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       6 maja 2019 r. Starosta Chojnicki wydał 
zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powoła-
nia składu osobowego Powiatowej Społe-
cznej Rady Seniorów w składzie: Stanisław 
Kalinowski - przedstawiciel Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów Oddział Gdańsk - 
Prezes, Maria Kamińska - Przewodnicząca 
Czerskiej Gminnej Rady Seniorów - Wicepre-
zes, Ludomiła  Paczkowska  -  Wiceprezes   
Stowarzyszenia „Sabat Szefowych" - Wice-
prezes, Jolanta Lipska - Pełnomocnik Bur-
mistrza Czerska ds. polityki senioralnej - Se-
kretarz, Witold Beil - przedstawiciel Zarządu 
Osiedla nr 3 w Chojnicach - Członek,  
Antonina Jakubowska - przedstawiciel 
Chóru „Astry" przy Chojnickim Domu Kultury 
- Członek, Maria Judejko - przedstawiciel 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Członek, 
Halina Wika Czarnowska - Wiceprzewo-
dnicząca Gminnej Rady Seniorów w Czersku 

- Członek, Anna Gmurowska - Prezes 
Stowarzyszenia „Szukam Drogi" - Członek, 
Iwona Kobierowska - Prezes Stowarzysze-
nia „Młodzi duchem" w Rytlu - Członek, 
Bożena Kuśmierek - przedstawiciel Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów i In-
walidów w Chojnicach - Członek, Wiesława 
Beling - Sekretarz Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w Chojnicach - 
Członek, Edmund Hapka - przedstawiciel   
Rady Seniorów przy Urzędzie Miejskim
w Chojnicach - Członek. 
      Prezes Powiatowej Społecznej Rady Se-
niorów – Stanisław Kalinowski - pełni 
jednocześnie funkcję Powiatowego Pełno-
mocnika Starosty do spraw senioralnych.   
     Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społe-
cznej Rady Seniorów odbyło się 8 maja 2019 
r. Rada powstała z inicjatywy wicestarosty 
Mariusza Palucha.

         9 maja na Starym Rynku w  Chojnicach 
odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Straża-
ka. Były awanse i nagrody pieniężne. Przy-
byli przedstawiciele władz rządowych i sa-
morządowych, sponsorzy, emeryci i renciści 
KP PSP Chojnice oraz st. bryg. Piotr Socha – 
Zastępca Pomorskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Na 
wyższy stopień awansowani zostali: 

st. asp. Dariusz Jeszka - aspirant sztabowy
mł. asp. Jan Banaszak - aspirant
mł. ogn. Grzegorz Kuchenbecker - ogniomistrz
st. sekc. Szymon Hapka -   młodszy ogniomistrz
st. sekc. Jacek Hinc   - młodszy ogniomistrz
str. Aron Górnowicz - starszy strażak
str. Szymon Piotrowski - starszy strażak

     Za szczególne osiągnięcia i zaangażowa-
nie podczas wykonywania obowiązków służ-
bowych nagrody pieniężne otrzymali:

1. st. kpt. Błażej Chamier Cieminski
2 st. kpt. Marcin Wróblewski
3. st. asp. Michał Brieger
4. st. ogn. Alicja Zielińska

   Starosta Chojnicki Marek Szczepański 
przyznał wyróżnienia dwóm strażakom: st. 
asp. Krzysztofowi Suchackiemu i druhowi 
Ryszardowi Starzyńskiemu.

   Godzinę wcześniej w podziemiach koś-
cioła gimnazjalnego odbyła się promocja 
wydawnictwa ściśle związanego z historią 
chojnickiego pożarnictwa. 
    "Kronika Zakładowej Straży Pożarnej 
PKP w Chojnicach" została wydana przez 
Miasto Chojnice i otwiera cykl „Kroniki choj-
nickie”. Pozycja wyszła symbolicznym nakła-
dem w liczbie 100 egzemplarzy. Stu stronico-
wa kronika zawiera wycinki prasowe i zdję-
cia, dokumentujące przebieg akcji gaśni-

czych, zawodów czy zabaw w Domu Koleja-
rza. „Pamiętam, że nagrodą główną w loterii 
był żywy kogut” – mówił Andrzej Górnowicz, 
który wraz z Witoldem Hope zapełniał strony 
Kroniki Zakładowej Straży Pożarnej w Choj-
nicach. Obaj panowie dowodzili tą jednostką. 
Straż zakładową sformowano w 1976 r. Etat 
wynosił trzydziestu trzech funkcjonariuszy 
pożarnictwa. Komendantem jednostki został 
por. poż. Witold Hope. Warunki socjalno-by-
towe były na początku fatalne. Wspólnymi 
siłami, dla potrzeb jednostki,  zaadoptowano 
i przygotowano wycofane z ruchu wagony 
sypialniane, biura oraz magazyny i świetlice. 
Na promocje przybyło wielu dawnych straża-
ków, którzy wspominali tamten okres. 
      Szkoda tylko, że wydawnictwo nie jest 
„oryginalnym reprintem” tej starej kroniki. 
Wartośc historyczna, takiego wydawnictwa,  
byłaby znacznie większa. Ale jest nadzieja, 
że kolejne w tym cyklu kroniki będą już 
wychodziły w „oryginale”. 
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       Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory 
do Parlamentu Europejskiego w powiecie 
chojnickim. Partia zdobyła tutaj 46,79% gło-
sów. Koalicja Obywatelska uzyskała 39,96%. 
Na Wiosnę Biedronia oddano 5,68% głosów, 
Pod progiem znalazły się: Konfederacja - 
3,95% Kukiz´15 - 2,29%, Polska Fair Play 
Bezpartyjni Gwiazdowskiego 0,91% i Lewica 
Razem - 0,77%. W powiecie chojnickim Koa-
licja Obywatelska wygrała z PiS tylko w mie-
ście Chojnice: 48,98% Koalicja,  37,41% PiS. 
W gminach Brusy, Czersk i Konarzyny zde-
cydowane zwycięstwo przypadło Prawu
i Sprawiedliwości. Frekwencja w powiecie 
chojnickim wyniosła 42,65%. Najwyższa była 
w mieście Chojnice, 45,22%.  

 Poniżej wyniki szczegółowe:

Miasto Chojnice:
Frekwencja: 45,22%, Koalicja Europejska Po 
Psl Sld .N Zieloni - 48,98%, Prawo i Sprawie-
dliwość - 37,41%, Wiosna Roberta Biedronia 
- 5,68%, Konfederacja Korwin Braun Liroy 
Narodowcy - 3,95%, Kukiz´15 - 2,29%, Pol-
ska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 
0,91%, Lewica Razem - Partia Razem, Unia 
Pracy, RSS - 0,77%

Gmina Chojnice:
Frekwencja: 39,98%, Prawo i Sprawie-
dliwość - 45,29%, Koalicja Europejska Po Psl 
Sld .N Zieloni - 40,63%, Wiosna Roberta 
Biedronia - 5,56%, Konfederacja Korwin 

Braun Liroy Narodowcy - 3,94%, Kukiz´15 - 
2,97%, Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiaz-
dowski - 0,85%, Lewica Razem - Partia 
Razem, Unia Pracy, RSS - 0,76%, 

Gmina Czersk:
Frekwencja: 39,47%, Prawo i Sprawiedli-
wość - 56,49%, Koalicja Europejska Po Psl 
Sld .N Zieloni - 31,23%, Wiosna Roberta 
Biedronia - 4,77%, Konfederacja Korwin 
Braun Liroy Narodowcy - 3,20%, Kukiz´15 - 
2,84%, Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiaz-
dowski - 0,78%, Lewica Razem - Partia 
Razem, Unia Pracy, RSS - 0,68%

Gmina Brusy:
Frekwencja: 44,79%, Prawo i Sprawiedli-
wość - 62,21%, Koalicja Europejska Po Psl 
Sld .N Zieloni - 25,89%, Konfederacja Korwin 
Braun Liroy Narodowcy - 4,11%, Wiosna Ro-
berta Biedronia - 3,54%, Kukiz´15 - 2,52%, 
Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 
0,92%, Lewica Razem - Partia Razem, Unia 
Pracy, RSS - 0,81%

Gmina Konarzyny:
Frekwencja: 36,26%, Prawo i Sprawiedli-
wość - 47,56%, Koalicja Europejska Po Psl 
Sld .N Zieloni - 34,17%, Wiosna Roberta 
Biedronia - 6,30%, Konfederacja Korwin 
Braun Liroy Narodowcy - 4,57%, Kukiz´15 - 
4,41%, Lewica Razem - Partia Razem, Unia 
Pracy, Rss - 1,89%, Polska Fair Play Bez-
partyjni Gwiazdowski - 1,10%

         18 maja mieliśmy okazję uczestniczyć 
w kolejnej chojnickiej odsłonie Europejskiej 
Nocy Muzeów. Takich tłumów jak w tym roku 
nie było na żadnej poprzedniej edycji. Ob-
chody rozpoczęły się ok. 17:00 kiedy pier-
wsze grupy mieszkańców wybrały się z prze-
wodnikami na zwiedzanie dworca PKP
i Schroniska dla nieletnich. Trochę później 
drzwi otworzyły placówki kulturalne. W Bra-
mie Człuchowskiej można było obejrzeć 
m.in. wystawę plakatu  ze zbiorów Muzeum 
Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Or-
chard Lake, a w Kurzej Stopie sensoryczną 
wystawę interaktywną. W mieszczącym się 
nieopodal Muzeum Janusza Jutrzenki - 
Trzebiatowskiego zagościli górale. Można 
było zwiedzić cmentarz ofiar zbrodni hitlero-
wskich (oprowadzał Kazimierz Ostrowski) 
oraz ratusz po którym, od piwnicy po strych, 
oprowadzał Przemysław Zientkowski. W fo-
sie grał zespół „Menele”, a w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego można było posłu-
chać koncertu fortepianowego Michała Janu-
szewskiego podczas wernisażu wystawy 
malarstwa i rzeźby Marleny Pawlak (artystka 
jest bohaterką działu „Chojniczanie z pasją”, 
str. 22-23). Kolejny wernisaż wystawy 
malarstwa trwał w tym czasie w ChCK 

(relacja na str. 13). Na emporach kościoła 
gimnazjalnego na zwiedzających czekała 
wystawa "Drogi do niepodległości" oraz ryce-
rze z Bractwa Rycerskiego Herbu Tur z Bog-
danem Kufflem na czele. W Bazylice Mniej-
szej można było obejrzeć wystawę zdjęć
i artefaktów pn. „Bazylika jakiej nie znacie”. 
Dostępne do zwiedzania były także krypty 
bazyliki. Nie sposób było być we wszystkich 
miejscach, tak bogata była oferta tej nocy.    
    Wielkie słowa uznania należą się kiero-
wnikowi Referatu Kultury Urzędu Miejskiego 
Panu Zbigniewowi Buławie, który spiął orga-
nizacyjnie wszystkie te wydarzenia. 

Nr 6/2019 (82)  CZERWIEC 2019



01 maja
Od 1 maja w starostwie obowiązuje zarządzenie o dodatku 
rowerowym. Pracownicy, którzy minimum 15 razy w mie-
siącu zdecydują się do pracy przyjechać na dwóch kółkach 
otrzymają do wypłaty dodatkowe 100 zł.  

02 maja
W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na Starym Rynku 
odbyła się akcja rozdawania flag i chorągiewek zorganizo-
wana przez koło terenowe Prawa i Sprawiedliwości.

03 maja
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Stowarzyszenie „Dworek 
Polski" zorganizowało coroczną imprezę „Na Szlaku Kultur” 
połączoną z VI Ogólnopolskim Konkursem Kapel 
Ludowych. Przed chojnicką publicznością zaprezentowały 
się zespoły folklorystyczne z terenów Kaszub, Kujaw, 
Kurpiów, Rzeszo-wa, Powiśla, Pomorza, Wielkopolski, 
Małopolski oraz Lubelszczyzny.

