deklaracji, 
z kolejnymi pytaniami, na które mieszkańcy 
nie uzyskali odpowiedzi.

Zdecydowana większość problemów 
mieszkańców dotyczyła niedostatków 
miejskiej infrastruktury – ulic, chodników, 
oświetlenia, parkingów itp. Największe kon-
trowersje w mojej opinii, wzbudziły sprawy 
dotyczące pomysłów na ulokowanie sze-
ściu budynków dla Ukraińców między ulica-
mi płk. Mastalerza i Armii Krajowej. Drugim 
kontrowersyjnym pomysłem była kwestia 
likwidacji boiska w Lasku Miejskim i prze-
znaczenia go na cele szeroko pojętej „opie-
ki zdrowotnej”. Wśród postulatów pojawiła 
się kwestia stworzenia nowego Samorządu 
Osiedlowego obejmującego działki na Me-
talowcu i nowe tereny inwestycyjne na tzw. 
„trapezie” przy ul. Bytowskiej. Padło wiele 
innych obietnic i terminów ich realizacji. 
Czas pokaże jaki będzie efekt.

Podsumowując uważam, że odbyte ze-
brania pokazały, że duża część mieszkań-
ców oczekuje współpracy miejskich urzęd-
ników z mieszkańcami. Wiele poruszanych 
spraw zostało zainicjowanych i wymaga 
dalszej pracy. Na koniec z przykrością 
muszę stwierdzić, że niewiele młodych 
osób bierze udział w tych spotkaniach. To 
jest wyzwanie dla nas wszystkich, bo bez 
aktywności kolejnych pokoleń, to nie tylko 
samorządy osiedlowe przestaną funkcjono-
wać, ale również w Radzie Miejskiej nawet 
seniorów zabraknie…

Audyt dróg wojewódzkich, 
a co z pozostałymi?

Mamy w Chojnicach cztery rodzaje dróg: 
wojewódzkie, powiatowe, miejskie i osiedlo-
we. Kilkanaście lat temu, przed oddaniem 
obwodnicy, przez nasze miasto przechodzi-
ła jeszcze krajówka  - 22. Drogi te obejmują 
ulice i towarzyszące im chodniki.

Urzędnicy miejscy przeprowadzili 
w kwietniu audyt chojnickich dróg będących 
w zarządzie województwa. Ustalili, że są 
opóźnienia w sprzątaniu, a także wytypowali 
25 pilnych do usunięcia usterek w zakresie 
wpustów kanalizacji deszczowej, krawężni-
ków czy zabruków. Dla niewtajemniczonych  
- zabruk jest wypełnieniem kostką brukową 
ubytków w asfalcie.Jest to tymczasowe roz-
wiązanie szybko przywracające przejezd-
ność dróg.

W związku z poślizgiem w sprzątaniu 
miasto jest gotowe wziąć na siebie ten obo-
wiązek. Zapewne za odpowiednią finansową 
rekompensatą. Podobnie robi powiat choj-
nicki, przekazując bieżące utrzymanie nie-
których dróg lokalnym samorządom wraz ze 
środkami budżetowymi.

Mam nadzieję, że pozostałe kategorie 
dróg również objęte są pozimowym audytem, 
bo jest co naprawiać. Zima pozostawia spo-
ro niespodzianek na ulicach i chodnikach.

Wątpliwe reklamy Chojnic

Na Starym Rynku stoi od lat urokliwy ze-
gar z miejscem na cztery reklamy z każdej 
strony świata. Pomysł dobry, ale diabeł tkwi 
w szczegółach. Dwie reklamy są aktualne, 
ale pozostałe mają już trochę lat. Od biedy 
można przełknąć reklamę pizzerii „Laguna” 
z dopiskiem „25 lat z Wami”, gdy już stuknęła 
jej trzydziestka. Gorzej z ostatnią reklamą, 
która zaprasza do restauracji i hotelu „Piast”, 
który kilka lat temu przeistoczył się w „Po-
lkę”.  Chociaż z drugiej strony - któż z nas 
nie zjadłby schabowego za 6,90? Jednak 

bardziej serio nie jest to dobra wizytówka dla 
turystów, którzy odwiedzają chojnicki rynek. 

Innym przykładem niezbyt chlubnej re-
klamy jest zaplecze marketu „Carrefour”. 
Obiekt swoim tyłem drażni liczne rzesze 
przechodniów głównej ulicy Osiedla 700-le-
cia. Dwie trzecie są pięknie zasłonięte wy-
sokimi tujami, natomiast pozostała część aż 
się prosi o podobne rozwiązanie.

[zdjęcie u dołu]

Znikną czerwone gwiazdy z Kościerskiej

Symbol propagandy komunistycznej 
powinien już dawno zniknąć z przestrzeni 
publicznej Chojnic. O drażniących nie tyl-
ko mnie czerwonych gwiazdach z parkanu 
cmentarza radzieckiego przy ulicy Kościer-
skiej, pisałem na tych łamach już kilka lat 
temu. Wreszcie Rada Miejska podjęła taką 
decyzję. Szkoda, że dopiero bestialstwo ro-
syjskich żołnierzy wobec ludności cywilnej 
Ukrainy skłoniło naszych rajców do tej de-
cyzji. Z drugiej strony lepiej późno niż wcale!
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Jarmarki są tak stare jak stary jest handel między ludźmi. W starożytnych Chi-
nach, imprezy targowe organizowano z okazji świąt religijnych już w XII wieku p.n.e. 
Były one również organizowane w trakcie igrzysk olimpijskich w starożytnej Gre-
cji, a w Imperium Rzymskim organizowano je regularnie. W Europie zachodniej naj-
prawdopodobniej pierwszy jarmark powstał w Saint-Denis pod Paryżem w 629 r.

W czasach średniowiecznych jarmarki tworzono przy dobrze strzeżonych zamkach czy 
klasztorach, zwykle na skrzyżowaniach szlaków komunikacyjnych (np. przy szlaku bursz-
tynowym). Jarmarki organizowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy okazji 
świąt kościelnych. Trwały od kilku dni do kilku tygodni i na ten czas stawały się chronioną 
strefą wolnego handlu.

Jarmarki miały znaczenie ponadlokalne, były wielkimi wydarzeniami w całej okolicy, 
zaś możliwość ich organizacji – wielkim wyróżnieniem dla miasta. Jarmarki były czasem 
jedyną okazją, by oprócz tych zwykłych towarów, nabyć produkty wykwintne i egzotyczne 
jak chińską herbatę, brazylijską kawę, tureckie tkaniny, chałwę i inne.

Słowo jarmark pochodzi od niemieckiego słowa Jahrmarkt i oznacza doroczny targ. 
Jarmarki odbywały się w wyznaczony dzień ważny dla danego miasta, kiedy np. swoje 
święto miał jego patron lub patron okolicznego kościoła. 

Zarówno targi jak i jarmarki były dużym wydarzeniem w życiu wiejskich i miasteczko-
wych społeczności. Targi organizowane były raz lub kilka razy w tygodniu w wyznaczone 
dni. Każdy mieszkaniec mógł w tym miejscu kupić lub sprzedać dowolne produkty. Krama-
rze oferowali swoje towary i usługi. Gospodynie sprzedawały masło, jajka, śmietanę, sery 
i inne przetwory, by podreperować domowy budżet.

Innym rodzajem targów były zwierzęce, inaczej nazywane bydlęcymi albo końskimi. 
Można było na nich kupić lub sprzedać konie, krowy, kozy, prosięta czy drób.

Na targach i jarmarkach zawsze panował hałas i zgiełk. Ludzie chodzili między straga-
nami, oglądali, przebierali oraz porównywali towar i ceny. Sprzedawcy głośno zachęcali do 
zakupu swojego asortymentu. Powszechną praktyką było targowanie się. Wycena danego 
towaru czy usługi z reguły odbywała się po krótkich lub dłuższych negocjacjach, zaś osta-
teczną cenę zatwierdzano uściskiem dłoni. Transakcję rozliczano najczęściej pieniędzmi, 
rzadziej na zasadzie wymiany.

Koniec XIX wieku. Chojnice, Rynek. Czy tak wyglądało targowisko chojnickie? 
W tle fragment kościoła p.w. św. Trójcy i kamienic (rys. W. Gołuńska).

Przybysze handlowi prócz towarów przywozili nieznaną kulturę, opowieści i zachowa-
nia, a w targach uczestniczyły grupy wróżbitów, muzyków, trubadurów itp.: tym sposobem 
jarmarki stawały się też centrum rozrywki i kopalnią wiedzy dla ludzi. Organizowano loterie 
fantowe. Szulerzy oszukiwali łatwowiernych przechodniów znaczonymi kartami.

W Polsce jarmarki rozpowszechniły się w XIII wieku – w Gdańsku i we Wrocławiu, 
a w wiekach późniejszych m.in. we Lwowie, Krakowie – początkowo jako forma wymiany 
hurtowej, głównie płodów rolnych między producentami i kupcami a z czasem przeisto-
czyły się w praktyczną formę handlu detalicznego. Na jarmarkach skupowano towary wy-
wożone masowo na zachód Europy (zboża, futra, woły, produkty leśne, len). Z zachodniej 
Europy przywożono sukno, wyroby metalowe, korzenie, wino, dobra luksusowe.

Współcześnie w wielu polskich miastach i miejscowościach nadal funkcjonują targowi-
ska, które cieszą się większym lub mniejszym zainteresowaniem. Działają one codziennie 
lub odbywają się w wyznaczone dni tygodnia.

Prawo do organizowania jarmarków miało formę przywilejów, nadawanych miastom 
przez władców lub hierarchię kościelną.

Chojnice przywilej na roczne jarmarki otrzymały 23 września 1472 r. z nadania króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Jarmark miał odbywać się w Wielki Czwartek. Liczba jarmar-
ków w następnych stuleciach rosła. Transakcje handlowe zawierano pomiędzy kupcami 
a klientami, pomiędzy kupcami oraz pomiędzy kupcami a wytwórcami. W Chojnicach po-
jawiali się kramarze z miast pomorskich. Jarmarki przynosiły zyski miastu, chojniczanom; 
opłaty postojowe od sprzedających, które wpływały do kasy miasta były uzależnione od 
miejsca zamieszkania kupca.

Zjazdy kupców, kupujących i rzemieślników odbywały się raz w roku w Wielki Czwartek. 
Były regularne. Zdarzały się targi sezonowe powiązane z porą roku, np. po żniwach. Choj-
niczanie zaopatrywali się w razie potrzeby w okolicznych wsiach. W latach międzywojen-
nych jarmarki odbywały się dwa razy do roku na wszystkich placach miasta. Na jarmarku 

z 18 listopada 1937 były 404 stoiska rzemieślników i handlarzy, i 516 stoisk kupieckich. Po 
II wojnie światowej jarmarki te zniesiono. 

W poł. 1947 rada miejska przywróciła na wzór przedwojenny „targi wielkie roczne”, czyli 
jarmarki. Odbywały się one na placu Piastowskim cztery razy do roku, w czwartek po 10 IX, 
XII, III i VI. Na jarmarkach handlowano końmi, bydłem i trzodą chlewną, wyrobami przemy-
słu miejscowego i rzemiosła. Później, do początku lat 60. odbywały się co dwa miesiące. 
Stopniowo ich znaczenie malało. 

W dniach targów furmanki zajmowały każdy wolny placyk blokując ulice. Szczególnie 
zatłoczony był plac Jerzego. Na placu Piastowskim zamontowano żerdź do wiązania za-
przęgów a członkowie ZSL zobowiązani byli do pilnowania ładu i czystości na palcu.

Życie miasta pulsowało na targowiskach, które przy braku żywności w sklepach od-
grywały ważną rolę. W każdą środę i sobotę na rynku mieszkańcy miasta zaopatrywali się 
w warzywa, owoce, nabiał, drób, drób i inne artykuły spożywcze gospodynie taksowały 
oferowany drób, krytycznie oglądały masło lub badały jego smak. Handlowano artykułami 
gospodarstwa domowego, wyrobami rzemieślniczymi a także starzyzną. Kupowano ziem-
niaki, zboże i karmę dla inwentarza domowego, prosięta do hodowli. Z powodu braków za-
opatrzeniowych bardzo wielu mieszkańców prowadziło hodowle na własny użytek, dlatego 
targowisko cieszyło się dużym powodzeniem. Barwną postacią targowiska był niemłody, 
wąsaty mężczyzna, który rozkładał swój towar na brezentowej pachcie. Mieszkał przy ul. 
Podmurnej, mówiono, że był reemigrantem z Francji, nazywał się Kamiński, ale znany był 
pod nazwiskiem Waser. Posiadał prawdziwe skarby, kto szukał nietypowych drobiazgów, 
rozmaitych elementów technicznych, części do pojazdów – tu niezawodnie znajdował upra-
gnioną rzecz. Ze względu na oryginalność i sposób bycia Waser był często obiektem chło-
pięcych psot (Ostrowski K. W Polsce Ludowej i III Rzeczypospolitej [w] Dzieje Chojnic). 

Chojnice 1912. Plac Jagielloński – dzień targowy na tzw. Świńskim Rynku. 

W Chojnicach ważną funkcję rynkową pełnił również Plac Jagielloński: był miejscem 
handlu płodami rolnymi i zwierzętami hodowlanymi (m.in. drobiem, prosiętami), dlatego 
nazywano go potocznie świńskim rynkiem. W 1958 handel płodami rolnymi przeniesiono 
na plac przy ulicy Angowickiej. W 1962 przeniesiono na Plac Jagielloński z rynku targo-
wisko miejskie (wówczas plac Bojowników PPR), a targi od 1965 odbywały się we wtorki 
i piątki. W 1980 targowisko miejskie urządzono obok dawnego browaru między ulicą Ango-
wicką a Parkiem Tysiąclecia. Sobota stała się trzecim dniem targowym. W 2005 w czasie 
modernizacji układu drogowego Chojnice – Charzykowy plac Jagielloński przebudowano, 
przekształcając w parking samochodowy. W latach dziewięćdziesiątych założono nowe 
targowisko w pobliżu zbiegu ulic Młodzieżowej i Kościerskiej. W listopadzie 2020 zakoń-
czono prace modernizacyjne tego miejsca. Rozbudowa trwała 10 miesięcy i kosztowała 5 
milionów złotych.

Od 1978 roku w ramach majowych obchodów Dni folkloru Kaszubskiego, Muzeum Hi-
storyczno-Etnograficzne w Chojnicach urządza corocznie Jarmarki Kaszubskie twórców 
ludowych w zakresie haftu, rzeźby itp. Od 2006 nawiązując do tradycji I Rzeczpospolitej, 
w końcu czerwca odbywa się w Chojnicach Jarmark Świętojański. Trwa dwa dni. Sprze-
dawcy oferują wyroby sztuki ludowej i wyroby jubilerskie, elementy wyposażenia mieszkań, 
militaria, numizmaty.

Współcześnie coraz częściej organizowane jarmarki mają lokalny zasięg i stanowią 
rodzaj atrakcji miejskich, festynów, imprez promocyjno-handlowych, np. największy eu-
ropejski targ uliczny – Jarmark św. Dominika w Gdańsku, Jarmark Wdzydzki w skansenie 
Wdzydze Kiszewskie.

Nie bez znaczenia we współczesnych czasach kryzysów gospodarczych szczególnie 
w gminach i małych miejscowościach, jarmarki stwarzają możliwość podjęcia pracy zarów-
no dla wystawców sprzedających jak też przy obsłudze imprez. Wielu przedsiębiorców, 
twórców ludowych, rękodzielników, ludzi szukających pomysłu na swoje życie zawodowe 
na jarmarkach miało okazję do zweryfikowania swoich pomysłów i propozycji z odbiorem 
rynkowym. 

Jarmarki poprzez swoją atrakcyjność są miejscem promocji miejscowości, regionów, 
ściągając na ten okres turystów i przyjezdnych. 

Tradycja organizacji jarmarków jest żywa, lecz mają one inny charakter. Najbardziej 
popularne jarmarki to te adwentowe, wielkanocne czy wakacyjne. Odbywają się one na 
rynkach, na ruchliwych placach i uliczkach oraz w skansenach. Wystawcy oferują najczę-
ściej swoje wyroby: rękodzieło, sztukę, ozdoby i dekoracje, a także swojskie wypieki i inne 
przysmaki kuchni regionalnej. Niewątpliwie jarmarki są wielką atrakcją turystyczną, przy-
ciągającą turystów.