03 maja
Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się od odśpiewania hymnu. Następnie starosta chojnicki 
Marek Szczepański wygłosił krótkie przemówienie. Po 
uroczystościach na Starym Rynku poczty sztandarowe, 
delegacje i mieszkańcy przeszli pod pomnik Chrystusa 
Króla i Orła Białego, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. O godz. 
12.00 uczestniczyli w uroczystej mszy św. w kościele p.w. 
Matki Bożej Królowej Polski. 

04 maja
W sobotę w święto Floriana, czyli Dzień Strażaka, odbyły się 
po raz 35. Biegi Strażackie. Na starcie stanęło ponad 150 
zawodników i zawodniczek, a ukończyło bieg 147 – w tym 
kilku strażaków.  Bieg zorganizowała Sekcja Biegowa Flo-
rian przy Kolejarzu Chojnice. Organizację biegu po Andrzeju 
Górnowiczu przejął Hubert Szwankowski. Zwyciężył Sergii 
Hodyna z Ukrainy z klubu Runing CLUB Krzemien, który 10-
kilometrową trasę ukończył w czasie 36,29. Drugi był Maciej 
Kosiecki z Kościerzyny (KP PSP Kościerzyna – Remus) – 
czas 37,24, a trzeci Paweł Moskal (Kurzętnik Biega) – czas 
37,33. Z regionu najszybszy był Mateusz Dajnowski – 
39,31. Wśród kobiet najszybsza była chojniczanka Barbara 
Łącka (Wróblewski Team) - czas 41,56. Druga na metę 
przybiegła Kamila Grzonka (Sokół Zblewo) – 44,18, a 
trzecia Marlena Pawłowska z Człuchowa – 44,24.

05 maja
Chojniczanka zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. 
Bramkę na wagę remisu zdobył w ostatniej sekundzie doli-
czonego czasu gry Emil Drozdowicz, który uratował nie tylko 
remis, ale tak naprawdę utrzymanie Chojniczanki w I lidze.

06 maja
W ramach akcji Dwa tygodnie z książką odbyło się 
spotkanie z pisarzem Filipem Porębskim. Filip Porębski jest 
młodym mieszkańcem powiatu chojnickiego i ma na swoim 
koncie dwie książeczki dla dzieci: „Zosia i Maks, czyli afera 
za dużych spodni” i „Banda nieudaczników”. Poza 
książkami nastolatek napisał także kilka sztuk teatralnych.

06 maja
Punktualnie o godz. 9.00, maturzyści przystąpili do egzami-
nu dojrzałości. Na pierwszy ogień poszedł język polski. 
Łącznie w powiecie chojnickim do matury przystąpiło ponad 
1000 osób, z czego blisko 800 to tegoroczni absolwenci.

07 maja
Fałszywy alarm bombowy. Ładunki miały być umieszczone 
w Technikum nr 2 i II LO oraz w czerskim LO. W szkołach 
pojawiła się straż pożarna, policja, która dokonała spraw-
dzenia pomieszczeń nie znajdując zagrożenia. Egzamin  
maturalny z matematyki rozpoczął się w tych placówkach
z opóźnieniem.

07 maja
W CEW odbyło się spotkanie w sprawie produktu regio-
nalnego. Przedstawiciele środowisk turystycznego, 
kulturalnego, osoby zajmujące się promocją oraz 
przedsiębiorcy uczestniczyli w naradzie, w czasie której 
dyskutowano nad wyborem produktu regionalnego 
promującego powiat chojnicki. Inicjatorem spotkania był 
wicestarosta chojnicki Mariusz Paluch. 

07 maja
W Mediatece seniorzy ukończyli kurs komputerowy . Na za-
kończenie kursanci otrzymali dyplomy i obejrzeli prezenta-
cję Magdaleny Stolp na temat bezpieczeństwa w internecie.

08 maja
W przeddzień "Dnia Europy", w ChCK odbył się VII Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej "EURO - SONG” Chojnice 2019, 
którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1.

08 maja
Przedstawiciele władz powiatu chojnickiego uczestniczyli
w XIV obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

i Położnej (przypada 12 maja). W spotkaniu, podczas któ-
rego wyróżniono najbardziej oddanych pracowników uczes-
tniczyli wicestarosta powiatu chojnickiego Mariusz Paluch. 
Oprócz kwiatów i gratulacji na ręce Ewy Wodzikowskiej,  
zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa, trafił też czek na 
kwotę 15.000 zł, którą przekazał powiat chojnicki. 

08 maja
W Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie odbył się II etap XIII 
Wiosennego Konkursu Wiedzy Przyrodniczej. 

09 maja
W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Chojnicach prze-
prowadzono eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym 2019. Był to już czterdziesty drugi 
finał imprezy podnoszącej kulturę korzystania z dróg 
publicznych

09 maja
Na Starym Rynku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia 
Strażaka. W uroczystości udział wzięli m.in.  st. bryg. Piotr 
Socha – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych, sponsorzy, emeryci
i renciści KP PSP Chojnice. Wcześniej w Collegium Ars 
odbyła się  promocja pierwszej z kronik Zakładowej 
Kolejowej Straży Pożarnej. Materiały do kroniki gromadzili 
przez lata Witold Hoppe oraz Andrzej Górnowicz.

09 maja
Wsali Chojnickiego Centrum Kultury zaprezentowano sztu-
kę "Meritum, to Ty?". Jednym z wykonawców był chojnicza-
nin Ryszard Stopa, występujący w roli Ernesta, pisarza. 
Spektakl napisała Karolina Kasprzak - aktorka, autorka sce-
nariuszy i kulturoznawca, która zagrała rolę Margo, uznanej 
pisarki, autorki komedii romantycznych. Akompaniował na 
fortepianie Sebastian Nowakowski.

09 maja
Pracownia Dokumentacji Regionalnej MBP otrzymała do 
swoich zbiorów Kronikę Komitetu Obwodowego nr 3 sprzed 
60 lat. Do zbiorów bibliotecznych przekazał ją chojniczanin 
Marek Wincencjusz. Kronikę prowadził przewodniczący 
naj-pierw Komitetu Obwodowego nr 1, a potem Komitetu 
Obwo-dowego nr 3 Tadeusz Wincencjusz. Zawiera ona 
wpisy z lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

10 maja
Czwarta wygrana Kewina Gruchały. Najmłodszy zawo-
dowiec w Polsce zdominował przeciwnika! Na gali w Koś-
cierzynie pokonał, wysoko na punkty, Białorusina Viktara 
Ramanavicha (0-1).

11 maja
Park 1000-lecia był areną zmagań szkolnych drużyn w ra-
mach Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Już po raz XXVII Choj-
nicki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował 
te ciekawe zawody. Zwycięzcami w klasyfikacji zostali 
uczniowie ze Szkoły Technicznej Bydgoskiego Zakładu 
Dos-konalenia Zawodowego w Chojnicach mieszczącej się 
przy ul. Kościerskiej 10.

14 maja
Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy" w Charzykowach 
rozpoczęła realizację projektu zatytułowanego "Akademia 
Aktywnego Seniora". Bierze w nim udział 100 osób w wieku 
powyżej 60 lat z Charzyków, Rytla, Lichnów, Łęga i Ko-
narzyn.

 14 maja
Zmarł Reinhold Wietkamp Honorowy Obywatel Miasta 
Choj-nice, społecznik i wolontariusz z partnerskiego miasta 
Emsdetten w Niemczech. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 28 maja w Emsdetten.

16 maja
Chojnicki fotograf Aleksander Knitter został finalistą (pod-
wójnym) i laureatem nagrody specjalnej największego i naj-
bardziej prestiżowego konkursu dla fotografów zawodo-
wych w Polsce Grand Press Photo.

17 maja
„Europa w Chojnicach - Chojnice w Europie” to tytuł kon-
ferencji, która odbyła się w Centrum Edukacyjno-Wdro-
żeniowym w Chojnicach. O tym, czym jest Unia Europejska, 
jakie korzyści płyną dla naszego kraju z obecności w niej 
oraz o sposobach dyskredytacji mówili samorządowcy oraz 
eksperci. 

17 maja 
W sali obrad ratusza odbyła się promocja książki Marcina 
Synaka  „Sześć wieków w historii miasta. W 25. rocznicę 
odnowienia Bractwa Strzeleckiego w Chojnicach”.

18 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wystawę malar-

stwa Anny Eichler pt. "Zatrzymanie". Wernisaż miał miejsce 
podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Później artystka opo-
wiedziała o tworzeniu murali.

18 maja
Po raz siódmy odbył się rajd rowerowy Odjazdowy Biblio-
tekarz.  Bibliotekarze, miłośnicy książek i rowerów wyruszyli 
spod siedziby MBP w Chojnicach, żeby tym razem prze-
jechać trasę wokół Jeziora Charzykowskiego (ok. 50 km).

20 maja
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się spot-
kanie z ks. Franciszkiem Kameckim, który jest nie tylko 
duchownym, ale także poetą. Na dodatek człowiekiem, 
który, co nie jest tak oczywiste, ma własne poglądy i często 
idzie pod prąd... Spotkanie zorganizował chojnicki Klub 
Tygodnika Powszechnego.

21 maja
W Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyły się konsultacje
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego dla 
Miasta Chojnice 2020. W spotkaniu uczestniczyli  radni, 
przewodniczący osiedli i dyrektorzy wydziałów Urzędu 
Miejskiego. 

21 maja
W filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Młodzie-
żowej w Chojnicach, odbyło się spotkanie z chojnicką 
poetką Bernadetą Korzeniewską. 

22 maja
W fosie miejskiej Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Specjalnych zorganizowało Święto muzyki pod hasłem 
"Szalone lata 80-te". Ten niezwykły festiwal ma już swoją 
historię i swoich bohaterów gdzie bohaterami są wszyscy 
wykonawcy, którzy nie bacząc na swoje ułomności, pilnie 
ćwiczą a potem prezentują posiadane zdolności wokalne na 
scenie.

24 maja
Zarząd klubu Chojniczanka poinformował, że osiągnął 
porozumienie z nowymi członkami sztabu szkoleniowego. 
W sezonie 2019/2020 zespół poprowadzi czeski duet ojciec
i syn – 64-letni Josef Petrik i 39-letni Josef Petrik junior.

24 maja
W Szkole Podstawowej w Charzykowach odbył się po raz 
XXV, Gminny Konkurs Ekologiczny. W tym roku przebiegał 
on pod hasłem „Chronimy obszary wodno - błotne”, które 
nawiązywało do Światowego Dnia Mokradeł, obchodzone-
go 2 lutego 2019 r.

25 maja
Szkoła Podstawowa nr 7 zaprosiła uczniów, rodziców i sym-
patyków szkoły do aktywnego udziału w festynie ekolo-
gicznym, którego celem było propagowanie zachowań 
proekologicznych i prozdrowotnych oraz integracja środo-
wiska lokalnego. 

25 maja
Zmarł Joseph Collard z Waalwijk, Honorowy Obywatel 
Miasta Chojnice. Uroczystość pożegnalna odbyła się w 
piątek 31.05.2019 r. w miejscowości Vlijmen w Holandii. Jos 
Collard urodził się 02.06.1932 r. w Waalwijk w Holandii. 
Aktywnie działał na rzecz miasta i chojniczan. Skupiał się 
przede wszystkim na działaniach niosących wsparcie
i pomoc dla chojnickiego szpitala. Pomoc ta nie ograniczała 
się tylko do środków finansowych, ale przejawiała się 
również w postaci darów (wózki inwalidzkie, łóżka i szafki 
szpitalne, a także różnorodna aparatura medyczna).

26 maja
Chojniczanie głosowali w wyborach do Europarlamentu. 
Frekwencja w powiecie chojnickim wyniosła 42,65%. 
Najwyższa była w mieście Chojnice, 45,22%. W powiecie 
chojnickim PiS uzyskał 46,79% głosów. Na Koalicję Obywa-
telską zagłosowało 39,96%. Wiosna Biedronia miała 5,68%. 
Na Konfederację głos oddało 3,95%. Na Kukiz´15, 0,91%
a na komitet Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowskiego
i 0,77% na Lewicę Razem. Koalicja Obywatelska wygrała
z PiS tylko w Chojnicach w stosunku 48,98% do 37,41%.
W gminach Brusy, Czersk i Konarzyny zdecydowanie naj-
większe poparcie uzyskał PiS.

26 maja
Odbył się I Ogólnopolski Turniej Form Tanecznych "Wy-
gibajka w Redzie", gdzie świetnie zaprezentowała się 
tancerka ChCK Marta Szczęsna, solistka najstarszego 
zespołu Music Dance, wytańczyła, na turnieju w Redzie, 
dwa pierwsze miejsca w kategorii solo.

30 maja
Podinspektor Jarosław Piechowski został nowym zastępcą 
komendanta policji w Chojnicach. Zastąpił tym samym To-
masza Kąkolewskiego, który od niedawna jest komen-
dantem policji w Człuchowie.
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   13 maja 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Miejskiej VIII 
kadencji. Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji został Andrzej Gąsiorowski, a do komisji wnio-
skowej wybrano radnych Janinę Kłosowską i Jana Koper-
skiego
       Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz 
Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Zakończyły się zebrania osiedlowe. 
Chciałbym publicznie podziękować Zarządom i Przewod-
niczącym, którzy w poprzedniej kadencji sprawowali swoje 
funkcje, za ten okres, który minął. Gratuluję również nowo 
wybranym Przewodniczącym, nowym – starym Przewod-
niczącym, bo i reelekcje są. Jestem do Państwa dyspozycji, 
tak samo radni Rady Miejskiej. Będę chciał w najbliższym 
czasie odbyć cykl spotkań z każdym Przewodniczącym 
Samorządu Osiedlowego, żeby jak najlepiej kreować 
współpracę między Urzędem a osiedlami chojnickimi.
      W minionym okresie Państwo na pewno zapoznali się
z sytuacją, do której doszło w Przedszkolu „Skrzaty”. Urząd 
Miasta, w mojej ocenie, zareagował prawidłowo. Złożyliśmy 
zawiadomienie do Kuratora Oświaty, do Rzecznika Praw 
Dziecka i do Prokuratury. Z tego, co wiemy postępowania się 
toczą. Natomiast skutek dla rodziców dzieci, z tej grupy,
o której mówimy był też taki, że właścicielka przedszkola 
rozwiązała grupę. Tutaj Wydział Edukacji wspierał rodziców, 
którzy poszukiwali innych placówek i wszyscy chętni, którzy 
chcieli umieścić dzieci w innych przedszkolach taką moż-
liwość otrzymali i dzieci są w innych przedszkolach. Również 
dwójka dzieci specjalnej troski została skierowana do przed-
szkola przy Szkole Podstawowej Nr 7. O sytuacji będziemy 
na bieżąco informować i jestem przekonany, że ten problem 
będzie też kanwą spotkań Komisji Edukacji i dogłębnej ana-
lizy tego, co się wydarzyło.
      Dzisiaj podpisałem zarządzenie związane z wynagrodze-
niami zasadniczymi pracowników administracji i obsługi
w szkołach. Ma to związek z tym, iż od kwietnia nauczyciele 
otrzymali planowaną waloryzację płac, pięcioprocentową,
z realizacją od stycznia. Natomiast, pamiętacie Państwo, że 
mieliśmy takie zarządzenie, bardzo korzystne dla pracow-
ników administracji i obsługi, którego nie jesteśmy w stanie ze 
względów finansowych w tej chwili zrealizować, dlatego 
zaproponowałem realizację waloryzacji płac na miarę na-
szych możliwości. Ta miara naszych możliwości, to jest sku-
tek finansowy w tej grupie „administracja i obsługa” 
zwiększonego wydatku o około 300 tys. zł. I są to podwyżki 
nie procentowe, jak to najczęściej bywa, podwyżki, walory-
zacje, tylko są one kwotowe i najwyższe kwoty otrzymują 
osoby najmniej zarabiające, niższe kwoty osoby najlepiej 
zarabiające. Tak to trzeba było zrobić, żeby wybrnąć z pro-
blemu. Podstawowy cel jaki chcieliśmy osiągnąć, to taki, żeby 
osoby, które najmniej zarabiają otrzymywały wynagrodzenie 
zasadnicze w wysokości co najmniej najniższego uposaże-
nia, które funkcjonuje w Polsce, czyli to jest te 2.250,00 zł. 
Żeby nie było tak, że pracownik otrzymuje 2.250,00 zł w ten
o to sposób, że ta kwota jest kreowana z dodatku stażowego. 
No, bo tak można byłoby zrobić, że ma 1.800,00 i ma 20% do-
datku stażowego, no ma najniższą krajową, nie ma problemu. 
Przy wprowadzeniu tego zarządzenia najniżej zarabiający 
pracownik w naszych szkołach będzie miał tą płacę zasad-
niczą w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia.
I tak szybciutko mogę tutaj, bo Państwa to interesuje, podać 
kwoty. Panie szatniarki zarabiały 2.100,00 zasadniczej płacy, 
po tej waloryzacji będą zarabiały 2.250,00. Panie sprzątaczki 
zarabiały 2.100,00, będą zarabiały 2.250,00, czyli mają 
kwotowo o 150 zł więcej. Panie sprzątaczki, woźne, w innej 
grupie, zarabiały 2.142,00, będą zarabiały 2.260,00. Dalej, 
pomoc administracyjna zarabiała 2.205,00, będzie zarabiała 
2. 290,00, czyli 85 zł. Pomoc kuchenna zarabiała 2.205,00, 
będzie zarabiała 2.290,00, czyli 85 zł. Woźny–Konserwator 
zarabiał 2.247,00, będzie zarabiał 2.350,00, podobnie pomoc 
nauczyciela. Kucharz zarabiał 2.352,00, będzie zarabiał 
2.440,00, czyli 88 zł. Referent, jesteśmy już w administracji, 
zarabiał 2.394,00, będzie zarabiał 2.500,00, do tego 
dodajemy dodatek stażowy. Konsultant systemów teleinfor-
matycznych – 2.730,00 – 2.820,00, informatyk 2.730,00 – 
2.820,00, to jest o 90 zł. Główny specjalista ds. kadrowo – 
płacowych zarabiał 2.940,00, będzie miał 3.030,00, podobnie 
główny specjalista ds. kadrowych i główny specjalista ds. 
płacowych. Sekretarz szkoły, bardzo ważna osoba w szkole, 
zarabiał 3.003,00 zł zasadniczej pensji, teraz będzie 
3.090,00. Zastępca głównego księgowego zarabiał 3.402,00, 
będzie miał 3.500,00. I główny księgowy – 3.906,00, a będzie 
zarabiał 4.000,00 zł.
    Chciałbym jeszcze nadmienić, że podwyżka, czy waloryza-
cja płac nauczycieli, subwencjonowana przez nasz rząd jest 
finansowana w siedemdziesięciu procentach. Skutek trzy-
dziestu procent waloryzacji płac nauczycielskich spada na 
samorząd. Czyli nie ma tych pieniędzy, po prostu, w sub-
wencji oświatowej w odniesieniu do całej grupy. Nie wiemy, 
co się wydarzy od września, bo jak Państwo wiecie rząd 
podpisał porozumienie z Solidarnością. I teraz pytanie, czy 

przy braku akceptacji Związku Nauczycielstwa Polskiego i in-
nych związków, ta kolejna podwyżka pięcioprocentowa 
będzie wchodziła, czy nie? Jeżeli będzie wchodziła i znowu 
dostaniemy w subwencji tylko 70%, to znowu musimy 30%, to 
jest około 600 tys. zł dodatkowych środków znaleźć, żeby tą 
podwyżkę zrealizować. Ja oczywiście mogę apelować do 
rządu, żeby przekazywał samorządom pełną kwotę walory-
zacji płac, bo tak powinno być, bez zaglądania do dochodów 
własnych samorządu. No, jest odpowiedź, że przecież 
dostajecie PIT. No, dostajemy PIT. 10 mln z PIT-u dokładamy 
do oświaty, dziesięcioma milionami finansujemy przedszko-
la, zostaje nam dziesięć, bo razem mamy 30 mln tego właśnie 
PIT-u. Również chciałbym powiedzieć, że dokonałem walo-
ryzacji płac pracowników Urzędu Miejskiego i podległych 
jednostek. To jest waloryzacja pięcioprocentowa. Jeszcze 
wrócę do administracji i obsługi. W tym zarządzeniu, ta 
waloryzacja jest pięcioprocentowa, odnośnie do kwot. Gdyby 
to moje stare zarządzenie miało funkcjonować, to byłoby 7%, 
czyli te dwa procenty zabrakły. Nie jest to duża różnica. 
Natomiast waloryzacja płac w MOPS-ie nastąpi o 7%. To 
dlatego, że pracownicy MOPS-u diametralnie słabiej zara-
biają od pracowników Urzędu Miejskiego i podległych 
jednostek. Chcielibyśmy te różnice chociażby tymi dwoma 
procentami zmniejszyć. Jednostki mają dowolność decyzji, 
czy to będzie podwyżka kwotowa, czy procentowa. Model 
jest wypracowany wewnątrz jednostki, ja go akceptuję.
W Urzędzie rozmawialiśmy na początku o podwyżce kwo-
towej, ale potem jednak związki zawodowe zmieniły zdanie
i dokonaliśmy waloryzacji płac procentowej, po 5 % od maja. 
Natomiast, są media więc od razu powiem, że tą część 
waloryzacji od stycznia do kwietnia włącznie wypłaciłem
w formie nagrody. To dlatego, żeby nie realizować tzw. 
„kwitologii” z ZUS-em i z innymi instytucjami, bo trzeba by 
było poprawiać całe cztery miesiące roku, które minęły. 
Pracownicy to zaakceptowali. Nazwałem to nagrodą, ale to 
właściwie nie jest nagroda tylko waloryzacja ich płacy od 
stycznia do końca kwietnia. 

     Kolejny temat, Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął 
przetarg na modernizację odcinka ul. Sępoleńskiej, tj. od 
ronda Wyszyńskiego do Wiaduktu, około 700 tys. zł. I ten 
temat będzie realizowany w tym roku.
      Mamy również odpowiedź na naszą inicjatywę samorzą-
dów chojnickich wykonania dokumentacji na drodze 212, 
czyli ta ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie od Meta-
lowca do Wolności. Jest akceptacja Zarządu Województwa, 
aby nasze samorządy przygotowały tą dokumentację. I jest 
wola zawarcia porozumienia i określenia warunków realizacji 
zadania, ale to w terminie późniejszym. Czyli dyplomaty-
cznie, nie możemy dzisiaj powiedzieć, że połowę środków na 
inwestycję wyłoży Zarząd Województwa a połowę gminy 
chojnickie, tutaj jeszcze się odbędą, w tym zakresie, 
negocjacje.
     Kolejna sprawa, uruchomiliśmy przetargi na brakujące 
deszczówki w mieście. Będziemy je rozstrzygać w grani-
cach 3 czerwca. Mam nadzieję, że… I tu już czas nas bardzo 
nagli, bo z jednej strony pozwolenia na budowę się kończą,
a z drugiej strony harmonogramy nam się kurczą. I mamy już 
taki, na przykład, problem, skończyliśmy ścieżki rowerowe na 
Wyszyńskiego, wchodzimy w ulicę Brzozową i realizujemy 
ścieżki rowerowe bez deszczówek, a powinno być odwrotnie, 
najpierw powinna być deszczówka, potem ścieżka rowero-
wa. Ale to są kwestie, które musimy sami rozsądzić. Tak więc 
te deszczówki powinniśmy rozstrzygnąć na początku 
czerwca.
      Powtórzyliśmy przetarg na targowisko przy ul. Angowic-
kiej. W pierwszym przetargu uczestniczyły trzy firmy i naj-
niższa oferta była 1.436.000,00. A w powtórzonym przetargu 
uczestniczyły cztery firmy, czyli jedna więcej, natomiast oferty 
dwie są niższe od tej najniższej w poprzednim przetargu
o kwotę około 90 tys. zł. Ale to jeszcze jest około 200 tys. zł 
powyżej kosztorysu. Będziemy się zastanawiać, czy ten 
przetarg rozstrzygnąć, czy jeszcze go powtórzyć. Również 
udało nam się wyłonić wykonawcę projektu zagospoda-
rowania przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojni-
cach. Bardzo ważny temat.
      Jesteśmy też w przededniu uruchomienia ul. Subisława. 
I oddaliśmy do oceny ex ante dokumentację projektową prze-
targu „Budynek kolejowy wraz z parkingami”. I również odby-
liśmy konsultacje z PLK-ą. PLK-a ogłasza przetarg na przej-
ście podziemne jednak w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 
Nie chcą wykonać projektu, tylko „zaprojektuj-wybuduj”. I tu 
nas bardzo goni czas, ponieważ z końcem września, paź-
dziernika ma być zakończona budowa dworca autobu-
sowego i to przejście podziemne powinno być już gotowe. 
Oczywiście, jak ktoś obserwuje temat, to powie – no, mówimy 
o Dworcu, a jeszcze tam się nic nie dzieje. Firma wykonuje 
ścieżki rowerowe w tej chwili, a my jesteśmy w przededniu 
uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków na wybu-
rzenie dwóch obiektów przy Nad Dworcem 12 i 10. Tutaj 
mamy odpowiednie dokumenty źródłowe, z których wynika, 
że zgoda konserwatora, nie administracyjna, ale zgoda była.
I w konsekwencji tych decyzji, czy tych uzgodnień, przepra-