W Chojnicach Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w centrum miasta. Przy dźwię-
kach kolęd mieszkańcy miasta mogą zrobić przedświąteczne zakupy, obejrzeć jasełka, 
skosztować świąteczne potrawy.
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Deutschen Volksliste – kto Polak, kto Niemiec, a kto swój? (cz. II)Piotr Eichler
Nauczyciel historii, regionalista, działacz społeczny

Miesiąc temu, wyciągając rękoma Jacka Kurskiego „trupa z szafy” w postaci 
dziadka Donalda Tuska, który to dziadek był gdańszczaninem i w czasie II wojny 
światowej został wcielony przez Niemców do Wehrmachtu, rozpocząłem artykuł 
o niemieckiej liście narodowościowej, czyli DVL. To, co zrobił Kurski, było działa-
niem haniebnym, ale nie dlatego, że dokopał osobiście Tuskowi, którego zapew-
ne nie lubi. Haniebnym było dlatego, że tak naprawdę uderzył w wielu Bogu ducha 
winnych Kaszubów, Ślązaków i Mazurów, którzy codziennie od września 1939 roku 
do wiosny 1945 roku ryzykowali życiem. I zrobił to człowiek, który jest z Gdańska, 
a realia, skąd się brali „dziadkowie z Wehrmachtu”, zna na pewno.

Skończyłem mój tekst na wyjaśnieniu, jakie grupy w ramach Deutschen Volksliste 
utworzyli Niemcy. Ostatnie zdanie brzmiało: „Z punktu widzenia „dziadka w Wehrmachcie” 
grupa III jest dla nas najbardziej interesująca”. Zatem wróćmy do niej, nazwanej Einge-
deutschte. Pisałem miesiąc temu również o tym, że każda grupa otrzymywała określone 
przywileje. Tak to można postrzegać z punktu widzenia osób niewpisanych na listy. Jednak 
takie postawienie sprawy jest błędem. O przywilejach moglibyśmy mówić w przypadku 
istnienia zróżnicowanych grup społecznych w ramach danej zbiorowości. Dobrym przykła-
dem takiego zróżnicowania jest społeczeństwo Polski szlacheckiej. Szlachta z racji swojej 
uprzywilejowanej pozycji otrzymywała więcej praw od chłopów i mieszczan właśnie w for-
mie przywilejów stanowych. Korzystanie z tych przywilejów wiązało się z przynależnością 
stanową, a ta wynikała z racji urodzenia, a nie przechodzenia między grupami społecznymi 
zależnie od chwilowego statusu społecznego. Natomiast wpis na Volkslistę był czynnością 
administracyjną, porównywalną np. do otrzymania prawa jazdy – spełniłem określone wy-
mogi, otrzymałem dokument, mogę jeździć pojazdami mechanicznymi. Podobnie było i tu. 
Urzędnik dokonał oceny ankiety, wpisywał do danej grupy narodowościowej na podstawie 
swojej decyzji, a osoba wpisana nabywała w związku z tym określone prawa. I znowu – 
zmiana w przynależności do grupy narodowościowej była znowu decyzją administracyjną 
i wywoływała określone skutki prawne. No więc jakież to prawa nabywali wpisani na DVL? 
Proszę bardzo – m. in. zwiększone racje żywnościowe na kartkach, takie jakie otrzymywali  
Niemcy, utrzymanie dobytku nie tylko ruchomego, ale i gospodarstw rolnych, warsztatów 
rzemieślniczych czy sklepów, podtrzymanie prawa wykonywania zawodu, uniknięcie zwol-
nienia z pracy i wykwaterowania z lokalu mieszkalnego oraz nauka dzieci w szkołach. Ale 
do tej „beczki miodu” była jedna duża łyżka dziegciu – wpisani na DVL podlegali obowiąz-
kowi poboru do Wehrmachtu oraz nakazowi pracy dla gospodarki Rzeszy.  Pozyskiwanie 
siły roboczej było u Niemców normalną praktyką w stosunku do ludności podbitej. Osoby 
z III grupy (ale również i z IV), mogły być kierowane na roboty do Niemiec, w tym dzieci 
po ukończeniu 15 roku życia, gdzie jednak pracowały na zasadach wolnościowych, co 
oznacza, że nie były traktowane jak więźniowie, choć miały ograniczone prawo do poru-
szania się w miejscu zamieszkania.1 Były i inne ograniczenia dla tej grupy. Obywatelstwo 
niemieckie otrzymywali na 10 lat i w każdej chwili, na podstawie decyzji administracyjnej, 
mogło ono być cofnięte. Nie mogli wykonywać określonych zawodów, obejmować stano-
wisk kierowniczych, urzędów honorowych, podejmować studiów na niemieckich wyższych 
uczelniach, posiadać nieruchomości i majętności ziemskich, nie mogli wstępować do NS-
DAP, nie mogli też zawierać swobodnie małżeństw.

Niemiec przymusowy

Wypełnienie ankiety i przesłanie jej do urzędu było - jako istotny element niemieckiej 
polityki rasowej - obowiązkowe. Niechętnych i opieszałych spotykały sankcje: od najlżej-
szych, jak groźba eksmisji, odebranie kartek żywnościowych czy przeniesienie do gorszej 
pracy, poprzez uporczywe wezwania na policję czy w końcu wywózkę do obozu koncentra-
cyjnego bądź przesiedleńczego. Przypomnijmy, że założeniem nazistów było ostateczne 
„oczyszczenie” ziem polskich wcielonych do Rzeszy z Polaków i Żydów. Zasady tej polityki 
określał powstały w Urzędzie do Spraw Polityki Rasowej NSDAP memoriał „Traktowanie 
ludności byłych obszarów Polski z punktu widzenia polityki rasowej” z dnia 25 listopada 
1939 r. autorstwa Erharda Wetzela i Günthera Hechta. Określał on liczbę przeznaczonych 
do wysiedlenia z terenów Pomorza, Śląska i Wielkopolski na ponad 6 600 000 osób. Zakła-
dano pozostawienie (patrz wcześniej – kategorie osób przypisywanych do poszczególnych 
grup Deutschen Volksliste) część Polaków wykazujących sympatie wobec okupantów oraz 

1   https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Volkslista Dostęp 2022-04-04 

Kaszubów, Mazurów i Ślązaków określonych jako Wasserpolen.2 Szacowano ich na około 
1,2 mln i przeznaczano do zniemczenia. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, zacytujmy 
fragment memoriału: „Nadający się do zniemczenia Polacy otrzymają niemieckie nazwi-
ska po przejściu całkowitego procesu germanizacji, co trwać będzie od dwóch do trzech 
pokoleń. Językiem urzędowym, handlowym i potocznym winien być tylko język niemiecki, 
urzędnikami zaś na byłych terenach polskich mogą być tylko Niemcy (...). Dążeniem na-
szym jest zgermanizowanie w jak najszybszym czasie całej nadającej się do tego ludności 
(...). Należy wysiedlić element zdecydowanie polski (...) Polakom nie wolno uczęszczać do 
szkół średnich, do szkół zawodowych, ani też wyższych (...). Nie wolno odprawiać nabo-
żeństw w języku polskim (...) Zabrania się wszelakich zrzeszeń, korporacji i zjednoczeń 
świeckich i kościelnych, jak również należy zamknąć polskie restauracje, kawiarnie i kina, 
a nadto znieść wszelką polską prasę i wydawnictwa książek (...). Te osoby, które wydają 
się niezdolne do przenarodowienia, muszą być utrzymywane na najniższym stopniu kultury 
(...). Spośród ludności przeznaczonej na wysiedlenie należy wybierać dzieci rasowo warto-
ściowe w wieku najwyżej 8–10 lat i umieścić je w Rzeszy (...) Z krewnymi polskimi nie wolno 
im utrzymywać żadnych kontaktów (...) Poza tym wysiedlić należy: wszystkich Polaków, 
którzy przybyli na teren Nowej Rzeszy po 1 października 1918 r., całą polską inteligencję, 
działaczy polskich, tych spośród tzw. neutralnych Polaków, którzy nie dadzą się zniemczyć, 
wszystkich Żydów (...) i wszystkich mieszańców polsko-żydowskich” (...) Polskich dzienni-
ków nie będzie, jak również nie będą wydawane książki polskie i czasopisma”.3

Dodatkowo nie zapominajmy, że zanim wydano memoriał, zaraz po zajęciu danego 
obszaru Polski przez Niemców, już w pierwszych tygodniach okupacji, rozpoczęły się 
tzw. „dzikie wysiedlenia” przeprowadzane bez wiedzy centralnych urzędów administracji 
Rzeszy. Przeprowadzały je lokalne nowo powołane władze okupacyjne. Odbywało się to 
w ten sposób, że wzywano imiennie konkretne osoby, głównie spośród posiadaczy ziem-
skich, kupców i rzemieślników i nakazywano takim osobom opuszczenie w ciągu 24 godzin 
miejsca zamieszkania. Często te wezwania były efektem działania niemieckich sąsiadów, 
którzy w ten sposób z jednej strony załatwiali swoje zadawnione porachunki, z drugiej 
przejmowali majątek wysiedlonych. Mieliśmy też do czynienia z sytuacjami, gdy niektórzy 
z Polaków w obawie przed armią niemiecką sami opuszczali miejsca zamieszkania, po-
zostawiając swój dobytek i udawali się w głąb Polski, na ziemie jeszcze niezajęte przez 
Niemców. Część uciekinierów, która z jakichś powodów nie zginęła od razu we wrześniu 
lub w obawie przed represjami nie rozproszyła się po kraju lub udała za granicę – wracała 
po ustaniu walk w miejscu zamieszkania.4 

Terror na Pomorzu

Na Pomorzu od września 1939 roku do stycznia 1940 roku wymordowano 40 tysięcy 
przedstawicieli polskiej inteligencji, działaczy społecznych, lokalnych liderów, przemysłow-
ców, ziemian czy też innych osób, które w jakiś sposób „podpadły” władzom lub niemieckim 
sąsiadom. Terror, jaki wprowadzili Niemcy na Pomorzu w 1939 roku, znacznie przerastał 
brutalnością warunki okupacji niemieckiej na pozostałych częściach Polski. I warto o tym 
wiedzieć, pamiętać i głośno mówić. 

~ dokończenie na stronie 39

2  „Rozwodnieni Polacy – niemiecki termin, po raz pierwszy pojawiający się w XVII w. pierwotnie 
stosowany przez Prusaków na określenie ludności polskojęzycznej zamieszkującej Dolny Śląsk oraz 
Górny Śląsk. Później używany także przez Niemców wobec ogółu ludności mieszkającej na terenie 
Śląska, Warmii, Mazur i Kaszub. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wasserpolen dostęp 30 kwietnia 2022 r.
3  Ibidem 
4  Przykładem jest ojciec mojej teściowej Alojzy Słomiński, właściciel fabryki przetwórstwa runa 
leśnego w Brusach (po wojnie nowe władze ją skonfiskowały i utworzono na jej bazie przedsiębiorstwo 
„Las” Brusy). Z rodziną – żona, dzieci i on sam, razem 10 osób –  27 sierpnia z  Brus wyjechali do 
Warszawy i dalej dotarli do Łukowa. Ostatecznie zdecydował się na powrót do Brus, gdzie dotarli na 
początku października. Jak się okazało, była to decyzja fatalna. Został przez Niemców aresztowany. 
Co prawda jego rodzina pozostała w swoim domu, ale jego rozstrzelano w Dolinie Śmierci w Choj-
nicach, o czym jego bliscy dowiedzieli się dopiero w 1946 roku, podczas prowadzonych ekshumacji.

Ausweis wystawiony
przez Landrata chojnickiego. 
Dokument ze zbiorów autora
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Ksiądz Józef Gollnik. Wspomnienie w 120. rocznicę śmierci
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

~ dokończenie ze str. 20

Jak wygląda przyjmowanie uchodźców, ich zakwa-
terowanie i opieka nad nimi?

Około 800 osób przyjęły rodziny zamieszkujące w Choj-
nicach, oddając naszym gościom swoje wolne pomieszcze-
nia mieszkalne, a najczęściej zapraszają do siebie, powięk-
szając swoją rodzinę o nowe osoby. Tylko około 100 osób 
kwaterujemy w hotelach i tzw. domach gościnnych oraz 
w miejskim hostelu. To, że nasi przyjaciele z Ukrainy miesz-
kają razem z Polskimi rodzinami jest najlepszym rozwiąza-
niem, ponieważ dochodzi do szybkich integracji i nauki ję-
zyka polskiego. Jeszcze przed wybuchem wojny w naszym 
mieście zamieszkiwało około 1000 osób, które pracowały 
w chojnickich firmach. To dodatkowy atut, ponieważ zauwa-
żam olbrzymią solidarność wewnętrzną. Prawie cały cię-
żar opieki nad uchodźcami wzięło na siebie społeczeństwo 
mojego miasta.

Co jest obecnie najbardziej potrzebne?

W mojej ocenie najbardziej potrzebne jest dalsze za-
angażowanie i czas. Kobiety z Ukrainy podejmują pracę 
w naszych firmach, otrzymują tzw. nr PESEL, a co za tym 
idzie świadczenia rządowe, które są przekazywane przez 
samorządy. Wsparcie rządowe w mojej ocenie jest niewy-
starczające i liczę na to, że działania naszego rządu, tak 
jak w poprzednim czasie w Grecji i Turcji wesprze Unia 
Europejska. Co kilkanaście dni rozmawiam z Burmistrzem 
Oliverem Kellneremn i jego współpracownikami i wiem, że 
około 200 osób z Ukrainy jest również u Was. Bardzo za to 
dziękuję. Uważam, że relokacja i współpraca w tym zakre-
sie jest niezbędna. Emsdetten i mieszkańcy oprócz pomocy 
rzeczowej przekazali przeszło 350 tys. zł (75 tys. EURO) 
i środki te w porozumieniu z moim kolegą Burmistrzem 
Emsdetten wykorzystaliśmy na zakup niezbędnej pomocy 

humanitarnej, którą wysłaliśmy, ale także co ważne wyko-
rzystaliśmy na pomoc i organizację życia, przede wszyst-
kim Ukraińskim dzieciom, a jest ich ponad 400. Powstało 
nawet przedszkole dla dzieci z Ukrainy, w którym oprócz 
opieki nad nimi, uczymy języka polskiego. Jest to inicjaty-
wa Stowarzyszenia „Pomocomocni”, które powstało kilka 
tygodni temu w Chojnicach. Dzięki Waszemu wsparciu te 
działania możemy rozszerzać i jesteśmy bardziej skuteczni 
w działaniu. 

Bardzo Serdecznie dziękuję władzom Emsdetten 
i mieszkańcom za okazaną pomoc. Jestem przekonany, że 
będziemy dalej w tym zakresie współpracować.

       
   Arseniusz Finster   
   Burmistrz Chojnic

Ten chojnicki maturzysta z 1846 roku, dziś już zapo-
mniany, był księdzem katolickim, inspektorem szkol-
nym i kanonikiem honorowym kapituły chełmińskiej.

Syn organisty

Józef Gollnik przyszedł na świat 17 lutego 1825 r. 
w Człuchowie. Był synem Marcina Ludwika Gollnika, orga-
nisty i nauczyciela, oraz Anny Elżbiety z d. Spors. Nauki 
początkowe pobierał w domu rodzinnym. Kształcił go ojciec 
oraz nauczyciel Stypczyński. Później zdolny jedenastolatek 
z Człuchowa trafił do pobliskiego gimnazjum w Chojnicach. 
Uczył się tam prawie dziesięć lat, egzamin maturalny złożył 
w 1846 roku.

Posługa duszpasterska

Po ukończeniu nauki w gimnazjum chojnickim Józef 
Gollnik, jak wielu wychowanków tej placówki oświatowej, 
podjął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Pel-
plinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 kwietnia 1850 r. 

Pierwszy wikariat objął w kaszubskim Luzinie (powiat wej-
herowski), kolejny – w Kurzętniku, gdzie proboszczem był 
wówczas sparaliżowany od dwudziestu lat ks. Truszczyński.

Młody, pełen energii wikariusz, przejął obowiązki in-
spektora szkolnego. Powierzone zadanie wykonywał 
w sposób bardzo odpowiedzialny i sumienny, co spotkało 
się z uznaniem radcy szkolnego Kellnera z Kwidzyna.