szam, w czasie przeszłym, czekamy w tej chwili już na doku-
menty.

     Kolejna sprawa, pracujemy nad Dniami Chojnic. Tu właś-
ciwie tematy są już pozamykane. Wiemy jakie będą delega-
cje, będą wszystkie. W sposób szczególny będziemy witać 
delegację z Bayeux. Z tym miastem będziemy podpisywać 
porozumienie. Dni Chojnic będą się odbywać w Parku 1000-
lecia, w tym roku. Będą dwie sceny, tam będzie duża scena, 
mała scena będzie na Rynku.

   Tydzień po Dniach Chojnic odbędzie się Zjazd Kaszubów. 
Na tym zjeździe chcemy też zbierać pieniądze dla Alana, dla 
tego poparzonego chłopca. Myślę, że jeżeli kilka tysięcy ludzi 
przyjedzie do Chojnic i będziemy mieli dobrych wolontar-
iuszy, którzy dotrą z tematem, to powinniśmy w znaczący 
sposób tutaj pomóc.
    Jeszcze chciałbym powiedzieć, że wspólnie z Burmistrzem 
Georgem Moenikesem, my i nasi zastępcy promujemy udział 
naszych mieszkańców w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. Prosimy mieszkańców, mówiąc o tym dobru jakim 
jest wspólna Europa, aby tą frekwencję poprawić. Jak Pań-
stwo wiecie około 90% Polaków popiera nasze członkostwo 
w Unii Europejskiej, a frekwencja w wyborach jest dwudzie-
stokilku procentowa. Bardzo chciałbym, żeby ta frekwencja 
była tak… Zresztą Burmistrz Moenikes też, żeby ona była na 
poziomie chociażby tej ostatniej samorządowej, czyli 50%. To 
już byłoby nieźle. A ideałem byłoby oczywiście, gdyby euro-
entuzjaści wszyscy poszli do wyborów, to byłaby frekwencja 
najwyższa w Europie, czyli 90%.
     Do końca maja Państwo otrzymacie raport o stanie mia-
sta. Jesteśmy zobligowani taki raport przygotować. Ja już, 
mniej więcej, ten raport mam. Chcę go Państwu zareko-
mendować, nie tylko w kontekście opisu stanu miasta, ale 
tutaj też dokonujemy analizy porównawczej Chojnic do trzech 
bardzo dobrych miast, które znamy, czyli to jest Kwidzyn, 
Malbork i Szczecinek w aspekcie demograficznym, podat-
kowym, budżetowym, kosztów administracji i kilku innych 
kryteriów. Myślę, że warto popatrzeć na Chojnice, jak wy-
glądają te miasta. One są bardzo zbliżone do Chojnic, podam 
tylko liczbę ludności: Chojnice – 38.125, Kwidzyn – 35.736, 
Malbork – 36.897 i Szczecinek – 38.808. Też pokażemy tutaj 
dochody per capita, na głowę mieszkańca, ilość wydatków, 
ilość pozyskanych środków unijnych, pokażemy demografię 
– jak ona wygląda, czy rośnie, czy spada w tych miastach. 
Oczywiście są różne uwarunkowania, musimy na mapę 
popatrzeć jak są miasta zlokalizowane. I ten materiał dotrze 
do Państwa radnych i do Państwa dziennikarzy w końcówce 
maja.

    I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie rozstrzy-
gniemy przetargu na podgrzewaną murawę na stadionie 
Chojniczanki. Odbyliśmy przed sesją… I tu bardzo uprzejmie 
przepraszam za to opóźnienie, odbyliśmy spotkanie z Zarzą-
dem Chojniczanki i przekazałem informację, iż nie widzę 
możliwości realizacji tego zadania teraz, w tym roku, w maju, 
pomimo tego, że jednak ta oferta, jak Państwo wiecie, naj-
niższa w przetargu jest 6 mln, kolejna jest 7,4 mln, przy 
kosztorysie około 6. Ale my, ze względu na zwiększoną ilość 
wydatków na inwestycje unijne, głównie deszczówki, które 
miały nas kosztować 70, a będą kosztować grubo około 100 
mln zł, musimy znaleźć środki dodatkowe. Dworzec, wszy-
stko drożej, wszystkie inwestycje droższe. Nie jesteśmy
w stanie zakumulować środków, tak, żeby tą inwestycję 
wykonać w tym roku. Widzimy perspektywę realizacji tej 
inwestycji w roku przyszłym. Ta perspektywa będzie wiązała 
się z możliwościami finansowymi miasta, które w naszej 
ocenie są dobre i powinny ulec jeszcze poprawie w roku 
2020. Ta nasza propozycja została przyjęta przez Zarząd 
Chojniczanki, powiedziałbym, niezbyt entuzjastycznie, 
ponieważ łatwiej byłoby wykonać tą murawę teraz, już ją 
mieć, niż planować kolejną inwestycję, jakieś wyłączania 
meczów, kiedy już będziemy grali w nowym terminarzu 
rozgrywek. Ale musimy mierzyć siły na zamiary.
       Ja tylko Państwu przypomnę, że chcemy wystartować
w listopadzie z targowiskiem przy Młodzieżowej. Wystar-
tujemy za chwilę z targowiskiem na Angowickiej. Kopiemy
w mieście, w różnych miejscach, deszczówki. Rusza 
Dworzec, Subisława, Wzgórze. Robi się po prostu za dużo 
tych inwestycji. Natomiast ta inwestycja jest bardzo skom-
plikowana, ponieważ to nie jest tylko zdjęcie trawy i położenie 
kabla, przepraszam za skrót myślowy, tylko to jest bardzo 
skomplikowana inwestycja, w której musimy wywieść ze 
stadionu kilkanaście tysięcy metrów sześciennych ziemi, 
żeby zainstalować różne urządzenia i następnie przywieść 
kilkanaście tysięcy metrów sześciennych ziemi i innych 
minerałów, i położyć trawę. A jeszcze przypomnę, że żeby 
zrobić to zadanie musimy zbudować też… Znaczy, akurat 
MZEC, i tutaj mamy wstępne porozumienie, jest gotowa 
dokumentacja, musimy zbudować przyłącze przez cały Plac 
Emsdetten, czyli kolejne, mówiąc kolokwialnie, wykopki. 

dokończenie na następnej stronie
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    „Ja jednak sądzę, że moja decyzja i wspar-
ta tutaj Państwa opinią, została przyjęta ze 
zrozumieniem. Mam nadzieję, że Zarząd 
Chojniczanki dalej będzie aktywnie kreował 
rozwój futbolu w Chojnicach. I chciałbym po-
twierdzić publicznie, że w mojej ocenie, Choj-
niczanka i piłkarze, i ich sukcesy są najlepszą 
wizytówką miast. I wcale, jako Burmistrz, nie 
będę przekładał naszych osiągnięć typu, nie 
wiem – rewitalizacja Rynku, Park 1000-lecia, 
obwodnica południowa, itd. To co pasjonuje 
ludzi, to jest jednak piłka nożna. I gdyby 
szukać tego produktu, przez jaki my dzisiaj 
jesteśmy zainteresowani przez innych ludzi, 
z innych miast, czy z Polski, to jest między 
innymi, a przede wszystkim, piłka nożna. Ja 
tutaj oddaję honor działaczom Chojniczanki 
za ich pracę. Proszę zważyć, że my jesteśmy 
w I lidze już sześć lat. Najlepszy wynik 
sportowy osiągnęliśmy rok temu zajmując 
trzecie miejsce w I lidze. Dużo się zmienia. 
My jesteśmy uzależnieni od decyzji PZPN-u. 
PZPN ma decyzje następujące. W sezonie 
2000 – 2021 w I lidze musi być podgrzewana 
murawa, jak nie, to drużyna nie gra. Czyli nie 
jest to kwestia budowania podgrzewanej 
murawy po to, żeby drużyna była w Ekstra-
klasie. Teraz musimy zejść piętro niżej. Jeżeli 
chcemy mieć drużynę w I lidze musimy zrobić 
podgrzewaną murawę, jeżeli nie będzie 
podgrzewanej murawy w roku 2000 – 2021 
drużyna nie będzie mogła brać udziału w roz-
grywkach pierwszoligowych. I zarządowi 
chodzi o motywację do działania. Przecież 
nie można okłamywać sponsorów, żeby 
przekazywali środki, nie można budować 
drużyny jeżeli nie ma się pewności, że ta 
murawa będzie. I taką pewność, że my
w konsekwencji tych przepisów jakie PZPN 
narzuca, tą murawę w 2020 zbudujemy. Też 
muszą Państwo wiedzieć, że cały czas PZPN 
w tzw. książce licencyjnej dopisuje różne no-
we rzeczy. W tej chwili, w celu podwyższenia 
bezpieczeństwa, i to jest słuszne, musimy 
montować tzw. bramofurty, czyli to są miejsca 
monitorowane z jednej strony a z drugiej 
strony liczące wchodzących kibiców. I taką 
jedną bramofurtę mamy dla przyjeżdża-
jących kibiców, w ramach budowy budynku 
medialnego. Natomiast bramofurtę, tą przy 
głównym wejściu, musimy zbudować i to jest 
koszt około 500 tys. zł. Tak, że dzisiaj ma ra-
cję Pan Prezes Zbigniew Boniek, który mówi, 
że trzeba się mocno zastanowić, czy miasta 
stać na to, żeby mieć takie dobre stadiony, 
które spełnią wymogi, zmieniające się, 
PZPN-u. Mnie tylko ciekawi w tym wszystkim, 
do której ligi dojdą z tą podgrzewaną mu-
rawą. Może nawet do czwartej. Ale nie wiem 
kogo będzie na to stać. Nasz pech polega na 
tym, że podgrzewana murawa kosztuje od 
trzech do czterech milionów, a w Chojnicach 

kosztuje sześć, ze względu na uwarunkowa-
nia geologiczne związane z naszym stadio-
nem. Ale bądźmy optymistami. To jest sport.
      Jak Państwo wiecie Red Devils utrzymują 
się w Ekstraklasie i rozgrywają bardzo dobre 
mecze, chociaż ostatni przegrali 1:5. Chojni-
czanka przegrała z drużyną, która awanso-
wała do Ekstraklasy 0:2. Przed nami ostatni 
mecz. Będziemy podsumowywać wszystkie 
dokonania i jestem przekonany, że sens jest 
bycia w dialogu i we wspólnym działaniu.
I mam nadzieję, że nasze decyzje, czy moje 
decyzje wręcz, bo ja to sam muszę na swoje 
barki włożyć, nie spowodują obniżenia akty-
wności i zaangażowania członków Zarządu 
Chojniczanki w pracę, o co ich bardzo ser-
decznie, publicznie w tej sali proszę. 
Dziękuję bardzo”.
    Następnie sprawozdania złożyli przewo-
dniczący komisji stałych. Ustosunkowując 
się do wniosków komisji, Burmistrz poinfor-
mował o planach zwołania następnej - uro-
czystej sesji w związku z obchodami „wybo-
rów 4 czerwca 1989 r.” - „Również chciałbym 
powiedzieć, że w związku z rocznicą 4 czer-
wca planujemy tutaj z Prezydium Rady Miej-
skiej, i mam nadzieję, że Państwo zechcą za-
akceptować takie rozwiązanie, takiej naszej 
uroczystej sesji. Chciałbym wystąpić z ini-
cjatywą nadania tytułu Zasłużonego dla 
Miasta Chojnice dla pierwszego starosty – 
świętej pamięci Pana Janusza Palmowskie-
go i pierwszego burmistrza – Leszka Cha-
mier Cieminskiego, również świętej pamięci. 
Uważam, że te osoby ze wszech miar 
zasługują swoimi dokonaniami na to, żeby 
zostać zasłużonymi dla miasta Chojnice. Ta 
sesja odbyłaby się 6 czerwca. Nie czwartego, 
bo to akurat są uroczystości ogólnopolskie, 
czy regionalne, ale 6 czerwca. Nasza sesja 
mogłaby się odbyć o 10:00, podjęlibyśmy, 
jeżeli taka będzie wola Państwa, te uchwały
i następnie o godz. 12:00 w Chojnickim Cen-
trum Kultury zorganizowalibyśmy zgroma-
dzenie samorządów chojnickich, tak to naz-
waliśmy, czyli Rada Gminy Chojnice, Rada 
Powiatu Chojnickiego, Rada Miasta Choj-
nice. Zaproszone zostałyby również osoby, 
które były radnymi w tych pierwszych kaden-
cjach samorządów, tu mówię o powiecie '99
i wyżej, i o mieście Chojnice. Naszym spe-
cjalnym gościem byłby Pan prof. dr hab. 
Aleksander Hall, który wygłosiłby referat. ... 
No i też taki krótki koncert związany z muzyką 
z tamtych czasów, taką która utkwiła nam
w pamięci. Czyli taka forma uroczysta”. 

     Niestety ograniczona ilość miejsca nie 
pozwala nam przedstawić szczegółów 
dyskusji radnych. Cały protokół sesji można 
pobrać ze strony UM w Chojnicach.

     23 kwietnia 2019 roku rozpoczął się
w Chojnicach pięciodniowy polsko-niemiecki 
projekt artystyczny „pARTnerzy”. Organiza-
torami wydarzenia było Stowarzyszenie 
Partnerstwa Miast Emsdetten, Urząd Miasta 
Chojnice, Fundacja Zarzewie oraz Chojni-
ckie Centrum Kultury. W warsztatach plasty-
cznych uczestniczyło 16 młodych osób z obu 
zaprzyjaźnionych miast, a całość wydarzenia 
dokumentowali uczniowie Gymnasium Mar-
tinum z Emsdetten. 
       Myślą przewodnią projektu „pARTnerzy” 
było zainspirowanie młodzieży ideą jedności, 
zarówno w sztuce, jak i codziennej pracy. 
Zadaniem uczestników, działających w czte-
roosobowych grupach (po dwie osoby z Ems-
detten i Chojnic), było stworzenie kompozycji 
w technice linorytu. Najpierw wykonywano 
szkice na kartkach, następnie odciskano je
w linoleum i wycinano dłutem, a na koniec 
uzyskany obraz pokrywano tuszem. Przez 
pięć dni młodzież ciężko pracowała, uczyła 
się i poznawała nawzajem. W sali plastycznej 
ChCK wybrzmiewał język polski, niemiecki, 
angielski, a nawet rosyjski, co wzbogacało 
międzynarodowy wymiar projektu. Współ-
praca i integracja zaowocowała licznymi 
znajomościami i nawiązaniem przyjaźni, któ-
re wzmacniały wycieczki i atrakcje zorga-
nizowane dla uczestników. W przerwach 
działań artystycznych młodzież zwiedziła 
m.in. zamek w Człuchowie, Ratusz Miejski
w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury 
oraz podziemia kościoła gimnazjalnego, 

gdzie odbyła się finałowa wystawa plasty-
czna kończąca projekt. 
    27 kwietnia 2019 roku w Centrum Sztuki 
Collegium ARS młodzież zaprezentowała 
efekty swojej pracy: każdy stworzył własny 
linoryt, który wszedł w skład czteroczłono-
wego kolażu. Pojedyncze prace inspirowane 
zabytkami miast Chojnic i Emsdetten stwo-
rzyły jedność, scalone motywem łączącym, 
np. rzeką. Prace można było podziwiać przy 
akompaniamencie trąbki i fortepianu, w wy-
konaniu Janusza Łangowskiego i Krzysztofa 
Gurdaka z Chojnickiego Centrum Kultury.

     Atmosfera wernisażu sprzyjała podsumo-
waniu artystycznych dokonań. Instruktorom 
Hubertusowi Jelkmannowi i Elżbiecie Jaku-
bowskiej niewątpliwie udało się pokazać 
młodym ludziom, jak indywidualne dzieło 
może stanowić część większej całości oraz 
jak współpracować przy jednoczesnym za-
chowaniu swobody twórczej. Liczne i gorące 
podziękowania popłynęły w kierunku gości: 
Christiana Erflinga (przedstawiciela burmi-
strza Emsdetten), Brigitte i Bernda Lohmann 
(opiekunów merytorycznych), Tanji Holthaus 
(opiekunki młodzieży), organizatorów i Urzę-
du Miejskiego w Chojnicach, którzy dołożyli 
wszelkich starań, aby projekt „pARtnerzy” 
zakończył się sukcesem oraz młodzieży, 
która udowodniła, że sztuka łączy i nie zna 
różnic kulturowych. Wszyscy wyrazili nadzie-
ję na kolejne twórcze spotkanie, być może
w zaprzyjaźnionym mieście Emsdetten.

Łukasz Sajnaj, ChCK
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          17 maja w sali obrad ratusza pojawili 
się bracia kurkowi. Nie, nie, wcale nie 
chcieli strzelać do kura, tylko nabyć nowe 
wydawnictwo im poświęcone. Autorem 
publikacji jest Marcin Synak z Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojni-
cach.

     Jak podkreślał podczas promocji 
Przemysław Zientkowski, pełnomocnik bur-
mistrza ds. rozwoju nauki, w książce znaj-
dziemy i historię miasta, i codzienność Bra-
ctwa Kurkowego. Prace nad tą pozycją trwały 
od 2018 r., a chodziło o to, by zdążyć na 25-
lecie reaktywacji Bractwa w Chojnicach. – 
Bractwo kultywuje patriotyczne tradycje – 
podkreślał burmistrz Arseniusz Finster. – Dla 
mnie to stowarzyszenie łączy się z senty-
mentalnym wspomnieniem, bo na balu kur-
kowym wygłosiłem swoje pierwsze przemó-
wienie po objęciu funkcji burmistrza...

Koloryt miasta
    Tomasz Winiecki, Starszy Bractwa przy-
pominał, że bractwo kurkowe narodziło się
w średniowieczu, było paramilitarną organi-
zacją przeznaczoną do obrony miasta, a obe-
cnie ćwiczy oko i dłonie dla utrzymania spra-
wności, ale na szczęście nie musi jej spraw-
dzać w boju. Chojniccy bracia bardzo zaprzy-
jaźnili się z kolegami z partnerskiego miasta 
Emsdetten w Niemczech, a zasługi w zacieś-
nianiu kontaktów miał Tadeusz Guentzel, 

niestety już nieżyjący. – Ja na szczęście nie 
zostałem europejskim królem kurkowym – 
śmiał się Winiecki. – Bo to byłoby jeżdżenie 
non stop po całej Europie, no i buźka, klapa, 
goździk... Jak dodawał, bractwo nadaje 
jednak koloryt miastu i dobrze, że jest, bo to 
tradycja i historia.

Jak to się zaczęło
      Sam autor, zwany Marcinem Synakiem II, 
dla odróżnienia od I podkreślił, że jego praca 
nie pretenduje do miana monografii, bo ta 
czeka na zespół badaczy. Pracę zadedy-
kował Tadeuszowi Guentzlowi, którego 
bezskutecznie namawiał na wspominki. 
Nawet w tłusty czwartek, kiedy naprawdę 
znakomity chojnicki piekarz miał ręce pełne 
roboty...
     Wiktor Winkowski wspominał, że nikt do 
tej pory nie napisał, jak to się wszystko
w Chojnicach zaczęło. – To był 1992 rok, kie-
dy przyszli do mnie Zdzisław Stochelski i Ma-
ciej Sołtysiński. Ja byłem wtedy prezesem 
Związku Kupiectwa Polskiego i oni rzucili 
myśl, że trzeba reaktywować bractwo. I taki 
był początek.        
     Wydawnictwo jest rarytasem, bo porzą-
dnie wydane, z mnóstwem zdjęć i w mikro-
skopijnym nakładzie. Jeśli chcecie je mieć, 
musicie się pospieszyć, jest dostępne w Pro-
mocji Regionu Chojnickiego, ale pewnie 
wkrótce konieczny będzie dodruk.

Tekst i fot. Maria Eichler 

      Nie mogło być lepszego pomysłu na 
promocję europejskiej wspólnoty, jak 
pokazanie 17 maja w Centrum Eduka-
cyjno-Wdrożeniowym filmu Bartosza 
Konopki pt. „Królik po berlińsku”. Na 
deser był też europoseł Janusz Lewan-
dowski i wianuszek samorządowców.

   Spotkanie w CEW zorganizowało Stowa-
rzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
a samo miejsce reklamował starosta Marek 
Szczepański jako widomy przykład, że Unia 
nie jest żadną wyimaginowaną wspólnotą, 
ale federacją, która pozwala wchodzącym
w jej skład państwom lepiej się rozwijać. Bo 
przecież dawne młyny byłyby nadal w ruinie, 
gdyby nie rewitalizacja za unijną kasę...

Wspólna pamięć i dusza
    A Janusz Lewandowski przypominał, że 
kontynent europejski ma wspólną pamięć i tę 
samą duszę. Nasze dziedzictwo to m.in. kul-
tura antyczna, chrześcijaństwo, oświecenio-
wy racjonalizm, ale też dwie wojny światowe. 
– Unia to nie jest jakieś superpaństwo – 
mówił europoseł. – Narodu europejskiego 
nigdy nie będzie, możliwa jest tylko federacja 
wolnych państw. Tak naprawdę Unia jest 
zmaterializowaną utopią. Kto z nas myślał 
kiedyś, że nie będzie granicy między Polską 
a Niemcami? Że będziemy mogli swobodnie 
poruszać się po całej Europie?
   Rafał Dymek z Fundacji im. Roberta 
Schumana w przystępny sposób pokazał, jak 
bardzo krytycznie trzeba podchodzić do in-
formacji, którymi jesteśmy zalewani, bo 

część z nich to klasyczne fake newsy. Te  do-
tyczące UE mają ją ośmieszyć albo obrzy-
dzić, a autorzy tych pseudoinformacji wyko-
rzystają wszystko do ich produkcji, nawet 
ślimaka (który rzekomo jest rybą) czy 
marchewki (ma być owocem).