Nad Bałtykiem

Po krótkiej, półrocznej działalności w Kurzętniku ks. 
Gollnik przeniesiony został do Lubawy. Podjął tam posługę 
wikariuszowską z obowiązkiem okresowego (jak dawniej 
mówiono: periodycznego) odprawiania nabożeństw dla ofi-
cerów i żołnierzy katolickich w Ostródzie i w Iławie.

Trzeciego czerwca 1855 r. objął probostwo strzeliń-
skie k. Pucka. Parafią strzelińską zarządzał do siódmego 
stycznia 1869 r. W pracy duszpasterskiej wychowankowi 
gimnazjum chojnickiego pomagali ojcowie jezuici z Pucka 
(1856) i Żarnowca (1857) oraz ojcowie reformaci (1867) ze 
Strzelina. 

Kanonik honorowy

Po śmierci ks. Kapitzy został proboszczem para-
fii swarzewskiej (1869). Otrzymał też godność dziekana 
oraz przejął urząd powiatowego inspektora szkół. Po dłu-
gich staraniach (w latach 1877-1880) uzyskał pozwolenie 
na budowę nowej świątyni w Swarzewie. Władze pruskie 
w okresie Kulturkampfu usunęły ks. Gollnika ze stanowiska 
inspektora (1872), zarzucając mu sprzyjanie polskiemu ru-
chowi narodowemu.

W 1885 r. ks. Józef Gollnik mianowany został delegatem 
komisariatu gdańskiego, zaś w 1886 r. zrezygnował z urzę-
du dziekana. 28 listopada 1888 r. otrzymał instalację (nomi-
nację) na kanonię honorową chełmińską. 

Z okazji 50-lecia sakramentu kapłaństwa w 1900 r. 
otrzymał zaszczytny tytuł radcy duchownego. Ksiądz ka-
nonik Józef Gollnik, w młodości uczeń chojnickiego gimna-
zjum, zmarł 30 kwietnia 1902 roku.

      

W środę, 21 kwietnia b.r.  w auli LO im. Filomatów 
Chojnickich odbyła się po dwóch latach przerwy, ju-
bileuszowa  V edycja międzyszkolnego konkursu or-
tograficznego języka angielskiego ,,Dyktando o Pió-
ro Filomatów”. Do dyktanda zgłosiło się  28  uczniów 
z ostatnich klas szkół podstawowych oraz pierwszych 
klas liceów i techników, nie tylko z Chojnic ale również 
z Tucholi, Brus i Charzyków. 

Tematem tegorocznego konkursu był protest przeciw 
okrucieństwu wojny. Pierwszą część dyktanda stanowiło 
napisanie  usłyszanego wiersza i uzupełnienie tekstu pio-
senki.  Wiersz ‘Dear God, Calamity Again’ napisany w 1859 
roku przez Ukraińskiego poetę Tarasa Szewczenko, a prze-
tłumaczony na język angielski przez John’a Weir’a, został 
wybrany do 1-szej części konkursu. Drugim tekstem był 
protest song ‘Brothers In Arms’. Mark Knopfler, lider ze-
społu Dire Straits, napisał tę rockową balladę w 1985 roku 
zainspirowany konfliktem falklandzkim, bezsensownością 
i bólem wojny. 

W czasie przerwy,  prowadzące Wiktoria Kiedrowicz 
i Julianna Lewińska z kl. 3C LO zaprosiły uczestników ra-
zem z dopingującymi im nauczycielami, do obejrzenia hi-
storycznego nagrania z angielskiej i amerykańskiej wersji 
konkursów literowania „Spelling Bee”.     

    
Do drugiego etapu „Spelling Bee” zakwalifikowało się 9 

finalistów: 

• Jagoda Matthes i Krzysztof Pestka, SP nr 3 w Chojnicach
• Noemi Baron, SP nr 7 w Chojnicach
• Ssanna Dahlke i Aylin Gwizdała, II LO im. W. Andersa 

w Chojnicach
• Konrad Pepliński, CNT w Chojnicach
• Aleksandra Mynarczyk, Technikum im. S. Bieszka 

w Chojnicach
• Marcelina Kiedrowska i Kacper Januszewski  LO im. Fi-

lomatów Chojnickich 

Słowa, które finaliści literowali w języku angielskim były 
częściowo związane  z tematem konkursu. W oczekiwaniu 
na wyniki po drugiej części konkursu widzowie i zawodnicy 
mieli okazję posłuchać uzdolnionych filomatów w krótkim 
artystycznym programie piosenkarskim. Zachwyciły angiel-
skie piosenki wykonane przez Cyryla Drążkowskiego z kl. 
2A akompaniującego sobie na fortepianie, a po nim wystą-
piły brawurowo Małgorzata Szmaglinska z kl. 3A i Zofia Ko-
sobucka z kl. 1E. 

 Jury w składzie: Grażyna Kuligowska, Małgorzata Pe-
plińska oraz Ewa Steinke, nauczycielki języka angielskiego, 
zdecydowały o przyznaniu głównych nagród.

Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Mynarczyk, a  
Krzysztof Pestka zajął drugie miejsce. 

Najlepszą okazała się  Jagoda Matthes. To właśnie ona 
otrzymała tytuł I Mistrzyni Ortografii Angielskiej V Edycji 
Dyktanda o Pióro Filomatów oraz pióro ufundowane przez 
Zespół Szkół w Chojnicach.

Wice-dyrektor, Anna Okuniewska pogratulowała zwy-
cięzcom oraz wręczyła nagrody. Podziękowała organizato-
rom konkursu i zaprosiła do wzięcia udziału w następnych 
edycjach konkursu. 

Wszyscy uczestnicy konkursu jak i ich nauczyciele 
otrzymali dyplomy z rąk członkiń jury. Torby z logo konkursu 
otrzymała dziewiątka finalistów. Zostały ufundowane przez 
Zespół Szkół w Chojnicach, a nagrody książkowe przez 
osoby prywatne.  

Na koniec Maja Gil z klasy 3E zaprosiła wszystkich do 
wspólnego zdjęcia.  

Ewa Steinke

‘STOP THE WAR’  w Dyktandzie o Pióro Filomatów  2022
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Gazeta Gdańska, numer 100. Gdańsk,  wtorek 2 maja 1922

~ Chojnice. Na czwartkowem posiedzeniu rady miejskiej dokonano wyboru do magistra-
tu. Wybrano w miejsce nie zatwierdzonych przez województwo pp. Rhodego i Doopkego, 
którzy ponownego wyboru nie przyjęli, pp. Skrodzkiego i Stachnika.  Z nie zatwierdzonych 
przez województwo wybrano ponownie pp. Huberta i Stamma, którzy wybór przyjęli. Za-
stępcą burmistrza wybrano p. Staudera.
.

Gazeta Gdańska, numer 101. Gdańsk,  środa 3 maja 1922

~ Chojnice. Skarbnik tutejszej kasy sądowej Wojciech Kazimir (?) wystąpił z dniem 30 
kwietnia 1922 r. z służby państwa polskiego z powodu przyjęcia do sądownictwa Wolnego 
Miasta Gdańska.

Gazeta Gdańska, numer 103. Gdańsk,  sobota  6 maja 1922

~ Kronika pomorska. Ustne egzaminy dojrzałości w gimnazjach okręgu pomorskiego 
rozpoczną się w następujących dniach: 9 czerwca w Brodnicy, Chełmie i Starogardzie, 
12 czerwca w Toruniu i w gimnazjum klasycznym w Grudziądzu, 14 czerwca w gimna-
zjum matematyczno-przyrodniczym w Grudziądzu, 16 czerwca w Wąbrzeźnie, 17 czerwca 
w Świeciu, 19 czerwca w Toruniu (filji niemieckiej), 20 czerwca w Chojnicach, Kościerzynie 
i Wejherowie, 3 lipca w Toruniu (kurs wojskowy).

Gazeta Gdańska, numer 107. Gdańsk,  czwartek 11 maja 1922

~ Chojnice. (Pożar).  W nocy na poniedziałek, 8 bm. wybuch pożar w mieszkaniu pani Idy 
Reusch przy ulicy Ramy nr 4. Paliło się wszystko w pokoju, w którym spała pani Reusch 
oraz inne panie. Tylko zachowaniu się adiutanta pułku, porucznika Badziąga, zawdzięczać 
należy, że pożar nie ogarnął całego domu. Porucznik Badziąg przechodził przypadkowo 
służbowo ulicą tą, a zauważywszy ogień, wdarł się przemocą do mieszkania, pobudził 
śpiące kobiety i zaczął sam gasić ogień. Paliły się już pierzyny, łóżka, biurko, fortepian, 
firanki - słowem wszystko, co się w mieszkaniu znajdowało. Adiutant poparzył sobie ręce 
a buty jego również spalone i nie do użycia więcej, lecz uratował przynajmniej dom od nie-
szczęścia większego, a nawet panie śpiące snem błogosławionym, nie wiedzące nawet, że 
w koło nich się wszystko pali. Straż ogniowa, zaalarmowana za późno, po swoim przybyciu 
nie miała co robić.

Gazeta Gdańska, numer 108. Gdańsk,  piątek 12 maja 1922

~ Chojnice. Proces w sprawie kontraktów rolnych w Chojnickiem toczył się przed izbą kar-
ną sądu powiatowego w Chojnicach przeciwko wydawcy „Głosu ludu” w Czersku, p. dr. Ant. 
Zemkiemu, oraz redaktorowi tegoż pisma, p. M. Piechowskiemu. Jest to sprawa, która wiel-
kie wywołała wzburzenie wśród ludności polskiej tegoż powiatu, a zwłaszcza w obwodzie 
sądu Czerskiego, gdzie jako naczelnik sądu urzęduje po dziś dzień Niemiec, berlińczyk, 
dr Gustaw  Graffe. Wobec tego, że około niego cała sprawa się obraca i że on właśnie 
proces ten aż o trzy artykuły naraz pismu wymienionemu wytoczył, przyjrzeć musimy się 
temu panu nieco bliżej. Pan sędzia dr Gustaw Graffe, Niemiec – ale tylko z pochodzenia 
– jak twierdzi sam, według konstytucji Rzeczypospolitej, zaś jak podkreślał podczas roz-
praw sądowych, a nawet jak dodał na zapytanie prokuratora, z przekonania „też”, urzęduje 
w Czersku od lat 15 i zawsze był Niemcem z przekonania i postępowania. Kiedy proklamo-
wano „niemiecką Polskę”, zaczął uczyć się po polsku, a kiedy nastąpiło przejęcie władzy 
na Pomorze przez Polskę, pozostał nadal sędzią i przejął naczelnictwo sądu Czerskiego. 

„Głos ludu” w pierwszym inkryminowanym artykule pisał o „zdenerwowanym sędzi”, 
który nocą strzela z okien swojego mieszkania, aresztuje spokojnych obywateli sąsied-
niego domu jako podejrzanych o włamanie się do budynku sądowego wzgl. mieszkania 
sędziego, z rewolwerem w ręku domaga się „w imieniu Rzeczypospolitej wyznania, czy 
obcują ze sobą” itp., wszystko to czyniąc w nadzwyczaj zdenerwowanym, anormalnym 
wprost stanie. Cóż dziwnego że organ miejscowy pisze o człowieku „zwariowanym”, jeżeli 

nawet sędzia śledczy, w którego kompetencje p. dr Graffe wkraczał swoim postępowaniem, 
chcąc ludzi, zagrożonych rewolwerem tak zdenerwowanego człowieka, ochronić, godzi się 
na odstawienie ich do więzienia. Sąd na mocy zeznań świadków, a zwłaszcza także same-
go p. dr Graffego i jego urzędników, dochodzi do przekonania, że pismo nie przekroczyło 
prawa krytyki, że dowód został przeprowadzony i wobec tego oskarżony zwolnił. W drugim 
wypadku skarżył p. sędzia dr Graffe oto, że obrażono go przez zamieszczenie interpelacji 
sejmowej w sprawie kontraktów, zawieranych przez pisarza prywatnego z polecenia dr 
Graffego, a mających zastępować kontrakty notarialne. Obecnie okazuje się, że wszystkie 
te kontrakty, a jest ich około 60, są nieważne. Dawniejsi właściciele, którzy przed mniej 
więcej dwoma laty sprzedawali posiadłości, chcąc wyprowadzić się do Niemiec, wykorzy-
stać chcą obecnie okoliczności, że wskutek nienadejścia zezwoleń Urzędu Osadniczego, 
przewłaszczenie jeszcze nie nastąpiło i odebrać chcą swą dawniejszą własność. W niektó-
rych wypadkach skarżyli już o eksmisję i nawet jej już dokonano tu i ówdzie. Że to oznacza 
w czasach dzisiejszych, wobec stanu waluty, zupełną ruinę majątkową dotkniętych tem 
ludzi, jest rzeczą jasną. Wszystkiemu zaś winien p. sędzia Graffe. Przed sądem przepro-
wadzono dowód prawdy, i w tym przypadku oskarżonych sąd musiał uwolnić. 

Pozostaje trzeci artykuł, w którym pisano o „zakapturzony Niemcach”, a z treści jego 
wynikało, że za takiego uważa się także pana dr Graffego. Sąd  orzekł, że na mocy zeznań 
świadków „nie można dr Graffemu zarzucić germanofilstwa”, jakkolwiek przytoczono nie-
które fakty. Np. świadek p. dr Odyja zeznał że pan dr Graffe w domach Niemców (właściciel 
firmy Schutte Herman Gross) naśmiewać się miał z Polaków, mówiąc m.i.: „Polacy mają 
mnie za swego Pana Boga (Iren Herrgott), a ja przecież jestem Niemcem”.  Ten Niemiec 
jaki b. oficer niem.  Brzoskowski oświadczyli, że p. dr Graffe robi tylko wstyd Niemcom, 
udając Polaka, wobec Polaków będąc Polakiem, a wobec Niemców Niemcem. Wobec tego 
więc, że nie można było „germanofilstwa udowodnić”, za ten artykuł, a raczej za jedno tylko 
wyrażenie „zakapturzony Niemiec” skazano obu oskarżonych na 6000 mk. każdego, oraz 
na koszta z tej części skargi, co do reszty oskarżeń za zwolniono obydwóch. 

Taki wynik miał proces, mający niesłychane znaczenie zasadnicze. Na mocy orzecze-
nia sądowego bowiem ludzie, którzy zawarli takie nieważne kontrakty, będą mogli wyskar-
żyć swoje pretensje. Sejm wobec tego wyroku nie będzie mógł nad interpretacją przejść do 
porządku, lecz uchwalić będzie musiał ewentualnie specjalną dla tych wypadków ustawę, 
uznająca kontrakty za ważne. Inaczej bowiem skarb państwa poniósłby olbrzymią stratę.

Gazeta Gdańska, numer 116. Gdańsk,  niedziela 21 maja 1922

~ Czersk. (Pochwycenie przemytników koni). W nocy z 13 na 14 maja wykryła tutejsza po-
licja państwowa u gospodarza Franciszka Pliszka II w Będźmierowicach jednego skradzio-
nego konia. Poczynione dochodzenia wykazały, że koń pochodził z majątku Orle, powiat 
kościerski, gdzie w nocy z 4 na 5 maja 3 konie z uprzężą i wozem skradzione zostały. Poli-
cja jest na tropie drugich dwóch koni. Franciszek Pliszka II i jego syn zostali pod zarzutem 
paserstwa aresztowani.

Gazeta Gdańska, numer 117. Gdańsk,  wtorek 23 maja 1922

~ Chojnice.  (Niedoszły proces o zdradę stanu.) W piątek toczyć się miał przed tutejszą 
izbą karną proces o zdradę stanu przeciw dawniejsze mu redaktorowi „Konitzer Tageblat-
tu”. P. Kurtowi Winklerowi. Zaraz przy rozpoczęciu daje obrońca p. Behanke zapatrywaniu 
swemu wyraz, że sąd właściwie do sądzenia tej sprawy kompetentnym nie jest, ponie-
waż chodzi tutaj o zdradę stanu, którą sądził zawsze sąd rzeszy. Obecnie zatem powi-
nien sprawę tę rozpatrywać najwyższy sąd w Warszawie. Prokurator sprzeciwia się temu, 
oświadczając, iż obecnie wszelkie te sprawy przekazane są izbą karnym. Sąd udaję się na 
naradę. Po dłuższym czasie powraca i prezydent izby oświadcza, że sąd uznał się na mocy 
odnośnych przepisów i rozporządzeń kompetentnym do rozpatrywania sprawy. Obrońca 
mecenas Behnke zapytuje izby, czy przybył jaki wojskowy rzeczoznawca? Kiedy otrzymuje 
potwierdzającą odpowiedź, wnosi o odroczenie rozprawy, ponieważ obrona za późno się 
dowiedziała o powołaniu rzeczoznawcy wojskowego, co prawie nie jest dozwolone. Mimo 
sprzeciwu prokuratora przychyla się sąd do zapatrywania obrony i proces odracza.
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Dawid Kobiałka, Tomasz Jankowski, Daniel Nita, Mikołaj Kostyrko, Marcin Krzepkow-
ski, Joanna Wysocka, Daniel Frymark

Wstęp

Członkowie Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” tworzyli najliczniej-
szą regionalną organizację konspiracyjną działającą na Pomorzu Gdańskim w cza-
sie trwania II wojny światowej. Wielu jej członków pochodziło i działało na terenie 
obecnego powiatu chojnickiego.