A mury runą, runą, runą...
    Bardzo ciekawie zabrzmiały relacje Micha-
ła Karpiaka o działalności Fundacji Rozwoju 
Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej i prowa-
dzonego przez nią Samorządnego Centrum 
Młodzieżowego oraz Sebastiana Matthesa 
ze starostwa, który przedstawił statystykę 
konsumowania przez powiat unijnych fundu-
szy związanych z oświatą i kształceniem 
młodych. 
    W krótkiej debacie pomiędzy zaproszo-
nymi gośćmi i starostą Szczepańskim oraz 
burmistrzem Arseniuszem Finsterem wyszło 
na to, że bilans naszego członkostwa w UE 
jest dodatni, a obawy eurosceptyków – prze-
sadzone. – Ale nie sprowadzajmy wszys-
tkiego do pieniędzy – apelował Lewando-
wski. – Liczą się wolność i swoboda. I to, że 
tylko razem możemy decydować o losie 
planety.
     Po dyskusji można było obejrzeć niezwy-
kły film Bartosza Konopki, który z perspek-
tywy króliczej populacji pokazał podzielony 
Berlin, Niemcy i Europę. Dla młodych ludzi 
wiele z kadrów i komentarzy mogło być 
absurdalnych, ale to tylko kolejny dowód na 
to, że kosmos dzieli nas od Europy sprzed 
zburzenia muru berlińskiego.

Tekst i fot. Maria Eichler 
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      21 szczęśliwców może się pochwalić 
stypendiami burmistrza Chojnic w dzie-
dzinie kultury. Uwaga, aż dwunastka to 
przedstawicielki płci pięknej! Ale talent 
mają wszyscy!

         I to oczywiście w różnych sferach. Jest
i muzyka, i plastyka, i fotografia, teatr, taniec, 
literatura, ale też łączenie sztuk, jak w przy-
padku Macieja Jarczyńskiego, który nie tylko 
chce napisać suitę na stulecie odzyskania 
niepodległości, ale też zrobić film wykorzys-
tujący to dzieło. Kwoty stypendiów sięgają od 
2 do 8 tys. zł, a komisja stypendialna rozdy-
sponowała ponad połowę funduszy – na ten 
rok jest na ten cel 120 tys. zł. 

Fraszki i wideoklipy

        Co ciekawe, stypendyści nie tylko różnią 
się swoimi zainteresowaniami, ale też roz-
piętość wieku między nimi jest znaczna – od 
lat kilku do 60 plus. Jak żartowała autorka fra-
szek Bernadeta Korzeniewska, stypendium 
to dla niej zastrzyk młodości, który pozwoli 
wydać kolejny tomik wierszy. A dla wszys-
tkich pozostałych to możliwość realizacji 
marzeń i planów, także bardzo dojrzałych 
pomysłów. I tak np. Dominik Gostomski chce 
zrobić monodram o Leonardzie da Vinci,
a Barbara Łącka popełni rzeźbiarską refle-
ksję o wpływie internetu na człowieka. 
Martyna Lemańczyk pokaże na fotografii 

twarze Paryża, a Aleksander Knitter będzie 
kontynuował warsztaty o fotografii. Marcin 
Brzeziński zapowiada wideoklip haevymeta-
lowego zespołu, w którym gra, a Wojtek Chy-
lewski – kolejną edycję Dnia Tańca Ludowe-
go. Zdobywcy stypendiów będą się rozwijać 
tanecznie, muzycznie i plastycznie i wypada 
życzyć im tylko, żeby nic nie pokrzyżowało 
tych planów!

Lista, lista

        Stypendia dostali: Maciej Jarczyński 
(muzyka/plastyka), Aleksander Knitter, Mar-
tyna Lemańczyk (fotografia), Dominik Gosto-
mski (teatr), Barbara Łącka, Karolina Szcze-
pańska, Jarosław Urbański, Julia Misze-
wska, Małgorzata Sznajdrowska, Piotr Górs-
ki (plastyka), Bartosz Pozorski, Aleksandra 
Siegmiller, Amelia Pawlak, Nicola Szreder, 
Dominik Czapiewski, Olivia Kwapisz, Woj-
ciech Chylewski (taniec), Weronika Jarosze-
wicz, Julia Kamińska, Marcin Brzeziński 
(muzyka), Bernadeta Korzeniewska (litera-
tura). 

      Wręczenie stypendiów nastąpiło 6 maja 
w sali obrad ratusza, a stypendystom gra-
tulował sam burmistrz Arseniusz Finster w to-
warzystwie szefa referatu oświaty Zbigniewa 
Buławy.

Tekst i fot. Maria Eichler

          Kolejny czwartek (9 maja) u Albina, 
czyli w dawnym mieszkaniu regionalisty 
Albina Makowskiego obfitował w sensa-
cyjne wiadomości i niezwykłe fakty. Wszy-
stko za sprawą archeologów Krystyny
i Łukasza Trzcińskich.

          To oni zapoznali uczestników popołud-
nia u Albina ze swoimi odkryciami w rejonie 
Ostrowitego (gmina Chojnice). Archeolodzy 
związani z Uniwersytetem Łódzkim są tu już 
od dawna, zaczęli kopać w latach 90. i od 
razu okazało się, że teren jest obiecujący
i może przynieść wiele niespodzianek.
 

Bursztynowy wisiorek
       Tak w istocie było, gdy udało się odkryć 
tzw. grób książęcy, z bogatym wyposaże-
niem, które znamionowało pochówek znacz-
niejszej osoby, kogoś wyjątkowego, z wyso-
kiego rodu. Od razu przypuszczano, że na 
tym nie koniec, że to dopiero początek 
dawnego cmentarzyska. I w istocie grobów 
na tym terenie jest więcej. To pochówki 
szkieletowe, a kości są dość dobrze zacho-
wane, czemu sprzyja gliniasty grunt.
      - Żeby wszystko przekopać, życia nam 
nie starczy – śmieje się Krystyna Trzcińska. – 
Toż tam jest z 30 hektarów, myśmy zaledwie 
musnęli kawałeczek... Główny problem to 
brak ludzi do roboty. No i nie każdego można 
tak od razu wypuścić do kopania... 
        Na szczęście rolnicy nie robią wstrętów. 
I także na szczęście eksploracja nie wiąże się 
ze zbyt głębokimi wykopami, groby jak dotąd 
były usytuowane dość płytko. A co znajdowa-
no w nich? Na przykład kabłączki, fibule, pier-
ścionki ze szklanym oczkiem. Najciekawsze 
znalezisko to bursztynowy wisiorek, który jest 

opatrzony krzyżykiem u dołu ozdoby. – 
Pochodzi z XII wieku – mówi Łukasz Trzciń-
ski. – Nie ma drugiego takiego znaleziska
z przedstawieniem krzyża z tego okresu
w naszym regionie.

Nawet łyżwa
     Krystyna Trzcińska podkreślała, że wszę-
dzie jest mnóstwo ceramiki z różnych okre-
sów i że jest to ceramika bardzo ciekawa, 
mocna, często pięknie dekorowana. Pole-
pione w pracowni egzemplarze można było 
wziąć do ręki i zachwycić się ich pięknem. 
Była też zagadka –  zebrani mieli odgadnąć, 
co to za przedmiot. Wyglądał trochę jak 
trzonek, miał wygładzoną jedną krawędź. 
Deliberowano bez końca, ale nikt nie wpadł 
na to, że to łyżwa! Mniej więcej z tego same-
go okresu co bursztynowy wisiorek z krzyży-
kiem.
    Ostrowite było na pewno w wiekach 
zamierzchłych ważnym ośrodkiem, nie mają 
wątpliwości archeolodzy. Korci ich, by kom-
pleksowo całość przebadać. Razem z wys-
pą, o której krąży legenda, że to tam mieli 
swój ośrodek kultu chrześcijanie. Byli bez-
pieczni do czasu, gdy poganie znaleźli pro-
wadzący na wyspę skórzany (!) most, a podo-
bno mosty były dwa. Gdy droga na wyspę 
została odkryta, poganie wyrżnęli wyznaw-
ców Jezusa. 
    Być może marzenia o dalszych poszu-
kiwaniach śladów przeszłości staną się real-
nością, bo wójt gminy Chojnice ma plan, by 
wyspę przejąć od parafii i po badaniach 
archeologicznych zbudować tu coś w rodzaju 
grodu w Raciążu. Byłaby to z pewnością 
atrakcja nie lada! 

Tekst i fot. Maria Eichler
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       Do tej pory Dominik Gostomski, aktor 
i reżyser, założyciel teatru Dimmi  docierał 
ze swoimi produkcjami raczej do najmłod-
szych. 23 maja w Chojnickim Centrum 
Kultury pokazał premierowy spektakl pt. 
„Będę tęsknić” – raczej dla dorosłych.

     Sam napisał scenariusz sztuki i sam ją 
wyreżyserował. Do współpracy na scenie za-
prosił utalentowaną i uhonorowaną już wielo-
ma nagrodami Viktorię Szopińską  z ChSR. 
Oboje na scenie tworzą niezwykłą atmosferę 
spotkania dwojga indywidualności – jedna 
jest humanoidalna, druga – robotem stworzo-
nym przez człowieka. Sztuka Gostomskiego 
to właściwie traktat filozoficzny o tym, czym 
jest miłość i samotność. Nawiązuje do baśni 
o Pinokiu, ale ma też sporo z mitu o Pigmalio-
nie, korzysta też ze współczesnych konotacji 
związanych z relacjami damsko-męskimi, 
gender i ich popularnym odzwierciedleniem 
w mediach. 

Człowiek i robot
     Viktoria Szopińska jako remedium na 
samotność jej konstruktora od razu pyta, kim 
jest i jaki jest cel jej istnienia. Jeden z wielu 
wymienionych, to użytkowy. Gepetto (Domi-
nik Gostomski), twórca robota wyznaje, że 
czuje się samotny i obecność nawet tak 
nieudolnego tworu zaspokaja jego potrzeby. 
Jak typowy samiec alfa nie myśli o potrze-

bach bytu, który powołał do istnienia. Wszak 
to on jest numerem jeden. Ona tylko podpór-
ką. Ale nieoczekiwanie okazuje się, że zasi-
lana kupa żelastwa też coś czuje i też ma 
jakieś oczekiwania wobec świata. Nie wys-
tarcza jej czekanie na pana i władcę, i maso-
wanie jego karku. Wie, że poza jej zasięgiem 
jest prawdziwa miłość i macierzyństwo. Ale 
chce poznać coś więcej niż pracownię swo-
jego stwórcy. Chce wyjść na zewnątrz i odet-
chnąć innym powietrzem.

Widzowie na scenie
     Oboje aktorzy spisują się znakomicie, 
choć tekst stawia im wysoko poprzeczkę, bo 
sztuka jest bardziej gadana niż grana. Zwła-
szcza że Dominik Gostomski jest uwięziony 
w wózku (metafora niepełnosprawności czy 
ułomności człowieka?). Warto przy kolejnych 
graniach zadbać o akustykę, bo mimo tego, 
że widzowie siedzą na scenie, to część kwe-
stii jest ledwo słyszalna. – Bardzo dziękuję, 
że państwo przyszliście i dziękuję też Viktorii, 
że wytrzymała ze mną – mówił Dominik 
Gostomski po pierwszym spektaklu. – Dziś 
reżyserzy mają raczej do czynienia z teksta-
mi, w których dużo się dzieje, na scenie jest 
ruch, a tu mamy coś innego, co jest może 
trudniejsze w odbiorze. Tym bardziej miło, że 
państwo nie pouciekali...

Tekst i fot. Maria Eichler

     Najmłodsza grupa teatralna Chojnic-
kiego Studia Rapsodycznego nie próżnu-
je. Właśnie zaprosiła na premierę spekta-
klu „Ronja, córka zbójnika” wedle powie-
ści Astrid Lindgren. Podopieczni Ady 
Zakrzewskiej spisali się 19 maja znako-
micie. Bonus był także dla rodziców.