Przetworzone pochodne produkty lotniczego skanowania laserowego na potrzeby 
rozpoznania reliktów bunkra nr V pod Czarniżem (cieniowany model) (źródło: 

GUGIK, oprac. M. Kostyrko, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

W publikacjach naukowych, popularno-naukowych oraz relacjach samych „gryfowców” 
bardzo często jest mowa o różnego rodzaju schronieniach budowanych przez partyzantów. 
Część z nich była szykowana w domostwach, na strychach, w chlewniach czy też stodo-
łach w ramach poszczególnych gospodarstw wiejskich. Inne wznoszono w odległych re-
wirach leśnych, ale też na terenach zalesionych w pobliżu poszczególnych wsi. Partyzanci 
szczególnie często maskowali schrony w młodnikach, co w znaczący sposób utrudniało 
ich wykrycie przez Niemców, którzy szczególnie od 1943 roku tępili polską partyzantkę na 
Pomorzu Gdańskim. Schrony były powszechnie nazywane bunkrami – poprzez zapoży-
czenie z języka niemieckiego. Tych, którzy ukrywali się w tego rodzaju ziemiankach okre-
ślano mianem bunkrarzy. To właśnie dla tej grupy „gryfowców” las stawał się schronieniem 
na długie dni, tygodnie, miesiące, a czasem nawet i lata – jak to podkreślał kilkukrotnie 
w swoich wspomnieniach chociażby Emil Aleksander Cysewski stacjonujący z oddziałem 
w borach sosnowych w okolicy Czarniża. Las był dla nich domem, sami partyzanci zaś 
ludźmi lasów. Jeden z bunkrów wybudowanych przez oddział Cysewskiego był miejscem 
prac poszukiwawczych przeprowadzonych jesienią 2021 roku.

Stan zachowania bunkra nr V przed rozpoczęciem badań – pełne strzałki
 wyznaczają narożniki obiektu, strzałki przerywane ukazują tunel ucieczkowy 

(fot. M. Krzepkowski, oprac. M. Kostyrko, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

Badania archiwalne – zarys 

Historia powstania oraz partyzanckiej działalności oddziału Cysewskiego jest jedną 
z lepiej udokumentowanych na terenie ziemi chojnickiej. Jest to zasługa przede wszystkim 
wspomnień, które dowódca opublikował na początku lat 70. XX wieku oraz pracy Włady-
sława Kuleszy – członka oddziału.

Rumowisko głównego pomieszczania w bunkrze
 (fot. D. Frymark, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

Na potrzeby niniejszego artykułu należy zaznaczyć, że Cysewski został w 1942 roku 
aresztowany przez Gestapo za odmówienie podpisania niemieckiej listy narodowościowej. 
Będąc na robotach budowlanych w Sopocie udało mu się zbiec w grudniu 1942 roku. Po 
kilku dniach dotarł do rodzinnego Czarniża. Zdając sobie sprawę, że jest poszukiwany wy-
budował sobie schronienie w lesie nieopodal wsi. Wraz z kolejnymi miesiącami do Cysew-
skiego zgłaszali się kolejni Polacy uciekający przed okupantem. Ich grupa systematycznie 
powiększała się – zaczęto zatem budować większe i doskonalsze ziemianki w okolicznych 
lasach.

Teren badań z lotu ptaka (fot. D. Frymark, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

Cysewski wraz z towarzyszami wstąpili w maju 1943 roku do struktur Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf Pomorski”. Jak wynika z materiałów archiwalnych, jesienią tego roku „gry-
fowcy” wybudowali kolejny bunkier określony mianem nr V, w którym mieli przeżyć zimę 
1943/1944 roku. Według jednej wersji wydarzeń powielanej przez Kuleszę, 15 maja 1944 
roku odbyła się duża niemiecka obława na partyzantów ukrywających się w lasach pod 
Czarniżem. W jej wyniku odnaleziono i otoczono schron nr V, który następnie wysadzono. 
W wyniku walk w otoczonym bunkrze życie miało stracić pięciu „gryfowców”: Józef Zblew-
ski, Alfons Woziński, Leonard Kulesza, Edmund Klinkosz i Edmund Gierszewski. Niemcy 
ich ciał nie zabrali do wsi w celu identyfikacji zwłok przez mieszkańców. Kulesza przypusz-
czał, że ich szczątki nadal mogą zalegać w zniszczonym bunkrze.

W związku z powyższym Pion Śledczy IPN w Gdańsku przeprowadził w dniach 18-20 
października 2021 roku oględziny miejsca. Ich celem była próba odnalezienia pięciu „gry-
fowców” wymienianych z imienia i nazwiska w archiwaliach, którzy zostali zamordowani 
w trakcie niemieckiej obławy. Zachodziło prawdopodobieństwo, że ich szczątki mogą nadal 
zalegać w rumowisku obiektu.

Badania archeologiczne – zarys 

Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, pochodnych produktów lotniczego ska-
nowania laserowego, informacji zebranych wśród miejscowej społeczności oraz wyników 
wizji lokalnej udało się odnaleźć relikty bunkra nr V w lasach pod Czarniżem. Jego budo-
wa w kluczowych aspektach pokrywała się z informacjami archiwalnymi. Główne wejście 

W poszukiwaniu szczątków pięciu „gryfowców”
z oddziału „Sokoła” w lasach pod Czarniżem
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miało ok. 2 m długości. Tunel ucieczkowy zlokalizowany był w północno-wschodniej części 
bunkra. Po ok. 35 m załamywał się pod kątem 90 stopni i biegł następnie na zachód. Przy 
wejściu, zgodnie ze wspomnieniami Kuleszy, znajdowała się kuchnia, w której „gryfowcy” 
przygotowywali posiłki. Główne pomieszczenie miało wymiary ok. 4 x 5 m – w nim znaj-
dowały się pierwotnie ławy, stół, prycze oraz stojaki na broń. W tunelu ucieczkowym, jak 
wynikało ze sporządzonego szkicu, partyzanci umieścili spiżarnię, toaletę oraz studnię.

Teren badań (fot. D. Frymark, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

Prace archeologiczne rozpoczęły się od eksploracji pozostałości wejścia do schronu. 
Nie natrafiono w nim na artefakty związane z życiem codziennym partyzantów. W połu-
dniowo-wschodnim narożniku obiektu znajdowała się, jak wynikało z dokumentacji, kuch-
nia z piecem, na którym przygotowywano pożywienie. Kulesza wspominał, że ciepłe posił-
ki przyrządzano jedynie w nocy, tak aby unoszący się dym nie zdradził lokalizacji schronu. 
Kuchnia miała mobilny, wysuwany komin będący metalową rurą. Faktycznie, odnalezioną 
warstwę przepalonej, ciemno-szarej gliny, pośród której zalegały gliniane cegły oraz węgle 
drzewne można interpretować jako pozostałości pieca. Pośród nich były także fragmenty 
metalowej rury – to zapewne pozostałości komina wentylacyjnego. Pod warstwą gliny znaj-
dowały się szczątki zwierzęce z widocznym śladami mechanicznej obróbki.

Rewolwer odnaleziony w trakcie badań terenowych 
(fot. D. Nita, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej). 

Partyzanci bardzo często wykorzystywali naturalne ukształtowanie terenu w trakcie bu-
dowy bunkrów. Tak było także w przypadku schronu nr V, który wkopano w istniejące wy-
niesie piaszczyste. Niekorzystne warunki glebowe sprawiły jednak, że drewniana konstruk-
cja bunkra uległa niemalże całkowitemu rozkładowi – w trakcie badania zarejestrowano 
zaledwie pojedyncze pozostałości ścian i słupów nośnych. Podłoga wyłożona pierwotnie 
deskami miała formę jedynie ciemnego przebarwienia widocznego tylko we wschodniej 
ścianie ziemianki.

Większość odnalezionych artefaktów zalegała, jak można było zakładać od samego 
początku, w głównej izbie bunkra – w miejscu, w którym partyzanci spędzali większość 
czasu. Wśród zabezpieczonych przedmiotów są m.in.: niemieckie monety drobnego nomi-
nału, niemieckie guziki mundurowe czy też pozostałości puszki na maskę przeciwgazową 
(wśród „gryfowców” byli zbiegowie z Wehrmachtu), potłuczone butelki po medykamentach 
oraz alkoholu, pojedyncze naboje do karabinu systemu Mauser czy też fragmenty obuwia. 
W głównym pomieszczeniu odnaleziono także rewolwer, w tunelu ucieczkowym zaś ręcz-
nie wykonany, posrebrzany sygnet oraz kabłąk broni myśliwskiej.

Wyjście ewakuacyjne znajdowało się kilkanaście centymetrów nad podłogą głównego 
pomieszczenia. W trakcie opuszczania schronu partyzanci musieli czołgać się. Nie za-
rejestrowano wnęk mogących być spiżarnią oraz toaletą, o których wspominał Kulesza. 
Studnia zaś znajdowała się w punkcie, w którym tunel załamywał się pod kątem 90 stopni.

Podsumowanie

Przeprowadzone oględziny niestety nie doprowadziły do ujawnienia szczątków pięciu 
„gryfowców” znanych z imienia i nazwiska. Józef Zblewski, jeden z nich, był nawet związa-
ny z historia Doliny Śmierci – późniejszy „gryfowiec” szczęśliwie uszedł z życiem z jednej 
z egzekucji, która odbyła się w drugiej połowie listopada 1939 roku na Polach Igielskich. 
Zabezpieczone artefakty oraz poczynione obserwacje terenowe przeczą wersji wydarzeń 
podawanej przez Kuleszę. Partyzanci nie zginęli w bunkrze, w jego wnętrzu też było brak 
śladów stoczonej walki.

Ręcznie wykonany, srebrny sygnet z wygrawerowaną datą „26.10.1943” 
oraz monogramem (fot. D. Nita, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).

Można założyć, że partyzanci opuścili obiekt przed jego okrążeniem – co też sugerował 
w swoich relacjach sam Cysewski. Niemcy jednak musieli ich ostatecznie zamordować 
w wyniku obławy. Nikt ze wspominanej piątki „gryfowców” od tego feralnego dnia nie był 
widziany. Ich ciała zostały zapewne zakopane, gdzieś w lasach pod Czarniżem.

Niemniej jednak badania terenowe pozwoliły na odnalezienie interesującego zbioru ar-
tefaktów, który dokumentuje codzienne życie konkretnego oddziału partyzanckiego „Gryfa 
Pomorskiego” na ziemi chojnickiej. Z dzisiejszej perspektywy należy podkreślić fakt, że 
przedmioty te są ważnym dziedzictwem historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. 

Podziękowania

Wsparcie i zaangażowanie Rafała Adamkowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Czersk, było wielką pomocą w trakcie prowadzonych oględzin. Także Józef Kobiałka, Karol 
Górnowicz oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach poświęcili swój pry-
watny czas na pomoc zespołowi badawczemu na etapie prac terenowych.

Postscriptum

Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje dotyczące lokalizacji bunkrów partyzantów 
z „Gryfa Pomorskiego” (lub też innych organizacji polskiego ruchu oporu) na terenie powia-
tu chojnickiego, albo też rodzinne pamiątki związane z „gryfowcami” to prosimy o bezpo-
średni kontakt z dr. Dawidem Kobiałką: nr tel. 733 233 431, adres email: dawidkobialka@
wp.pl.

Naboje do karabinu systemu Mauser odnalezione w trakcie prac  terenowych 
(fot. D. Nita, zbiory Instytutu Pamięci Narodowej).
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Niewątpliwie historię, i to biblijną. To rzeka w Starym Testamencie wymieniona 
jako główna rzeka Ziemi Obiecanej, miejsca, do którego Mojżesz prowadził Izraeli-
tów po wyprowadzeniu ich z Egiptu. W Nowym Testamencie Jordan wymieniony 
został jako miejsce chrztu Jezusa i Żydów dokonywanego przez Jana Chrzciciela. 
Ale Jordan to również imię męskie, które stało się popularne w Europie od cza-
sów wypraw krzyżowych (XI-XII w.). Nasz chojnicki Jordan kryje w sobie wiele pasji 
i o jednej z nich dzisiaj czytelnikom opowiemy.

Jordan Rolbiecki, bo o nim mowa, kryje w sobie pasję do historii. I to bardzo szeroko po-
jętej. Od jej źródłowych korzeni po materialne pozostałości. Interesuje się nie tylko historią 
powszechną, ale również naszą lokalną. I zbiera, zbiera i jeszcze raz zbiera wszystko, co 
tylko o tej historii mówi. Papierzyska, książki, radia, telewizory, samochody i Bóg jeszcze 
jeden wie co. Ale do tej rozmowy skłonił mnie zlot samochodów zabytkowych, który Jordan 
organizował. I jak mnie od razu sprostował – raczej support przełamania nudy, jako że 
właściwy zlot zabytkowych samochodów przypada na wrzesień. A obecny pokaz ma roz-
ruszać ludzi i wyciągnąć ich z domu. No więc przy okazji tej imprezy postanowiłem Jordana 
„na okoliczność” starych samochodów i nie tylko przepytać.

Mercedes 180 Ponton

– (PE) 10 kwietnia br. mieliśmy zlot samochodów zabytkowych w Chojnicach – pro-
szę o nim powiedzieć coś więcej. 

– (JR) To było typowo rozpoczęcie sezonu. Zlot jest organizowany w okolicach września 
od 2013 roku. W tym roku będzie to już X Chojnicki Zlot Pojazdów Zabytkowych. Ale aby 
nie było pusto w kalendarzu imprez, by przewietrzyć po zimie klasyki, pokazać, co tam nasi 
klubowicze przez zimę zdziałali, to też taki wytęskniony czas dla naszych klubowiczów, 
żeby po tej stagnacji jesienno-zimowej wyprowadzić pojazdy z garaży. 

– Klubowiczów?
– Pokłosiem pierwszego zlotu w 2013 było powołanie w 2014 roku stowarzyszenia mi-

łośników pojazdów zabytkowych Automobilklub Chojnicki.

– A wracając do tej ostatniej imprezy, to od kiedy robicie „rozpoczęcie sezonu”?
– Hmm… W zasadzie to trudno powiedzieć. To się narodziło samorzutnie, z biegiem lat. 

Nawet zastanawialiśmy się - robić – nie robić, kontynuować, czy nie. Bo i niesprzyjająca 
pogoda się trafiała, a to deszcz był i śnieg, kiedyś urządziliśmy sobie w ramach rozpro-
stowywania kości (osi i kółek…) rajd po Borach Tucholskich, w zeszłym roku byliśmy na 
parkingu koło parku przy ul. Sukienników, w tym roku na rynku – tak że różnie to bywało.

– Zlot, jeżeli już takiej nazwy używamy, mnie się kojarzy z uczestnikami z całego 
kraju, a to ma być impreza lokalna?

– Powiem tak. Traktujemy to jako „spot” zlotu, jego zapowiedź oraz otwarcie sezonu 
imprezowego. Bo uczestniczymy później również jako klub oraz jego członkowie indywi-
dualnie w wielu imprezach w kraju. Czemu zapowiedź? Bo ta impreza teraz nie ma całej 
tej „zlotowej” obudowy. Brak imprez towarzyszących, konkursów z nagrodami, zajęć dla 
najmłodszych. Tylko pokazujemy się, ewentualnie wymiana doświadczeń między właści-
cielami pojazdów, rozmowy z oglądającymi. Oczywiście nie ograniczamy wystawiających 
tylko do członków naszego klubu, bo przyjeżdżają też ludzie z zaprzyjaźnionych klubów, 

indywidualne wystawiający swoje pojazdy. Są pojazdy z innych powiatów (np. tucholski, pil-
ski, złotowski, człuchowski, wałecki) – jak widać, odległość nie gra tu takiej roli. Natomiast 
zlot we wrześniu, że użyję takiego określenia, „robimy z pompą”.

– Królowały maluchy, polonezy, trafił się duży fiat, czyli przewaga naszej rodzi-
mej motoryzacji. Ale było sporo mercedesów, trafiły się skoda 100, Wartburg 353, 
modele z lat 1970-90, no i kilka naprawdę rodzynków. 

– Tak. Była na przykład Toyota Cressida, bardzo rzadkie i przepiękne auto, produko-
wane w latach 1976-80. To Toyota Corona Mark II. Nazwa Cressida była używana tylko 
w wersjach na eksport, sami Japończycy u siebie jej nie  stosowali. To coś jak Opel u nas, 
a Vauxhall w Anglii. Natomiast specyfika polskiego kolekcjonera jest taka, że powszechne 
są mercedesy, czyli „ukochane” auta Polaków w latach 90-tych, marka wielu westchnień 
i pożądania. No i nasza rodzima motoryzacja. Kolekcjonerzy rzadko decydują się na jakieś 
auta nietuzinkowe, np. francuskie, szwedzkie. Przykładowo Saab jest marką już nieprodu-
kowaną, a na zlotach ze świecą szukać jakiegokolwiek modelu tego wozu. A są to pojazdy 
z ciekawą historią, osiągały sukcesy w rajdach samochodowych w latach 60-tych, 70-tych. 
My pamiętamy modele z lat 90-tych i 2000, kiedy to pojawiały się na naszych drogach. A hi-
storia marki sięga znacznie wcześniej, bo roku 1947. Trochę to smutne, bo przychodzimy 
i mamy w głównej mierze przekrój 20-30 maluchów, dużych fiatów, Polonezy Caro.

– Nie za młode te pojazdy?
– Powiem tak. Ostatni Polonez Caro zjechał z taśmy produkcyjnej 20 lat temu. Czyli to 

są dwudziestolatki, a umówmy się – dwudziestoletni Volkswagen na zjazd nie przyjedzie, 
to nie jest żaden cel kolekcjonerski. Przynajmniej na razie.

– Ale był Citroën AX. Sam takim jeździłem, to przecież też nie jest stare auto. 
Podobnie jak malucha czy poloneza pamiętamy je z naszych dróg.

– To są samochody z lat 90-tych, więc mają ponad 30 lat! Z drugiej strony, nawet jeżeli 
auto ma status zabytku, było jeszcze niedawno samochodem do codziennego użytku, to 
czasami patrzymy na taki zabytek z przymrużeniem oka. A ono po prostu jest stosunkowo 
łatwo dostępne. Proszę pamiętać, że maluchów w latach 1973-2000 wyprodukowano po-
nad 3 100 000 w wersji podstawowej i 190 000 w wersji BIS. Więc taki maluch z pierwszych 
lat produkcji ma dzisiaj pół wieku! Zabytek pełną gębą! Czy dzisiaj widać na ulicach, że co 
drugi samochód to maluch lub polonez? A proszę sobie przypomnieć, jak to było jeszcze 
30 lat temu. Citroën AX wrażenia na nas nie robi, a taki Citroën Traction Avant - tak. Bo to 
samochód z lat 1934-57 i mimo że produkowany również po II wojnie światowej ma sylwet-
kę „przedwojennego” auta. Więc z tym, co jest zabytkiem, a co nie, do końca nie jest tak 
prosto. Nawet kryterium otrzymania tablic pojazdu zabytkowego nie jest związane zawsze 
z wymogiem, by pojazd miał ponad 25 lat, nie był produkowany od co najmniej 15 lat.

– Do samochodów osobowych jeszcze wrócimy. Zajmijmy się największym eks-
ponatem. Mówię o…

– … autosanie H9-21-41. To pojazd, od którego rozpoczął się tak naprawdę poważny 
rozwój państwowej komunikacji samochodowej w Polsce. Autosan H9 to cała seria au-
tobusów produkowanych w latach 1973-2002 przeznaczonych do komunikacji miejskiej, 
lokalnej i międzymiastowej. Był to pojazd zbudowany na ramie, technicznie rozwiązany 
bardzo dobrze jak na tamte lata, w miarę prosty w obsłudze i niezawodny. Niektóre jeż-
dżą jeszcze do dzisiaj, jak np. w Starogardzie Gdańskim. Dwa tzw. „psiukacze”, czyli H9-
35 z drzwiami łamanymi, otwieranymi pneumatycznie jeżdżą liniowo w Jaśle, a trzeci jest 
odrestaurowywany.

Mercedes W108, wersja europejska
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Zabytkowe motocykle też były 

– Ale ten, który mieliśmy możliwość widzieć na rynku jest związany z Chojnicami?
– Tak. W 1999 roku przyjechał z fabryki w Sanoku jako nowy autobus do chojnickiego 

PKS-u i był wykorzystywany do końca, czyli jak dobrze pamiętam, do roku 2019. To ostatni 
autosan, który od nowości do końca „pracował” na naszych lokalnych trasach, w trakcie 
swojej eksploatacji miał jednego właściciela w postaci naszego chojnickiego PKS-u. I uwa-
żam, że takie pojazdy należy zachowywać mimo relatywnie młodego wieku. 

– Strasznie duża ta lokalna pamiątka! Kto jest jej właścicielem?
– W dowodzie rejestracyjnym widnieję ja. Choć pojazd jest własnością Chojnickiego 

Muzeum Motoryzacji i Techniki. Jestem jego założycielem, ale nie ma ono jeszcze oso-
bowości prawnej, więc na razie dowód jest na mnie. Muzea prywatne działają na trochę 
innych zasadach, założyciel jest jego reprezentantem, ale jest w pełni legalną placówka 
muzealną zarejestrowaną w ministerstwie kultury. I autobus w związku z tym jako własność 
muzeum jest też zabytkiem.

– Skoro autosan jest eksponatem muzealnym, to mimo „młodego” wieku może 
mieć tablice pojazdu zabytkowego? Bo wtedy wiem, że są np. ulgi w opłatach.

– W przypadku muzeum to ono samo określa sobie inwentarz zabytków, pomijamy 
w tym wypadku konserwatora zabytków w całej procedurze. Bo przy, nazwijmy to w zwy-
kłym trybie, występowaniu o tablice zabytkowe dla prywatnego pojazdu opinia konser-
watora jest niezbędna. I on wtedy taki pojazd wpisuje do swojej ewidencji. I dlatego jako 
eksponat nasz autobus ma tzw. „żółte tablice”. Dzięki temu odchodzi podatek drogowy, 
ubezpieczenie jest dużo niższe – faktycznie te koszty są niższe.

– To w takim razie ile jest pojazdów – eksponatów na stanie muzeum?
– Na dzisiaj 19. Żuk, syrenka, garbus z 1962, tarpan, kilka ważnych dla historii marki 

BMW modeli. Również jak chodzi o silniki samochodowe, są eksponaty pokazujące rozwój 
silnika V12 w Niemczech. To w zasadzie w mojej ocenie kultowa jednostka napędowa. 
Mamy dwie generacje tego silnika. Od przedwojnia była to „królewska” jednostka napę-
dowa, silnik przeznaczony do najbardziej luksusowych limuzyn, niesamowita tzw. kultura 
pracy – napędzał flagowce marek Packard, Mercedes, Rolls Royce. 

– Ja dostrzegłem pięć aut, które wzbudziły moje żywsze zainteresowanie lub na-
wet wspomnienia. Pan jest organizatorem tej imprezy. To z punktu widzenia organi-
zatora, co było najciekawszym zabytkiem, który przyjechał?

– Myślę, że dla każdego było coś ciekawego. Ilu było zwiedzających, to dla każdego 
było coś najfajniejszego.

– To zapytam inaczej – który z samochodów był najstarszy czy też najrzadszy 
jako model?

– Najstarszy był Ford Popular naszego klubowicza Irka Stacherskiego z 1943 roku. 
Potem Jeep Willys, też naszego klubowicza i to jest koniec II wojny światowej. Był też 
Mercedes 180, który przyjechał ze Szczecinka – to wóz z 1955 roku. Potem Fiat Multipla 
Stanisława Zycha z 1957, Skoda Spartak 1957 (?), też naszego klubowicza Karola i grosz-
kowy VW garbus z 1967.

Cudnej urody Toyota Cressida

Mercedes W108 - wersja amerykańska

– To wróćmy jeszcze na chwilę do Automobilklubu Chojnickiego. Co tam robi 
Jordan Rolbiecki? O którym skądinąd wiem, że samochody to nie jego jedyna pasja, 
ale o wszystkim nie damy teraz rady porozmawiać. Więc dalej drążymy temat zabyt-
kowych samochodów. Czy chojniczanie mają świadomość istnienia klubu?

– Myślę, że działając od 2014 roku, jesteśmy rozpoznawalni. Trudno nie zauważyć 
rokrocznie takiej imprezy jak zlot samochodów zabytkowych – mówi i uśmiecha się mój 
rozmówca. – Byliśmy w kilku miejscach, m.in. na rynku, koło Parku Wodnego na boisku, 
przy górce piaskowej. W 2020 roku odwiedziło nas 300 samochodów i motocykli. Więc 
myślę, że już nas trochę kojarzą (uśmiech na twarzy Jordana robi się jeszcze szerszy…). 
Wielkość i ranga imprezy jest reklamą samą w sobie. Poza tym jesteśmy klubem sfede-
rowanym w Polskim Związku Motorowym, co chyba świadczy na naszą korzyść, bo nie 
każde stowarzyszenie ma ten przywilej. W kalendarzu imprez PZMot-u nasz zlot jest ujęty. 
Przyjeżdżają do nas z weteranami z naprawdę odległych miast. Przyjechać weteranem np. 
ze Szczecina, to nie jest taka wyprawa jak nowoczesnym autem. Mamy prawo używać logo 
PZMot-u, co widać na naszych kartach klubowych.

– Jak taki zabytek jedzie, to słychać odgłos wiru w zbiorniku z benzyną? Stare 
silniki przecież nie były standardu Eco4 czy Eco5? Koszty remontów, restauracji? 
Drenuje to hobby kieszeń?

– Dzisiaj nie ma taniego hobby. No chyba, że ktoś np. zbiera kamienie z piaskownicy. 
Ale tu większość właścicieli stara się doprowadzać pojazdy do stanu używalności własnym 
sumptem. Jeśli nie są związani zawodowo z motoryzacją, to wielu rzeczy, jak to w każdym 
hobby, nauczyli się i robią sami. Mają smykałkę do mechaniki i działają. Dzięki temu znają 
swoje auta na wylot i np. awarie w czasie jazdy nie są im straszne. Częstokroć wiedzą, co 
zabrać w apteczce – ale tej motoryzacyjnej, nie medycznej – by naprawić samochód, jeśli 
odmówi posłuszeństwa na drodze. Zresztą mamy też imprezy typu „Złombol” czy „Rajd 
Koguta”, które wyciskają z pojazdów „ostatnie poty” oraz dowodzą, że właściciel potrafi 
naprawić pojazd w naprawdę trudnych warunkach.

– OK. Ale czy macie takie sytuacje, że klubowicz kupił odrestaurowany auto-za-
bytek i to jest jego „jedyny” wkład w całą zabawę i potem się chwali, szczyci – patrz-
cie, jakie mam cudo?

–Nie przypominam sobie takiej sytuacji. A nawet jeśli, to są to ludzie, którzy mają więcej 
niż jeden pojazd i albo je odrestaurowywali, i to często w znacznym stopniu, albo zawsze 
mają coś przy tych pojazdach do zrobienia i robią to sami. Więc taki kupiony to raczej 
kolejny eksponat kolekcji, przy którym i tak trzeba się zawsze czymś zająć. Czasami są to 
samochody i motocykle.

– Rozpoczęcie sezonu było, zlot w planach. Coś jeszcze?
– Nie. Takich imprez jak nasze jest więcej, my sami w nich uczestniczymy. Więc organi-

zacja zbyt wielu imprez to po prostu „kurs kolizyjny”. Utrudnimy życie sobie i innym. Oczy-
wiście jako klub będziemy się pokazywali w imprezach miejskich, będziemy się włączali 
doraźnie w różne akcje, np. charytatywne, w miarę potrzeb. Nasze hobby to nie tylko „wal-
ka z gratami”, ale też działalność na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 
Mieliśmy akcje z wręczaniem odblasków dla dzieci i dorosłych, pojawiamy się w szkołach, 
propagując bezpieczne korzystanie z dróg. Pamiętam, jechałem kiedyś chyba w stronę 
Angowic i minąłem dziecko, które szło z założoną opaską odblaskową wręczaną na jed-
nym ze spotkań. Jeśli nawet to było to jedno jedyne dziecko, które założyło otrzymaną 
opaską, a jeszcze nie daj Bóg uratowała mu ona życie – to dla tego jednego dziecka warto 
było akcję wręczania odblasków zorganizować. Teraz jest już obowiązek poruszania się po 
zmroku z elementami odblaskowymi – warto o tym pamiętać.

– Czyli podsumowując – niby hobby, zabawa, ale jednak to, co Pan robi, to po-
ważna sprawa.

– Oczywiście. Motoryzacja to bardzo szerokie pojęcie. Nie tylko ja sam i moi koledzy in-
teresujemy się tą zabytkową jej stroną. Codzienność na drogach, dążenie do podniesienia 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego to również leży nam na sercu. W Chojni-
cach jest też drugi moto-klub – Automobilklub Rallyland. Razem z Irkiem Koryckim uczest-
niczyliśmy kilka lat temu w happeningu przy ChCK przestrzegającym przed brawurą na 
drodze. Dwa worki z domniemanymi ofiarami wypadku, pogięty rower i samochód – uczest-
nik wypadku na części widzów robiły wrażenie! Może komuś ten widok dał do myślenia 
i potem zdjął nogę z gazu?

– Dziękuję bardzo za rozmowę o Pana pasji związanej ze starymi samochodami. 
Może uda się nam do niej kiedyś wrócić, bo stare samochody to pasja nie jedyna. 

Z Jordanem Rolbieckim rozmawiał Piotr Eichler
Za miesiąc przedstawimy dwa modele samochodów Stanisława Zycha i Ireneusza Sta-
cherskiego, członków Automobilklubu Chojnickiego.
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Kościół Najświętszej Marii Panny w hiszpańskiej 
Murcji, jest jedną z największych atrakcji miasta, a tak-
że jego niezaprzeczalną wizytówką. Co więcej okazały 
gmach Catedral de Santa Maria, uważany jest za jeden 
z najcenniejszych zabytków tego rejonu.

Murcja jest prężnie rozwijającym się miastem, pełnym 
nowoczesnych budynków i wielu odważnych architektonicz-
nych rozwiązań. Jednak to zabytki przyciągają do miasta 
prawdziwe rzesze turystów, a najważniejszym z nich jest 
właśnie Kościół Najświętszej Marii Panny.

Katedra w Murcji, nie jest największym kościołem 
w Hiszpanii ani też najstarszym, jednak dla wielu, jest ona 
najważniejszą i najpiękniejszą katedrą w kraju. Łatwo zro-
zumiesz miłość Hiszpanów wystarczy, że pospacerujesz 
wokół niej, a gdy wejdziesz do środka, wszystkie wątpliwo-
ści znikną.

Jedną z przyczyn jej piękna i niepowtarzalności, jest to, 
że katedrę budowano bardzo długo, dzięki czemu jest ona 
dziełem wielu stylów oraz wizji swoich budowniczych. Poza 
tym katedra w Murcji odzwierciedla historię południowego 
wybrzeża Hiszpanii. Miejsce to przez wieki związane było 
bardzo mocno z dwiema silnymi kulturami; arabską oraz 
chrześcijańską. Wpływ obu z nich widać wyraźnie, także 
tutaj w kamiennych ścianach katedry.