        Mali widzowie mogli być zachwyceni nie 
tylko grą swoich rówieśników (występują 
Agata Wodowska, Róża Stolp, Cyprian Po-
dolski, Marta Andrejczuk, Marta Chmara, 
Amelia Rybacka, Michalina Garus i Julia 
Stanisławska), ale też scenerią wyczaro-
waną przez Dankę Wolińską i grą świateł. To 
właśnie oświetlenie dzieli scenę na dwa 
wrogie obozy, to ono każe się bać straszydeł, 
jakie pojawiają się w lesie.
 

Pożytek z buntu
    A sama opowieść – o dwojgu dzieci zbój-
ników, które wbrew temu, że ich ojcowie naj-
chętniej posiekaliby się na kawałki, chcą się 
przyjaźnić, może dawać do myślenia. Tytuło-
wa Ronja i jej przyjaciel Birk mają zakodowa-
ną nienawiść do siebie, wszak ojcowie 
rywalizują ze sobą w dwóch zwalczających  
się bandach. Ale dzieci potrafią wznieść się 
ponad to i wejść w inną relację. Astrid Lind-
gren zdaje się mówić do swoich czytelników, 
że czasami warto zbuntować się i iść swoją 
drogą, nawet na przekór rodzicom. 

Nie dzieci, a ludzie
     Ten wątek  został podjęty po spektaklu na 
wykładzie socjolożki Magdaleny Stolp. „Nie 
ma dzieci – są ludzie” – tak brzmiał tytuł jej 
prezentacji i snutych wokół niej refleksji. 
Prelegentka przypomniała, że warto wracać 
do spuścizny Janusza Korczaka, bo to on, jak 
nikt inny rozumiał potrzeby dziecka i potrafił 
je klarownie zdefiniować. A więc warto 
pamiętać, że najlepszą receptą na dobre 
relacje w rodzinie jest rozmowa. I to taka, 
która respektuje indywidualność dziecka, 
jego prawo do własnego zdania i do włas-
nego wyboru drogi. Nawet niewinny dla wielu 
klaps nie jest dobrym środkiem do zyskania
w dziecku sojusznika. – Każdy rodzaj prze-
mocy, a klaps też nią jest, nie jest dozwolony 
prawem – wywodziła Stolp. Zachęcała też do 
tego, by interesować się swoim dzieckiem, 
poświęcać mu czas, a nie cieszyć się z tego, 
że już od kołyski można je uciszyć za pomocą 
...smartfona. Pokazała przy tej okazji bardzo 
smutny obrazek ilustrujący tę tendencję.
    Co cieszy, to to, że sala Chojnickiego Cen-
trum Kultury była nabita, nie obyło się bez 
dostawek. A to znaczy ni mniej ni więcej, że 
teatr ma i wśród najmłodszych wzięcie. I cho-
ciaż po spektaklu rzędy nieco opustoszały, to 
ci, którzy zostali, słuchali i oglądali z cieka-
wością. Na pewno się to przyda w codzien-
nym życiu. A najmłodszym aktorom życzymy 
kolejnej równie udanej premiery pod wodzą 
Ady Zakrzewskiej!

Tekst i fot. Maria Eichler    
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   Przez cały rok może być bardzo umiar-
kowana żądza odwiedzin w muzeach. Ale 
w Noc Muzeów te placówki na ogół pękają 
w szwach. Nie inaczej było w Chojnicach.

     18 maja trudno było zdecydować, gdzie 
pójść – czy do schroniska dla nieletnich, czy 
na cmentarz ofiar II wojny światowej, czy na 
wystawę, na koncert, czy do kościoła. Wszę-
dzie coś się działo. Atrakcja goniła atrakcję
i skołowani chojniczanie chwytali się za gło-
wę, co zrobić, żeby zaliczyć jak najwięcej. Nie 
dało rady zobaczyć wszystkiego, niestety...

Poczuj sztukę
       Ale pójście do obydwu chojnickich muze-
ów było punktem honoru, wszak muzea były 
bohaterami tego dnia, a właściwie Nocy.
U Rydzkowskiego drzwi się nie zamykały
i wszystkie piętra w Bramie Człuchowskiej 
były oblężone. Mimo, że tu była tylko jedna 
nowinka – wystawa plakatu niepodległo-
ściowego z muzeum w Chicago. Ale w rece-
pcji można było się zaopatrzyć w okolicz-
nościową zakładkę i magnes z Rydzkowskim 
i Bramą Człuchowską. Na samej górze 
zachwyty budziły hafty Leonarda Brzeziń-
skiego, bo faktycznie jest to mistrzostwo, 
jakich mało. I w dodatku dzieło mężczyzny! 
Za to w Kurzej Stopie dzieciaki miały frajdę, 
bo na parterze mogły uczestniczyć w nie-
zwykłym eksperymencie odczuwania sztuki 
wszystkimi niemal zmysłami. To dla nich 
przygotowano interaktywną wystawę „Poczuj 

sztukę”. Na górze zaś wyeksponowano zbio-
ry z Galerii Polskiej Sztuki Współczesnej. Kto 
ich jeszcze nie widział, miał pewnie frajdę.   

Górale i akty
     Tymczasem basztę na Sukienników, czyli 
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zaanek-
towali górale! Co prawda nie byli aż tak 
zaborczy, żeby pokusić się o zagarnięcie 
całości, ale jednak trochę przestrzeni zajęli. 
Na parterze można było spotkać rzeźbiarza
i malarza na szkle Włodzimierza Ostoję-Lnis-
kiego z Czerska. Pokazał nam swoje obrazki
i drzeworyty. O tych ostatnich powiedział, że 
mało kto już je robi, dlatego są w cenie. 
Święci z obrazków Ostoi-Lniskiego nadają 
się do powieszenia na ścianie, bo dobrze im
z oczu patrzy, a kolory mają wyraziste. Kto 
nie chciał przyglądać się świątkom i nie 
gustował w góralskiej tradycji, mógł oglądać  
dzieła Janusza Trzebiatowskiego. Budziły 
różne emocje i refleksje. – Ta to chyba z Oś-
więcimia – komentował zwiedzający jeden
z aktów.
      Na marginesie tego pospolitego ruszenia 
do muzeów i przybytków kultury można na-
pisać tylko tyle, oby takich Nocy było więcej. 
Tzn. niekoniecznie Nocy. Oby i w dzień choj-
niczanie mieli ochotę zobaczyć, co słychać
w ich muzeum. Co można tam zobaczyć i czy 
jest to ciekawe. Marzenie ściętej głowy? 
Chyba nie! Kultura to podstawa. Prędzej czy 
później każdy do tego dojrzeje...

Tekst i fot. Maria Eichler   

   Na zaproszenie chojnickiego Klubu 
„Tygodnika Powszechnego” przyjechał 
20 maja do Chojnic emerytowany ksiądz 
Franciszek Kamecki. Najpierw w starym 
ogólniaku spotkał się z młodzieżą z klas 
humanistycznych, potem – z chojniczana-
mi.

   Ksiądz Kamecki, mimo dość zaawanso-
wanego wieku (za chwilę stuknie mu osiem-
dziesiątka) i trudności w poruszaniu się, nie 
tylko chce się nadal spotykać z ludźmi, ale 
także dzielić z nimi swoimi wierszami i prze-
myśleniami. Pochodzący z Cekcyna kapłan, 
niechybnie zostałby stolarzem, tak jak jego 
tata, gdyby nie to, że przytrafił mu się w mło-
dości wypadek na nartach. – Która by chciała 
takiego kalekę – śmieje się teraz. – Wybra-
łem więc sutannę.

Albo poezja, albo nic
   Ale nie skończyło się tylko na drodze do 
Boga, bo oprócz niej pojawiły się wiersze. 
Gdy unieruchomiony leżał po wypadku
w szpitalu, zaczął pożerać książki. Potem 
pisać. Debiut nastąpił, gdy miał 20 lat,
a przyznaje, że łatwo nie było, bo w semi-
narium takich gryzipiórków nie lubiano. Ale 
nawiązane kontakty z ludźmi z kręgu „Ty-
godnika Powszechnego” sprawiły, że ks. 
Kamecki został także literatem. Jego wiersze 
i felietony ukazywały się na łamach „Tygod-
nika” i innych gazet, później w poetyckich 
almanachach i osobnych tomikach. Choć ks. 

Kamecki twierdzi, że poezja nie zmienia 
świata, to jednak człowiekowi i światu po-
święca w swoich tekstach wiele uwagi. Nie 
zalicza swoich wierszy do poezji religijnej. 
Uważa, że albo to jest poezja, albo nie. Albo 
pisanie ma jakąś wartość, albo jest grafo-
manią. Mocno podkreśla, że sztuka musi być 
wolna, nie można jej nakładać żadnych pęt.
I wspomina, jak to kiedyś cenzura czepiała 
się jego wersu z robotnikami, którzy obalali 
piwko...

Stajnia Augiasza
     Podkreśla, że teraz trudno być i księdzem, 
i poetą. On na szczęście jest już w trochę in-
nej sytuacji, bo jako emeryt patrzy z boku na 
to, co się stało z polskim Kościołem, ale to nie 
znaczy, że nie przeżywa. „Kler” Smarzow-
skiego zaliczył od razu, film braci Sekielskich 
też. O tym pierwszym mówi, że to dobra 
rzecz, że trzyma w napięciu do ostatniej sce-
ny. O dokumencie Sekielskich – że to żaden 
atak na Kościół, żadna prowokacja czy 
manipulacja. – Sama prawda tylko – mówi. 
Mocno kibicuje papieżowi, swojemu imien-
nikowi, żeby udało się zrobić porządek
w Kościele. Jest optymistą – mimo wszystko. 
Jemu tęczowa Matka Boska nie przeszkadza 
i nie rani jego uczuć religijnych. – Toż tęcza to 
jest samo piękno – uśmiecha się. I dodaje, że 
nawet jeśli odczytywać ją jako symbol LGBT, 
to przecież Kościół jest dla wszystkich...

Tekst i fot. Maria Eichler
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    Wspaniałe wyniki najstarszego zespołu 
Music Dance z Chojnickiego Centrum 
Kultury. Na XIV Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca Nowoczesnego w Bydgoszczy tan-
cerki wytańczyły aż cztery pierwsze, dwa 
drugie, jedno trzecie i trzy czwarte miej-
sca.

      Turniej w stolicy województwa kujawsko-
pomorskiego odbył się w dniach 11 oraz 12 
maja 2019 i zgromadził rekordową ilość 
uczestników. Sędziowie oceniali prezentację 
prawie non stop przez 14 godzin w sobotę
i 12 godzin w niedzielę. Na znaną bydgoską 
halę sportową "Łuczniczka" zjechało się tak 
dużo uczestników w solo, duetach i forma-
cjach, że sędziowie w jazzie podzielili parkiet 
na pół i jednocześnie odbywały się dwie 
kategorie jazz lyrical, oceniane przez dwa 
różne składy sędziowskie. Rozwiązanie oka-
zało się trudne dla najmłodszych uczes-
tników, ale skuteczne ponieważ turniej został 
opanowany do godziny 22:00. W pięknej 
nowoczesnej oprawie oświetleniowej pre-
zentował się zespół Music Dance do 18 lat, 
Zespół Sigma do 11 lat oraz zespół Arabeska 
do 15 lat. Najlepiej wypadł w jazzie zespół 
Music Dance i Sigma ze znakomitymi wyni-
kami, zespół Arabeska miał morze konku-
rencji i niestety otrzymał dalsze miejsce
w innych formach tańca.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Formacje jazz pow. 16 lat: I miejsce zespół 
Music Dance
Formacje jazz do 11 lat: II miejsce zespół 
Sigma
Solo jazz lyrical do 16 lat: I miejsce Marta 
Szyszka, IV miejsce Natalia Mosek;
Solo jazz lyrical pow. 17 lat: I miejsce Julia 
Szczęsna, IV miejsce Marta Szczęsna;
Duety jazz lyrical do 16 lat: II miejsce 
Natalia Mosek i Marta Szyszka;
Duety taniec współczesny pow. 14 lat:
 I miejsce Marta Szyszka i Natalia Mosek;

Duety jazz lyrical pow. 17 lat: II miejsce 
Julia Szczęsna i Marta Szczęsna, III miejsce 
Klaudia Gruchała i Weronika Berndt, IV miej-
sce Magdalena Lamczyk i Marta Lamczyk;

Małe formacje jazz pow. 14 lat: IV miejsce 
Music Dance;
Formacje inne formy tańca do 11lat:
 V miejsce zespół Sigma;
Formacje inne formy do 15 lat:
 VII miejsce zespół Arabeska;

  Gratulujemy wyników uczestnikom, a orga-
nizatorom sprawnego przeprowadzenia tak 
dużej imprezy!