Kościół Najświętszej Marii Panny
 w Murcji i jego historia

Historia kościoła katedralnego w Murcji, jest tak skom-
plikowana, jak ciekawa. Ziarnem, z którego wyrosła dzisiej-
sza olśniewająca budowla, był stojący tu wcześniej wielki, 
arabski meczet Aljama. W roku 1266 Jakub I Zdobywca, król 
Aragonii, Walencji, Majorki oraz hrabia Barcelony po dłu-
gich walkach i ostrych negocjacjach z arabskimi władcami 
okolicznych ziem, przejął miasto i wjechał triumfalnie przez 
bramy Murcji. Muzułmańskie miasto upadło, lecz na mocy 
wcześniejszych ustaleń, zapewniono jego mieszkańcom 
gwarancje wolności i utrzymania dotychczasowych przywi-
lejów. Jak to jednak często w historii bywało, rzeczywistość 
znacznie różniła się od tego, co zapisano w dokumentach. 
Po zajęciu pałacu przez świtę króla Jakuba, rozkazał on 
przejąć pobliski, ogromny i bardzo popularny meczet Alja-
ma, łamiąc tym samym traktat podpisany w Alcaraz. Tłuma-
czył to tym, że nie może pozwolić, by „krzyki muzułmanów, 
rozpraszały go podczas wieczornej modlitwy„.

Arabskich mieszkańców miasta z czasem wypchnię-
to do najbiedniejszej dzielnicy zwanej Arrixaca, a wielki 
meczet przekształcono w kościół i poświęcono go Matce 
Boskiej. Oczywiście nie spodobało się to muzułmańskim 
mieszkańcom, lecz ustąpili, gdy król oznajmił, iż w razie nie-
posłuszeństwa pozwoli swoim żołnierzom na splądrowanie 
arabskiej dzielnicy.

W kolejnych latach chrześcijanie umocnili się na wy-
brzeżu i krok po kroku zdobywali nowe tereny, zasiedlając 

je osadnikami z innych części Hiszpanii. Katedra w Murcji 
stoi na placu Plaza del Cardenal Belluga w najstarszej, hi-
storycznej części miasta, dokładnie tam, gdzie przed wieka-
mi stał wielki meczet Aljama. Wcześniejszą, arabską formę 
świątyni zastąpiono gotycką. Decyzję o budowie katedry 
podjęto, gdy siedzibę episkopatu z Kartageny przeniesiono 
do Murcji. Pierwsze prace przy nowej katedrze rozpoczęły 
się w roku 1388 jednak dopiero w roku 1394 projekt ruszył 
pełną parą.

Budowę zakończono w roku 1467, po czym dokonano 
uroczystego poświęcenia kościoła. Przez kolejne lata kate-
drę wielokrotnie przebudowywano, dodając do niej kolejne 
elementy i zmieniając poprzednie. Największą metamorfo-
zę katedra przeszła w XIX wieku po wybuchu pożaru, który 
był tak potężny, że zniszczył całe wnętrze kościoła, a także 
skruszył co niektóre mury. Podczas odbudowy nadano ka-
tedrze obecny neoklasycystyczny wygląd. Dzisiaj nietrudno 
jest dostrzec w szacownych murach pięknego kościoła ele-
menty z różnych epok i poprzednich stylów. Nadaje to całej 
konstrukcji niespotykanego uroku i czyni katedrę w Murcji 
jednym z ciekawszych zabytków w całej Hiszpanii.

Największe wrażenie świątynia robi, gdy zobaczysz ją 
od strony placu Plaza de Belluga. Znajduje się tam baro-
kowa fasada, pełna zdobień i misternych rzeźb. Całość 
przypomina raczej ogromne prezbiterium pełne posągów 
i ozdób, a nie zewnętrzną część kościoła. Polecam przyjść 
tu pod koniec dnia i usiąść, w którejś z licznych kawiarenek 
na placu katedralnym. W chwili, gdy złote słońce, wiszą-
ce nisko nad horyzontem oświetla świątynię, wygląda ona 
wręcz nierealnie i majestatycznie.

Inną równie niezwykłą częścią katedry, jest jej strzelista 
wieża. Wznosi się ona na wysokość aż 93 metrów. Czyni ją 
to drugą co do wysokości wieżą w Hiszpanii. Miejsce pierw-
sze zajmuje słynna wieży La Giralda w Sewilli. Wieża kate-
dralna w Murcji składa się z pięciu kondygnacji, przy czym 
każda z nich wyróżnia się innym stylem architektonicznym. 
Najwyższą kondygnacją jest dzwonnica zakończona pięk-
ną, neoklasycystyczną kopułą. Na dzwonnicy znajduje się 
25 dzwonów, których dźwięk każdego dnia wzywa miesz-
kańców miasta na posiłek.

Równie pięknie prezentują się wejścia do katedry. 
Każde z nich wpasowane jest w którąś z fasad kościoła. 
Główne wejście jest ogromnym portalem pozwalającym na 
przejście ze świata ludzi wprost do domu bożego. Nosi ono 
nazwę Portal Apostołów (Puerta de los Apóstoles). Kolej-
nym wejściem, równie ładnym, choć nie tak okazałym, jest 

Portal Łańcuchów Puerta de las Cadenas.
Wnętrze katedry w Murcji jest ogromne i przytłaczają-

co bogate. Mieszczą się w nim dwadzieścia trzy kaplice, 
poświęcone przeróżnym świętym i hiszpańskim patronom, 
a także wiele bogato dekorowanych mogił zasłużonych bi-
skupów i szlachty. Niektóre z kaplic są tak bogate i piękne, 
że same w sobie mogłyby stać się oddzielnymi atrakcjami.

Poszczególne kaplice poświęcono innej osobie, dzięki 
czemu spacerując po katedrze masz okazję poznać sporą 
część historii nie tylko kościoła, ale także miasta i jego oko-
lic. Kaplica główna wraz z ogromnym, neogotyckim ołta-
rzem robi ogromne wrażenie. Mogę sobie jedynie wyobra-
zić, jak taki widok działał na dawnych mieszkańców miasta.

Ciekawym elementem wnętrza katedry jest grobowiec 
stojący po prawej stronie głównego ołtarza. Pochowano 

w nim szczątki króla Alfonsa X Mądrego. Władca ten zy-
skał taki przydomek dzięki swojemu zaangażowaniu w na-
ukę i wsparciu dla sztuki oraz kultury. W bogato zdobionym 
grobowcu znajduje się serce władcy oraz jego wnętrzności.

Moim zdaniem nie można odwiedzić Murcji i nie zwie-
dzić katedry. Zapewniam Cię, że wrażenia warte są każdej 
spędzonej tam chwili.

Katedra w Murcji informacje praktyczne

• Czas zwiedzania katedry to około godziny, plus wi-
zyta na wieży, jeżeli będziesz miał ochotę wspinać 
się na jej szczyt. Widok jest bardzo ładny, zwłasz-
cza wieczorem więc polecam.

• Katedrę można zwiedzać z przewodnikiem, tak ży-
wym, jak i elektronicznym.

• Planując wizytę warto wpaść wcześniej na stronę 
katedry, gdyż często organizowane są tam występy 
przeróżnych artystów. Przy okazji zwiedzania moż-
na przy okazji zobaczyć występy folklorystyczne 
lub fajne koncerty. Ze względu na doskonałą aku-
stykę katedry, organizuje się w niej koncerty muzy-
ki poważnej, ale występują także grupy bluesowe 
i jazzowe.

• Katedrę można zwiedzać wirtualnie, korzystając 
ze specjalnej strony. Co ciekawe na YouTube znaj-
dziesz filmy, które pokazują dawne życie wewnątrz 
kościoła.
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Poza zwiedzaniem katedry i wieży, możliwe jest zwie-
dzanie podziemi oraz najstarszej ściany miejskiej, która 
dawniej przylegała do świątyni. Po szczegóły zapraszamy 
na oficjalną stronę katedry.

Katedra w Murcji ciekawostki

• Piękną barokową fasadę w katedrze zaprojektował Ja-
ime Bort, hiszpański architekt i rzeźbiarz. Jej budowa 
trwała od roku 1737 do 1754. Uważane jest ona dziś za 
arcydzieło hiszpańskiego baroku.

• Wieża katedry w Murcji jest drugą co do wysokości 
wieżą kościelną w Hiszpanii. Najwyższą jest La Giral-
da w Sewilli, której wysokość to lekko ponad 104 metry. 
Co ciekawe w wieży La Giralda nie ma schodów, na 
szczyt wiedzie pochylnia, dzięki której na szczyt wieży 
można było wjechać konno.

• Wieża kościelna w Murcji składa się z 5 poziomów wy-
konanych w różnych stylach architektonicznych. Są to 
neoklasycyzm, plateresco, rokoko, barok i renesans.

• Na dzwonnicy znajduje się 25 dzwonów, które pocho-
dzą z przełomu XVII i XVIII wieku. Najstarszy z nich 
nosi nazwę Mora i obejrzeć go można w muzeum.

• Wszystkie dzwony na wieży mają własne imiona, 
a wielu mieszkańców miasta potrafi rozpoznać je po 
brzmieniu.

•  W roku 1854 w katedrze wybuchł ogromny pożar, który 
strawił najstarszą część kościoła i zniszczył wiele bez-
cennych dzieł sztuki, jak organy, drewniane elementy 
ozdobne i zabytkowy ołtarz. Straty były ogromne, jed-
nak z pomocą ludzi z całej Hiszpanii udało się przywró-
cić katedrze dawny blask.

• W katedrze mieści się ponad 20 różnych kaplic, po-
święconych ludziom zasłużonym dla kościoła i miasta.

• Na naszej stronie znajdziesz więcej ciekawych miejsc 
leżących w Hiszpanii.

www.naszeszlaki.pl
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA
Zioła, które warto zbierać wiosną 

     KUCHNIA

Pierwsze zielone pączki na drzewach, wiwatujący 
śpiew ptaków, dłuższe dni, a także więcej godzin sło-
necznych… to może oznaczać tylko jedno, nadchodzi 
wiosna! Wraz z nadejściem wiosny do życia budzą się 
nie tylko zwierzęta ale i rośliny, które zachwycają nas 
intensywnością swoich kolorów oraz zapachów. W dzi-
siejszym wpisie chciałabym przybliżyć Wam charakte-
rystykę roślin, które kwitną na wiosnę i które ze wzglę-
du na swoje kosmetyczne i lecznicze zastosowanie 
warte są uwagi. 

Pokrzywa
 W najprostszej postaci jako napar z suszonych liśći, któ-

ry chętnie wypijam ale i stosuję jako fazę wodną w kremach 
i żelach do mycia twarzy. Ziele to jest jednym z głównych 
składników domowych płukanek, odżywek i szamonów do 
włosów, ponieważ odżywia i nabłyszcza włosy. Napar z su-
szonej pokrzywy polecam jako parówkę na twarz, ponie-
waż dokładnie oczyszcza skórę z toksyn i rozszerza pory. 
Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat tej 
cudownej rośliny.

Właściwości pokrzywy:
• regularne picie pokrzywy wzmacnia naszą odporność, 
• pokrzywa oczyszcza cerę oraz nadaje włosom blask, 
• w liściach pokrzywy zawarte są sole mineralne: wapń, 

fosfor, magnez oraz łatwo przyswajalne żelazo, witami-
ny: prowitamina A, witamina C, E, K i witaminy z grupy 
B, a także karotenoidy- substancje pomocne w oczysz-
czaniu skóry i jej ożywianiu. 

• pokrzywa bogata jest w kwasy krzemowe i octowe oraz 
aminy, takie jak: histamina, 

• posiada właściwości regeneracyjne, dlatego bywa sto-
sowana jako wcierka lub płukanka do włosów pozba-
wionych blasku i potrzebujących odżywienia. Zalecana 
jest szczególnie do włosów ciemnych i przetłuszczają-
cych się, 

• pokrzywa ze względu na swoje antybakteryjne wła-
ściwości stosowana jest na problemy skórne, takie jak 
trądzik, 

• pokrzywa wykazuje właściwości moczopędne, za-
lecana jest więc osobom cierpiącym na kamicę ner-
kową oraz borykającym się z zatrzymaniem wody 
w organizmie, 

• pokrzywa posiada właściwości obniżające poziom 
cukru we krwi, dlatego osoby chorujące na cukrzycę 
mogą ją stosować jedynie po wcześniejszej konsultacji 
z lekarzem, 

• pokrzywa ze względu na dużą zawartość żelaza wpły-
wa korzystnie na produkcję czerwonych krwinek, co 
przydaje się w leczeniu osłabienia i anemii, 

• pokrzywa zwyczajna stosowana jest w chorobach 
alergicznych ze względu na zawartość związków 
czynnych, m.in. pochodnych tyrozyny, które działają 
przeciwhistaminowo. 

Zastosowanie pokrzywy:
• stosowana jako leczniczy napar wzmacniający odpor-

ność lub świeżo wyciśnięty sok z liści pokrzywy, 
• ziele można wykorzystywać w kuchni jako skład-

nik pesto i zup, jako dodatek do zapiekanek, potraw 
jajecznych, 

• pokrzywę można ususzyć i stosować jako przyprawę 
do potraw, a także zamrozić jak szpinak, 

• można ją wykorzystać do syropów, a także nalewek, 
• stosowana jako płyn do płukania ust, 
• ze względu na właściwości antybakteryjne stosowana 

jest do przemywania twarzy oraz okładów, 
• pokrzywa ze względu na bogactwo makroelementów 

i witamin wykorzystywana jest w produkcji naturalnych 
kosmetyków do pielęgnacji twarzy i włosów. 

Brzoza
Delikatne, jasnozielone liście, które brzoza wypusz-

cza w maju, są symbolem młodości i życiowej energii. Już 
w czasach Słowian sok z brzozy uchodził za środek pobu-
dzający ukrwienie skóry głowy i traktowany był jako napój 
młodości, gwarantujący nieskazitelną urodę. A to za sprawą 
bogactwa minerałów, aminokwasów, kwasów owocowych, 
fruktozy, polifenoli, betuliny i witaminy C.

Sok z brzozy – remedium na osłabione włosy
Sok z brzozy poprawia ukrwienie skóry głowy i jest po-

mocny w kuracji włosów przetłuszczających się, leczeniu 
łupieżu i swędzącej skóry głowy. Sok z drzewa rosnące-
go w ogrodzie można zbierać od połowy marca do połowy 
kwietnia. Na wysokości jednego metra pień powinien osią-
gać grubość około 20 cm, w tym miejscu należy wywiercić 
otwory głębokie na 2 lub 4 cm i włożyć w nie plastikową 
rurkę na głębokość około 2 cm tak, aby nie wypadała. Po 
krótkim czasie spłyną pierwsze krople, które najlepiej jest 
zbierać do ustawionego poniżej rurki niewielkiego naczy-
nia ze szkła, plastiku lub emalii. Z jednego drzewa można 

pozyskać najwyżej 3 l soku z brzozy, ponieważ tylko taka 
ilość nie zaszkodzi rośinie. Następnie otwór należy zakle-
ić maścią ogrodniczą do stosowania po szczepieniu drzew 
i nie otwierać go ponownie przez conajmniej 2 lata. Jeśli 
chcesz używać soku przez cały rok, doprowadź go do 
wrzenia i gorący płyn wlej do szklanych buteleczek z za-
krętkami typu twist-off. Przechowuj w lodówce. Sok nalezy 
wsmarowywać bezpośrednio w skórę głowy.

Babka lancetowata
Większość z Was zapewne zna tą roślinę, lecz mało 

kto docenia jej wyjątkowe właściwości. Rozety babki rosną 
przy drogach i na łąkach, nie rzucając się w oczy, a jej białe 
kwiatki nie są zbyt okazałe. Niepozorna babka lancetowana 
(Plantago lanceolata) jest nieodzowna w medycynie natu-
ralnej, a także w produkcji kosmetyków naturalnych, przede 
wszystkim dzięki substancjom o działaniu antybiotycznym, 
takim jak aukubina. Pomaga ona przede wszystkim w pielę-
gnacji zanieczyszczonej i tłustej cery, a także w zwalczaniu 
trądziku. Innymi składnikami rośliny są śluz, gorycze oraz 
kwasy krzemowe.

Liści babki lancetowatej mają dobroczynne działanie 
w łagodzeniu lekkich poparzeń słonecznych i ukąszeń owa-
dów. Należy ułożyć obok siebie 3 lub 4 listki ziela, powiązać 
ogonkami lub po prostu zwinąć w kulkę i tak długo pocie-
rać w dłoniach, aż roślina wypuści sok. Sokiem smarujemy 
ukąszone lub poparzone miejsce na skórze.

Mniszek lekarski
Dmuchawce, jak nazywane jest to ziele w języku lu-

dowym, zna prawie każde dziecko. Gdy mniszek lekarski 
rozprzestrzenia się na łąkach, jego słoneczne kwiaty o za-
pachu przypominającym miód rozweselają zmęczone zimą 
serca. Z biegiem czasu na łodygach wypełnionych mlecz-
nym sokiem pojawiają się żółte kwiaty. Zawarte w kwiatach 
i liściach witaminy, flawonoidy, gorycze, śluz, saponiny 
i garbniki odświeżają i delikatnie oczyszczają skórę i wło-
sy. Jeśli dodamy drobno pokrojone kwiaty i delikatne młode 
liście do wiosennej sałatki, pobudzimy nerki i wątrobę do 
intensywniejszej pracy.

Lipa
Mające leczniczą moc kwiaty lipy, które zbiera się 

w czerwcu lub lipcu są znów doceniane, bo tradycyjna wie-
dza powróciła do łask. Według starych porzekadeł lipa kwit-
nie tak późno, bo chce, aby jej kwiaty złapały jak najwięcej 
światła i ciepła. Do zastosowań kosmetycznych nadają się 
zarówno kwiaty lipy drobnolistnej (Tilia cordata), jak i lipy 
szerokolistnej (Tilia grandifolia).

Kąpiel parowa z kwiatami lipy odświeża skórę, poprawia 
ukrwienie i idelanie nadaje się do skóry wrażliwej. W skła-
dzie kwiatów lipy największą rolę odgrywają flawonoidy, 
olejki eteryczne, a także śluz, garbniki i cukier. Te sub-
stancje działają na naszą skórę ochronnie, bakteriobójczo 
i przeciwzapalnie.

Pstrąg z pomidorami
Składniki:

2 filety z pstrąga, 1 cytryna, olej z pestek winogron, 1 łyżka masła, mielony grubo koloro-
wy pieprz, sól, 2 łyżki mąki, 2 pomidorki Lima, 1 łyżka pokrojonej marynowanej papryki,            
3 łyżki pokrojonej mięty, 1 łyżeczka przyprawy ziołowej do sałatek.

Przygotowanie:

• Umyć i osuszyć filety i zalać je sokiem z cytryny zmieszanym z 4 łyżkami oleju. (zostawić 
1 łyżeczkę do salsy). 

• Posypać pieprzem. Marynować w zamkniętym pojemniku w lodówce przez 30 minut. 
• Po wyjęciu z marynaty dobrze osuszyć i oprószyć mąką. 
• Rozgrzać olej i smażyć na rumiano rybę z obu stron, dodając masło pod koniec smażenia. 
• Sparzyć pomidory i zdjąć skórki. Pokroić w grubą kostkę. 
• Polać olejem, skropić sokiem z cytryny. Dołożyć miętę. 
• Doprawić do smaku solą, pieprzem i kolorowymi ziołami do sałatek. 
• Rybę  zdjąć z patelni i osączyć z tłuszczu na którym się smażył. 
• Podawać obłożonego salsą.
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Regaty Otwarcia Sezonu Zawody strzeleckie w strzelaniu ze strzelby

Pięściarze Boxing Team walczyli  w Słupsku

Memoriał im. Zbigniewa Rompy

Pilot wycieczek – ćwiczenia w terenie

Z  ŻYCIA  MIASTA

W dniach 9 i 10 kwietnia Ludowy Klub 
Sportowy Charzykowy zorganizował Re-
gaty Otwarcia Sezonu. To tradycyjnie, 
od wielu lat zawody otwierające cykl 
regatowy na jeziorze Łukomie. W tym 
roku, regaty te są elementem obchodów 
100. rocznicy powstania pierwszego klu-
bu żeglarskiego w Polsce.

Na starcie regat stanęli zawodnicy 
w klasie Optimist z 6 -ciu klubów: YK Stal 
Gdynia, TKŻ Toruń, KS Zjednoczeni Byd-
goszcz, Port Mechelinki oraz gospodarze 
z LKS Charzykowy i CHKŻ Chojnice. Re-
gaty te były wyjątkowe- dokuczliwe zim-
no (temperatura wody 4°C , temperatura 
powietrza 4-5°C), porywisty, bardzo silny 
wiatr, powodowały, że były to niezwykle 
trudne zawody. Zdarzyło się kilka wywro-
tek- kąpiel w lodowatej wodzie, na pewno 
nie należała do przyjemnych. Komisji rega-
towej udało się rozegrać odpowiednio 7 wy-
ścigów dla grupy A i 6 dla grupy B.

Najmłodszym sklasyfikowanym zawod-
nikiem był 7 (!)- letni Maciej Stajewski z YK 
Stal Gdynia, wśród zawodniczek najmłod-
sza była 9- letnia Lena Herba również z YK 
Stal Gdynia.

W kategorii do lat 9 dziewcząt również 
zwyciężyła Lena Herba. W kategorii do 
lat 9 chłopców, wygrał Mikołaj Paderewski 
z TKŻ Toruń.

Kategoria dziewcząt gr. B:
1. Matylda Jankowska- YK Stal Gdynia
2. Barbara Pilarska- TKŻ Toruń
3. Zofia Brzozowicz- YK Stal Gdynia

Kategoria chłopców gr. B:
1. Wiktor Kruszyński- YK Stal Gdynia
2. Jan Narębski- TKŻ Toruń
3. Piotr Sołtysiak- CHKŻ Chojnice
W grupie B sklasyfikowano 41 zawodnczek 
i zawodników.

W grupie A była bardzo wyrównana rywa-
lizacja i dopiero ostatni, 7 wyścig rozstrzy-
gnął podział medali.
Wśród chłopców klasyfikacja wyglądała 
następująco:
1. January Szczukowski- CHKŻ Chojnice
2. Bartosz Peczka- CHKŻ Chojnice
3. Radosław Dudkiewicz- LKS Charzykowy

W męskim towarzystwie żeglowała jed-
na dziewczyna- Małgorzata Wyrębska z YK 
stal Gdynia, która w klasyfikacji ogólnej za-
jęła 2 miejsce. W grupie A sklasyfikowano 9 
zawodniczek i zawodników.

To były bardzo wymagające zawody dla 
uczestników regat, wszystkim zawodnikom 
należą się ogromne gratulacje, za wielki 
chart ducha, walkę z zimnem i bardzo sil-
nym wiatrem. Niejednokrotnie regaty boje-
rowe odbywając się w takiej temperaturze 
otoczenia.

Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 
dziękuje wszystkim uczestnikom za obec-
ność na naszych regatach i budującą rywa-
lizację. Zapraszamy na nasze kolejne rega-
ty- Regaty o Puchar Starosty Chojnickiego, 
które organizujemy w dniach 7-8 maja.

Pozdrawiam, Wojciech Rolbiecki 
Sędzia Główny Regat

W dniu 23.04.202 na strzelnicy sporto-
wej G. Orłowskiego znajdującej się w Choj-
nicach zostały przeprowadzone zawody 
strzeleckie w strzelaniu ze strzelby.

 Organizatorem i fundatorem nagród 
był Klub Strzelecki Chojnice LOK . W za-
wodach uczestniczyło 46 zawodników i za-
wodniczek co świadczyło o dużym zainte-
resowaniu. W wyniku sportowej rywalizacji 
zawody wygrał Daniel Knut z Człuchowa.

Jarosław Frączek

W weekend (2 i 3 kwietnia) pięściarze 
Boxing Team Chojnice walczyli przy ul. 
Ogrodowej w Słupsku o przepustki do 
OOM, która odbędzie się na początku 
maja w Łomży. 

Do czwórki dziewcząt, które wywalczy-
ły awans 2 tygodnie temu w Ciechocinku  
Marty Faryno, Zuzanny Ligman, Julii Wał-
doch i Wanessy Gruchały dołączyli Filip 
Dulski 50kg oraz Mikołaj Zimorski 52 kg.

Z bardzo dobrej strony pokazał się tak-
że Jakub Reder 63 kg który wygrał swój po-
jedynek w Słupsku i już w najbliższą sobotę 
w finale zmierzy się na ringu w Kociewiu 

z pięściarzem ,,Mazur” Słupsk. Po bardzo 
dyskusyjnych werdyktach z ringu jako po-
konani zeszli Oliwier Maćkowsk 80 kg i Hu-
bert Drążkowski waga superciężka obaj 
przegrali 2:1 i będą musieli o prawo startu 
w OOM ubiegać się w dodatkowych eli-
minacjach. Na ten moment najlepszy klub 
na pomorzu zapewnił sobie już sześciu re-
prezentantów na Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży, najwięcej z wszystkich klubów 
w woj. pomorskim.

Walki towarzyskie stoczyli także: Miko-
łaj Brzeziński, Jakub Tymorek, Antoni Mil-
kowski, Szymon Bloch oraz Julia Wałdoch.

W Skarszewach odbył się memoriał 
im. Zbigniewa Rompy, zasłużonego szko-
leniowca ze Starogardu Gdańskiego.

Podczas turnieju odbyły się niepunk-
towane walki szkoleniowe, do których sta-
nęli przygotowujący się do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży: Filip Szulc oraz Ja-
kub Knyba.

Kulminacyjnym  punktem wieczoru oka-
zała się walka w wadze superciężkiej +92 
kg - między Hubertem Krasuskim  „Sako” 
Gdynia a Pawełem Wardynem UKS BOK-
SER Chojnice. Po twardym i zaciętym poje-
dynku lepszy okazał się młody reprezentant 
BOKSERA. Paweł wykonał założony plan, 
pojedynek z tak doświadczonym przeciw-
nikiem to bardzo cenny element szkole-
niowy w drodze do zbliżających się imprez 
centralnych.

Podczas turnieju gościem honorowym 
oraz arbitrem był Paweł Skrzecz Vice Mistrz 
Olimpijski z Moskwy 1980 r. oraz Vice
Mistrz Świata z Monachium 1982.

W dniu 1.04.2022 r. uczniowie Techni-
kum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Kro-
jantami, z klasy 3 THT - kierunek tech-
nik obsługi turystycznej, podobnie jak 
w ubiegłych latach, wzięli udział w zaję-
ciach terenowych. 

Zajęcia miały na celu zastosowanie 
w praktyce wiedzy zdobytej podczas nauki 
przedmiotów zawodowych. Ćwiczenia po-
legały na ułożeniu programu spaceru, pra-
widłowym prowadzeniu wycieczki pieszej, 
przekazaniu turystom komentarza prze-
wodnickiego oraz zastosowaniu techniki od-
powiedzi na pytania. Każdy z uczestników 
miał okazję zaprezentować się w roli pilota 
wycieczki. Na trasie mieliśmy 13 obiektów 
do zwiedzenia, którymi były zabytki Choj-
nic oraz obiekty położone w okolicy cen-
trum miasta m.in. Park 1000-lecia, Choj-
nickie Centrum Kultury, Stadion Miejski. 
Trasa była podzielona na fragmenty, każdy 
z uczniów prowadził część trasy, przedsta-
wiał pozostałym uczestnikom obiekt stosu-
jąc przy tym wspomniane wyżej techniki 
przekazywania komentarza przewodnickie-
go oraz techniki odpowiedzi na pytania.

Uczniowie wspaniale poradzili so-
bie z wykonaniem zadania. Przez całą 
trasę, nad uczniami opiekę sprawował 

i dawał wskazówki, wykwalifikowany pilot 
wycieczek.

Po skończeniu szkoły uczniowie będą 
przygotowani do pracy w charakterze pilo-
tów wycieczek. Od 2013 roku do wykony-
wania zawodu pilota wycieczek nie trzeba 
kończyć żadnych kursów dodatkowych, ani 
zdawać egzaminu. Ukończenie kierunku 
organizacja imprez i usług turystycznych 
przygotowuje uczniów, także do podjęcia 
pracy w szeroko pojętej działalności zwią-
zanej z turystyką – nie są to tylko biura 
podróży, ale też piloci wycieczek, przewod-
nicy turystyczni, animatorzy dla dzieci i do-
rosłych, pracownicy punktów i centrów in-
formacji turystycznej, pracownicy obiektów 
noclegowych.                                       JW
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KINO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REPERTUARU, ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE WWW.CKCHOJNICE.PL

KUP BILET PRZEZ 
INTERNET 

WWW.CKCHOJNICE.PL

CENY BILETÓW NA FILMY 2D:
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU:
NORMALNY -20 ZŁ
ULGOWY -17 ZŁ
DZIECKO PONIŻEJ 13 R.Ż.-16 ZŁ
OD PIĄTKU DO NIEDZIELI:
NORMALNY -22 ZŁ
ULGOWY -19 ZŁ
DZIECKO PONIŻEJ 13 R.Ż.-18 ZŁ
KINO DLA SENIORA -14 ZŁ
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY -15 ZŁ

KINOKINO
 

DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

29.04. 
PT. 

17:15 NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA  PREMIERA 1h 27min 6+ 
19:30 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 

30.04. 
SOB. 

14:00 NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA  PREMIERA 1h 27min 6+ 
16:15  BELLE dubbing 2h 01min 10+ 
19:00 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 

01.05. 
ND. 

20:00 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 

2.05. 
PON. 

14:15 NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA  PREMIERA 1h 27min 6+ 
16:30 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 
19:00 DKF FILM BALKONOWY 1h 40min 15+ 

3.05. 
WT. 

19:30 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 

4.05. 
ŚR. 

16:45 NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA  PREMIERA 1h 27min 6+ 
19:00 MORBIUS napisy 1h 44min 13+ 

6.05. 
PT. 

14:15 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
17:15 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
20:15 NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU 1h 45min 15+ 

7 – 8.05. 
SOB. – ND. 

14:00 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
17:00 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
20:00 NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU 1h 45min 15+ 

9.05. 
PON. 

16:15 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
19:00 DKF NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE 2h 08min 15+ 

10.05.  
WT. 

14:45 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
17:30 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
20:15 NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU 1h 45min 15+ 

11.05. 
ŚR. 

17:00 SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA dubbing 2h 02min 6+ 
20:00 NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU 1h 45min 15+ 

13 – 15.05. 
PT. – ND. 

16:15 ZAGINIONE MIASTO napisy 1h 52min 13+ 
19:00 FUCKING BORNHOLM 1h 35min 15+ 

16.05. 
PON. 

16:30 ZAGINIONE MIASTO napisy 1h 52min 13+ 
19:00 DKF PIOSENKI O MIŁOŚCI 1h 30min 15+ 

17 – 18.05. 
WT. – ŚR. 

17:00 FUCKING BORNHOLM 1h 35min 15+ 
19:30 ZAGINIONE MIASTO napisy 1h 52min 13+ 

20.05. 
PT. 

16:45 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW dubbing 1h 28min b/o 
19:15 KSIĄŻĘ napisy  PREMIERA 1h 36min 12+ 

21.05. 
SOB. 20:30 KSIĄŻĘ napisy  PREMIERA 1h 36min 12+ 

22.05. 
ND. 

16:30 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW dubbing 1h 28min b/o 
19:00 KSIĄŻĘ napisy  PREMIERA 1h 36min 12+ 

23.05. 
PON. 

12:30 KSIĄŻĘ napisy  KINO DLA SENIORA 1h 36min 12+ 
16:30 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW dubbing 1h 28min b/o 
19:00 DKF SZALONY ŚWIAT LOUISA WAINA 1h 51min 15+ 

24 – 25.05. 
WT. – ŚR. 

16:30 IGRZYSKA ZWIERZAKÓW dubbing 1h 28min b/o 
19:00 KSIĄŻĘ napisy  PREMIERA 1h 36min 12+ 

27.05. 
PT. 

16:30 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER  PREMIERA 1h 24min b/o 
19:00 DETEKTYW BRUNO  PREMIERA 1h 45min b/o 

28 – 29.05. 
SOB. – ND. 

14:00 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER  PREMIERA 1h 24min b/o 
16:30 DETEKTYW BRUNO  PREMIERA 1h 45min b/o 
19:00 BOSCY napisy 1h 54min 15+ 

30.05. 
PON. 

12:30 DETEKTYW BRUNO  KINO DLA SENIORA 1h 45min b/o 
16:15 BOSCY napisy 1h 54min 15+ 
19:00 DKF FABIAN ALBO ŚWIAT SCHODZI NA PSY 2h 53min 15+ 

31.05. - 01.06. 
WT. – ŚR. 

 

14:45 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER  PREMIERA 1h 24min b/o 
17:00 DETEKTYW BRUNO  PREMIERA 1h 45min b/o 
19:30 BOSCY napisy 1h 54min 15+ 
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~ dokończenie ze strony 23

W rozmowie z Piotrem Olejniczakiem prof. Bogdan Chrzanowski tak mówił na ten temat:

– Piotr Olejniczak: Co działo się na Pomorzu w 1939 roku, po wybuchu wojny?

– Bogdan Chrzanowski: (…) wrzesień 1939: specjalne grupy policji i bezpieczeństwa 
w oparciu o listy proskrypcyjne przygotowane przed wojną rozstrzeliwały polską inteligen-
cję. Z tym, że nie chodziło tu tylko o ludzi z wyższym wykształceniem, ale o aktywistów 
politycznych, społecznych, świat kultury, duchowieństwo itp. Można było mieć kilka klas 
szkoły podstawowej, ale jeżeli taki człowiek był aktywny przed wojną, udzielał się w róż-
nych organizacjach, też mógł zostać zlikwidowany przez Niemców.

Dalej mamy okres najbardziej krwawy. Tak zwana „krwawa jesień”, od października 39 
do stycznia 40 roku. Niemieckie, paramilitarne oddziały samoobrony Selbstschutz (cza-
sami wyposażone w mundury, czasami nie) rekrutujące się często z mieszkających tutaj 
przed wojną ludzi zabijały Polaków. Ludzie z tych bojówek dobrze znali swoich przedwojen-
nych sąsiadów, często wykorzystywali swoją nową władzę do uregulowania porachunków 
z Polakami. Dochodziło do grabieży majątku pomordowanych Polaków.

Ostrożnie rzecz biorąc, szacuje się że na Pomorzu zginęło wtedy 30 tysięcy ludzi. Dane 
te były wielokrotnie weryfikowane. Dla porównania: w tym samym czasie w Wielkopolsce 
ginie 10 tysięcy ludzi, na Śląsku – 1500 osób, na terenie północnego Mazowsza – 1000. 
Jak widać, na Pomorzu straty te były największe.5

Po wprowadzeniu 4 marca 1941 roku zarządzenia o Niemieckiej Liście Narodowościo-
wej i niemieckim obywatelstwie na wcielonych terenach wschodnich nie nastąpiły masowe 
zapisy, czy raczej, zgodnie z tym, co wyjaśniałem miesiąc temu, gremialne wypełnianie 
ankiet przewidzianych zarządzeniem. Chyba wręcz odwrotnie – osiągnięte efekty musiały 
znacznie odbiegać od niemieckich założeń, skoro namiestnik Okręgu Gdańsk-Prusy Za-
chodnie Albert Forster 22 lutego 1942 roku wydał rozporządzenie nakazujące wpisywanie 

5   https://histmag.org/Pomorze-na-samym-dnie-piekla-rozmowa-z-prof.-Bogdanem-Chrzanow-
skim-8133 dostęp 30 kwietnia 2022

się Pomorzan na Deutschen Volksliste. Tylko tym razem postawa ociągania się czy wręcz 
opierania się przed wypełnianiem przywoływanej kilkukrotnie ankiety natrafiła na groźną 
przeszkodę. Forster ni mniej, ni więcej w rozporządzeniu stwierdził, że kto do marca 1942 
roku nie podpisze ankiety, uznany będzie za wroga III Rzeszy. A wiadomo, jak kończyli 
wrogowie III Rzeszy…

Dobrowolny przymus

Na koniec przytoczę relację świadka, która niech pokaże, jak wyglądało „dobrowolne” 
podpisywanie folkslisty i przyjmowanie III grupy. 

„Nie pamiętam, czy to było jakieś ogłoszenie, wiem, że szliśmy cała rodziną, która 
została na miejscu – rodzice i dzieci – kilka osób. Starsi bracia (byli już pełnoletni) byli na 
robotach. Zabrał ich znajomy jeszcze sprzed wojny Niemiec do Generalnej Guberni. Byli 
robotnikami przymusowymi. Ale my wiedzieliśmy, że to była przykrywka. Bo to ten Niemiec 
sam zaproponował. – Wezmę starszych chłopaków, bo inaczej trafią do niemieckiego woj-
ska i umarł w butach – powiedział. Spotkanie odbywało się dużej sali, takiej jak świetlica lub 
kino. Było to w roku 1941 lub 1942. Był z nami brat, który miał 17 lat. Jak go zobaczył jeden 
z Niemców siedzący w komisji, to powiedział – Ten młody człowiek chce iść do niemieckiej 
armii. Od wcielenia wtedy uratowało go to, że nie był jeszcze pełnoletni. III grupa została 
przyznana. Efekt był taki, że po ukończeniu 18 lat ten brat został wcielony do Wehrmachtu. 
Miał szczęście, że skierowano go na zachód i dość szybko dostał się do angielskiej niewo-
li. Dzięki temu, gdy ujawnił się, że jest Polakiem i wcielono go pod przymusem do wojska 
niemieckiego – skierowany został do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie wrócił 
do Polski.”

Czy w tych warunkach i tej sytuacji, jaka była na Pomorzu, można się dziwić, że część 
jego mieszkańców trafiała na niemiecką Volkslistę? Czy wyciąganie „dziadka z Wehrmach-
tu” ludziom z Pomorza, z wyraźną negatywną konotacją tego faktu nie jest nadużyciem, 
czy - w przypadku tego, co zrobił Jacek Kurski, w celu osiągnięcia określonych korzyści 
wbrew faktom i historycznej prawdzie - wręcz podłością?  Osąd zostawiam czytelnikom.

Piotr Eichler
PS W związku z tym, że tekst o DVL trochę się rozrósł, dokończenie tekstu „Krótkofalowcy 
sami nas nie obronią, ale ...”  z działu Chojniccy krótkofalowcy - w numerze czercowym.

Deutschen Volksliste – kto Polak, kto Niemiec, a kto swój? (cz. II)
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żyła

prawny
lub po-
datkowy

inwalida
afrykań-
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głośny
film

imię
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Biuro Poselskie posła na Sejm RP Aleksandra Miko-
łaja Mrówczyńskiego zaprasza na plenerową wysta-
wę okolicznością, poświęconą historii NSZZ Rolników 
Indywidualnych „”Solidarność””. Wystawa „ TU rodzi-
ła się „Solidarność” rolników” została przygotowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 40. rocz-
nicy powstania związku zawodowego rolników, która 
minęła wiosną 2021 roku. Wystawę na chojnickim 
Starym Rynku można oglądać do  9 maja.

Cały czas działa Punkt Szczepień Powszechnych przy 
ul. Świętopełka w Chojnicach. Ruszyły szczepienia 
drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 
80 lat i otrzymały pełen schemat szczepienia podsta-
wowego (w tym z dawką dodatkową). W szczepieniu 
przypominającym będą stosowane preparaty mRNA, 
czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Mo-
derna) w połowie dawki.   Szczepienia w Punkcie będą 
wykonywane od poniedziałku do piątku od 9:00 do 
13:00 i od 15:00 do 18:00. W godzinach od 13:00 do 
15:00 są realizowane szczepienia w domu pacjentów. 
W sobotę Punkt Szczepień Powszechnych czynny od 
9:00 do 14:00. tel. 723 987 443 i 504 483 050.

05 maja
W Chojnickim Centrum Kultury o godz. 19:00 wystą-
pi najbardziej rozpoznawalny zespół z kręgu piosenki 
poetyckiej i ballady folkowej w Polsce. Stare Dobre 
Małżeństwo to od przeszło trzech dekad prowadzony 

jest przez Krzysztofa Myszkowskiego - charyzmatycz-
nego pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim 
rodowodzie. Występy tej legendarnej formacji stano-
wią atrakcję koncertową na niespotykaną dotąd skalę. 
Stare Dobre Małżeństwo regularnie zapełnia najwięk-
sze i najbardziej prestiżowe sale koncertowe w kra-
ju. Publiczność zespołu dojrzewając z nim, podąża 
wiernie jego śladem, co stanowi wartość najwyższą 
z możliwych. Bilety: 85 zł.

7-8 maja
LKS Charzykowy zaprasza na kolejne regaty w tym 
sezonie. W dniach 7-8 maja organizujemy Regaty 
o Puchar Starosty Powiatu Chojnickiego, do udziału 
w zawodach zapraszamy żeglarzy w klasach Optimist 
/grupa A i B/, 420, L,Equipe oraz Open Skiff. Regaty 
o Puchar Starosty Chojnickiego mają 20- letnią tra-
dycję, rozgrywane są od początków powołania samo-
rządów powiatowych w Polsce i na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez sportowych. Co roku na starcie re-
gat organizowanych przez LKS Charzykowy stawiają 
się zawodnicy z całej Polski, którzy z przyjemnością, 
w duchu fair- play rywalizują z żeglarzami z Charzy-
ków. W tym roku również zapraszamy na nasze za-
wody, zapewniamy dobrą atmosferę oraz atrakcyjne 
nagrody. Żeglarze z Charzyków świętują 100 rocznicę 
powstania pierwszego klubu żeglarskiego w Polsce- 
udział w regatach jest symbolicznym świętowaniem 
tego jubileuszu przez wszystkich uczestników za-
wodów. Ludowy Klub Sportowy Charzykowy zapra-
sza na kolejne regaty w tym sezonie. W dniach 7-8 
maja organizujemy Regaty o Puchar Starosty Powiatu 
Chojnickiego, do udziału w zawodach zapraszamy że-
glarzy w klasach Optimist /grupa A i B/, 420, L’Equipe 
oraz Open Skiff.

08 maja
Red Devils Futsal Club Chojnice zaprasza na mecz 
w ramach STATSCORE Futsal Ekstraklasa.
O godzina 18:00 chojnicka drużyna będzie gościć 
LSSS Team Lębork. 
 

12 maja
Po ośmiu latach od powstania monografii o historii 
Kosznajderii, pod egidą LGD Sandry Brdy ukazuje 
się jej II wydanie.  Rozdziały w niej są poszerzone, 
znalazły się w niej nowe zdjęcia; jest też nowy roz-
dział, w którym opisano szkolnictwo.  Promocja od-
będzie się o g.17 w Czytelni MBP w Chojnicach. Jej 
uczestnicy będą mogli wejść w posiadanie monografii 
za darmo.

12 maja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza płatni-
ków składek, a także księgowych i pracowników biur 
rachunkowych na bezpłatne szkolenie online, którego 
tematem będzie elektronizacja i skrócenie czasu prze-
chowywania akt pracowniczych. W trakcie szkolenia 
eksperci wyjaśnią na czym polega projekt „e-akta” 
i jak zmienia się okres przechowywania akt pracow-
niczych. Wskażą również zmiany, które wprowadzono 
w Programie Płatnik i e-Płatnik oraz na profilu płatni-
ka składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS), a także te w bieżąco składanych doku-
mentach. Webinarium odbędzie się o godz. 10:00. 
Zapisy na szkolenie ZUS przyjmuje pod adresem: 
elzbieta.duszynska01@zus.pl. Szkolenie będzie pro-
wadzone za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. 
W zgłoszeniu należy podać adres e-mail na który 
ZUS w dniu szkolenia wyśle link do spotkania, datę 
i temat szkolenia oraz numer telefonu do kontaktu.

13 maja
NOC MUZEÓW – czy Eksperymentarium to muzeum? 
Nieważne! Na pewno warto nas odwiedzić w trochę 
innych godzinach niż zawsze…  Atrakcje gwarantowa-
ne! CEW, ul. Piłsudzkiego 30. Dodatkowe informacje 
i zapisy pod nr telefonu 739007599. Zapraszamy!

13-15 maja
Chojnicki Klub Żeglarski serdecznie zaprasza nad Je-
zioro Charzykowskie na  XXV Memoriał Ottona We-
ilanda w klasach Optimist Gr. A i B.

14 maja
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydz-
kowskiego w Chojnicach serdecznie zaprasza zwie-
dzających  w sobotę 14 maja 2022 w godzinach od 
18:00 do 24:00. Muzealne ekspozycje udostępnione 
do zwiedzania - BRAMA CZŁUCHOWSKA: - Salonik 
mieszczański z XIX w. –ekspozycja stała, - Z prze-
szłości Chojnic. Od średniowiecza do czasów II Rze-
czypospolitej- ekspozycja historyczna, - Materialne 
dziedzictwo regionu Kaszub Południowych – stała 
ekspozycja etnograficzna. Polecana nowa wystawa 
przygotowana sezon letni 2022: - Archaiczne brzmie-
nia. Polskie ludowe instrumenty muzyczne.  BASZTA 
KURZA STOPA - nowa wystawa przygotowana na se-
zon letni 2022 z okazji Jubileuszu Chojnickiego Klu-
bu Żeglarskiego: - Nasi mistrzowie.100 lat żeglarstwa 
chojnicko–charzykowskiego. 

20 maja
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza studentów 
i osoby zainteresowane  na wykład  „Cztery wieki 
Chojnickiej Alma Mater”, który wygłosi Kazimierz Ja-
ruszewski.   PWSH „Pomerania”, ul. Świętopełka 10. 
godz.12.00,   sala 209, 

20 maja
Eksperymentarium w Chojnicach zaprasza grupy 
szkolne i przedszkolne po dawkę wiedzy i zabawy. 
W roli głównej pracowite pszczółki. Tego dnia w Eks-
perymentarium odbędą się warsztaty plastyczne, 
na których będzie można stworzyć domek dla tych 

niestrudzonych owadów. Czas trwania – ok. 50 minut. 
Koszt warsztatów – 15 zł/os. Dodatkowe informacje 
i zapisy pod nr telefonu 739007599. Zapraszamy!

20 maja
Gotowy jest album fotograficzny dokumentujący 100 
lat historii chojnicko-charzykowskiego żeglarstwa 
śródlądowego. Przy zdjęciach będzie ich obszerny 
opis. Promocja tego jubileuszowego wydawnictwa za-
planowana jest w CE-W Chojnice. 

22 maja 
Chojnicki Klub Żeglarski serdecznie zaprasza nad 
Jezioro Charzykowskie na  Ogólnopolskie Otwarcie 
Sezonu Żeglarskiego w ramach obchodów 100-lecia 
żeglarstwa polskiego.
 
22 maja
Red Devils Futsal Club Chojnice zaprasza na mecz 
w ramach STATSCORE Futsal Ekstraklasa. O godzi-
na 18:00 chojnicka drużyna będzie gościć Dreman 
Opole Komprachcice. 

24 maja
Eksperymentarium w Chojnicach zaprasza grupy 
szkolne i przedszkolne do wspólnego przygotowania 
podarków, na zbliżające się święto Naszych Kocha-
nych Mam. Czas trwania – ok. 50 minut. Koszt warsz-
tatów – 15 zł/os.

Dodatkowe informacje i zapisy pod nr telefonu 
739007599. Zapraszamy!

26 maja
Eksperymentarium zaprasza na DZIEŃ MATKI. 
Kwiatki? Czekoladki? Laurka? – co można przygo-
tować dla mamy? Dużo pomysłów i instrukcji na ten 
specjalny dzień znajdziecie na naszej stronie. Dodat-
kowe informacje i zapisy pod nr telefonu 739007599. 
Zapraszamy!

27 maja
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza studentów 
i osoby zainteresowane  na wykład  „Testamenty” , 
który wygłosi  dr Marek Enerlich.   PWSH „Pomera-
nia”, ul. Świętopełka 10. godz.15.00,   sala 209.
 
28 maja
W ostatnią sobotę maja (28.05) przewidziana jest ko-
lejna edycja Rowerowego Rajdu Kosznajderskiego. 
Tradycyjnie start będzie przy siedzibie PUP przy ul. 
Lichnowskiej. Trasa będzie wiodła przez Lichnowy, 
Sławęcin, Ciechocin do Ostrowitego, gdzie nad miej-
scowym jeziorem odbędzie się piknik z konkursami 
i konsumpcją ciasta przygotowanego przez miejsco-
we koło KGW. Powrót do Chojnic będzie przez Silno. 
Prawie cała trasa będzie po ścieżkach rowerowych. 
Niewielkie odcinki po drogach szutrowych. Wpisowe 
10 zł.

31 maja
Któż to leci tam u góry? To nasz wierny przyjaciel – 
biały bocian. To właśnie on jako jeden z pierwszych 
przylatuje z ciepłych krajów i oznajmia, że właśnie 
nadchodzi do Nas najbardziej wyczekiwana pora 
roku! Uczcijmy wspólnie jego święto na warsztatach 
edukacyjno – plastycznych w Eksperymentarium. Za-
praszamy grupy szkolne i przedszkolne . Czas trwania 
– ok. 50 minut. Koszt warsztatów – 15 zł/os. Dodat-
kowe informacje i zapisy pod nr telefonu 739007599. 
Zapraszamy!

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