Monika Michalewicz

      Już po raz siódmy w Chojnicach odbył się 
rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji 
Odjazdowy Bibliotekarz. W sobotę 18 maja 
2019 roku bibliotekarze, miłośnicy książek
i rowerów przejechali malowniczą trasę wokół 
Jeziora Charzykowskiego.
      W rajdzie wzięło udział 61 osób, które nie 
wystraszyły się zapowiadanych opadów desz-
czu oraz burz i stawiły się przed 9.00 przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Rowerzyści, 
jak co roku, przed startem dekorowali swoje 
rowery odjazdowymi gadżetami – szprychów-
kami, chorągiewkami, naklejkami, balonami 
oraz innymi pomarańczowymi ozdobami. 
Pomarańczowy jest bowiem kolorem akcji. 
Wszystkich przywitały dyrektor MBP Anna 
Lipińska i prezes Stowarzyszenia LekTURa 
Weronika Sadowska. Po omówieniu spraw 
organizacyjnych rowerzyści wyruszyli ulicami 
miasta do Charzyków, zatrzymując się za 
Bramą Człuchowską na wspólne pamiątkowe 
zdjęcie. W Charzykowach przejechali frag-
mentem promenady i pojechali w stronę Wol-
ności, a następnie do Kopernicy.
   Przez dwie godziny jazdy pogoda dopisy-
wała, było ciepło i wydawało się, że prognozy 
się nie sprawdzą. Rowerzyści podziwiali oko-
lice, zwłaszcza Ci, którzy jechali tym Żółtym 
Szlakiem Kaszubskiej Marszruty po raz pier-
wszy. Jednak po krótkim przystanku w Koper-
nicy zaczęło kropić, a potem już intensywnie 
padać i do miejsca piknikowego na terenie 
Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Naro-
dowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim 
Młynie uczestnicy rajdu dojechali mocno 
zmoczeni. Deszcz nie przeszkodził w piecze-

niu kiełbasek nad ogniskiem, gdyż można było 
schronić się pod wiatą. Tam też posilili się, pili 
kawę czy herbatę i suszyli przy ogniu.
    Rowerzyści skorzystali także z gościny 
parku i przenieśli się do sali centrum edukacji, 
żeby dowiedzieć się więcej o tym, co znajduje 
się w tym obiekcie, jakie zwierzęta można już 
obejrzeć w zagrodach i co jeszcze powstanie 
w miejscu dawnego dworu w Chocińskim 
Młynie. Wszystko to przybliżyła Magdalena 
Kochanowska z PNBT, która także, gdy w koń-
cu przestało padać, pokazała zagrody ze 
zwierzętami lokalnych ras gospodarskich.
    Zanim rowerzyści udali się w powrotną 
drogę, przeprowadzony jeszcze został główny 
konkurs rajdu, czyli wybór najbardziej poma-
rańczowego uczestnika. Z pozostałych kon-
kurencji organizatorzy zrezygnowali, gdyż 
wiele osób miało ciągle przemoczone ubranie 
i buty. Najbardziej pomarańczowa okazała się 
Alina Pelowska, która miała na sobie rekor-
dową liczbę 54 elementów stroju w tym kolo-
rze. Nagrody otrzymały także pomarańczowe 
Ewelina Zygmańska i Małgorzata Wróbel oraz 
najmłodsi pomarańczowi uczestnicy.
     Po tej konkurencji uczestnicy rajdu udali się 
ścieżkami rowerowymi do Chojnic przez Małe 
Swornegacie, Bachorze i Funkę. Deszcz nie 
chciał dać za wygraną i jeszcze raz rowe-
rzystów pokropił. W sumie podczas tegorocz-
nej edycji do pokonania było prawie 50 km.
    Organizatorem akcji Odjazdowy Bibliote-
karz było Stowarzyszenie LekTURa wraz
z Miejską Biblioteką Publiczną w Chojnicach. 
Już za rok kolejna edycja. Zapraszamy!

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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     Dnia 8 maja , w przeddzień  ,,Dnia Euro-
py'', w Chojnickim Centrum Kultury odbył się 
VII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej ,,EURO 
- SONG” Chojnice 2019, którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojni-
cach ( p. Michał Leszczyński - koordynator, p. 
Lucyna Skórczewska, p. Joanna Stoltman 
oraz uczennice kl. VIII b),a współorga-
nizatorem Chojnickie Centrum Kultury.
    Festiwal dofinansowano ze środków Urzę-
du Miejskiego w Chojnicach oraz Gminnego 
Zespołu Oświaty w Chojnicach. Festiwal 
został uroczyście otwarty przez p. Łukasza 
Sajnaja - wicedyrektora Chojnickiego Cen-
trum Kultury oraz Michała Leszczyńskiego - 
wicedyrektora SP 1 i organizatora festiwalu . 
Celem festiwalu była prezentacja umiejętno-
ści językowych i wokalnych dzieci i młodzie-
ży, popularyzacja i propagowanie nauki ję-
zyków obcych poprzez formę piosenki, oraz 
poznawanie kultury innych narodów w duchu 
przyjaźni i pokoju. W tegorocznych prezen-

tacjach konkursowych, wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych naszego regionu 
(oraz Grudziądza, Sławna, Poznania), pre-
zentując piosenki w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, włoskim i rosyjskim. 
Jury tworzyli nauczyciele języków obcych 
oraz muzycy: p. Ewa Kałaczyńska, p. Miro-
sława Węsierska – Karasiewicz, p. Dorota 
Fojut i p. Ewa Steinke. W czasie przerw 
organizatorzy przygotowali dla uczestników
i opiekunów słodki poczęstunek. Na zakoń-
czenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi wyko-
nawcy puchary. Dokumentacją fotograficzną 
festiwalu wykonały uczennice kl. VIII b 
,,Jedynki''. Konferansjerkę prowadziły 
uczennice gimnazjum: Aleksandra Kulesza
i Weronika Wanta. Fragm. materiału filmo-
wego można obejrzeć na chojnice.tv. Jerze-
go Erdmana.

Michał Leszczyński

      Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 
się od odśpiewania hymnu. Następnie starosta chojnicki 
Marek Szczepański wygłosił krótkie przemówienie. Po nim 
przyszedł czas na uczniów chojnickiej szkoły muzycznej, 
którzy zagrali „Poloneza”. Po uroczystościach na Starym 
Rynku poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy przeszli 
pod pomnik Chrystusa Króla i Orła Białego, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów. O godz. 12.00 uczestniczyli w uroczystej 
mszy św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Z kolei 
na Majówkę w Chojnickim Centrum Kultury zaprosiło Stowa-
rzyszenie „Dworek Polski”. Impreza pod nazwą „Na Szlaku 
Kultur” została dofinansowana przez Powiat Chojnicki oraz 
Gminę Miejską Chojnice.                               SP w Chojnicach

    25 maja, społeczność szkolna Szkoły 
Podstawowej nr 7 zorganizowała Festyn 
Ekologiczny, by propagować zdrowy i akty-
wny styl życia.
       Jak co roku wszyscy stanęli na wysokoś-
ci zadania. Stoły zastawione pysznymi i zdro-
wymi przekąskami, kolorowe ozdoby i obrusy 
zachęcały do skosztowania wszystkiego, co 
się na nich znajdowało. Atmosfera przyjazna
i radosna. Czas umilały występy dzieci, kon-
kurencje sportowe, zajęcia artystyczne i flo-
rystyczne. Można było także skorzystać z po-
rady dietetyka.
       Atrakcji było wiele, każdy znalazł coś dla 
siebie. Najważniejszym jednak punktem 
szkolnej imprezy, była troska o nasze środo-

wisko. Tegoroczny festyn miał uświadomić, iż 
odpady plastikowe destrukcyjnie działają na 
naszą planetę. Plastik – wróg Ziemi, a nadal 
tak powszechnie wykorzystywany w przemy-
śle. Pokazaliśmy, że można go zastąpić.
     Wszystkie pyszności przygotowane przez 
społeczność szkolną, podawane były na 
szklanych lub papierowych, jednorazowych 
naczyniach.
   W punkcie selektywnego zbierania odpa-
dów,  można było uzyskać fachową informa-
cję o segregacji śmieci, a każdy kto przyniósł 
makulaturę, otrzymał drzewko.
   Dlatego tak ważne są choć najmniejsze 
działania, które przyczynią się do ochrony 
środowiska.                                          SP7
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      Z inicjatywy wicestarosty Mariusza 
Palucha 7 maja w CEW spotkali się przedsta-
wiciele środowisk: turystycznego, kultural-
nego, osoby zajmujące się promocją oraz 
przedsiębiorcy na naradzie, w czasie której 
dyskutowano nad wyborem produktu regio-
nalnego promującego powiat chojnicki.  Pa-
dały różne pomysły, począwszy od Kaszub-
skiej Marszruty poprzez Rezerwat Biosfery 
Bory Tucholskie do festynu promującego 
zdrowy styl życia. Nie zabrakło koncepcji 
opierających się na smacznym produkcie 
regionalnym na miarę toruńskiego piernika 
czy symbolicznym, jakim jest Brama Człu-
chowska. Uczestnicy spotkania podkreślali, 
że powiat chojnicki ma kilka produktów,
z których można wybrać ten jedyny i należa-
łoby tylko położyć większy nacisk na jego 
promocję. Produktem, którego nazwa poja-
wiała się w trakcie spotkania najczęściej była 
Kaszubska Marszruta. Podczas kolejnej 

narady mają zostać opracowane narzędzia
i sposoby zwrócenia większej uwagi właśnie 
na ten jeden z najpopularniejszych szlaków 
rowerowych w Polsce.

www.powiat.chojnice.pl

        W ramach „Europejskiej Nocy Muze-
ów” Chojnickie Centrum Kultury zaprosi-
ło 18 maja na wystawę malarstwa Anny 
Eichler pt. "Zatrzymanie".

       W wydzielonej części dawnego koryta-
rza, obecnie pełniącej rolę „chojnickiej galerii 
sztuki” artystka zaprezentowała kilkadziesiąt 
prac olejnych o bardzo zróżnicowanych roz-
miarach i wykonanych różnymi technikami. 
Artystka często miesza farby olejne z drob-
nym piaskiem uzyskując niezwykły efekt 
„błyszczącego matu”. Anna Eichler urodziła 
się w Chojnicach, ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie na Wydziale Malar-
stwa i specjalizuje się w malarstwie olejnym 
na płótnie, ale tworzy też grafiki i prace na 

papierze. Wraz z kobiecą grupą muralową 
Redsheels maluje murale o których opowia-
dała po zakończeniu części oficjalnej. Prowa-
dzi również zajęcia dla studentów Polsko-
Japońskiej Akademii Technik Komputero-
wych (PJAIT NEMA) i Warszawskiej Szkoły 
Fotografii Mariana Schmidta. O swojej pracy 
mówi: "Przez wieki ludzie malowali, żeby 
wypełnić swój świat, ja maluję, żeby stworzyć 
pewnego rodzaju aktywną pustkę - rozerwać 
strumień komunikatów wizualnych, który nas 
zalewa, potencjalną przestrzenią dla konte-
mplacji i zatrzymania. Interesuje mnie patrze-
nie i dostrzeganie tego, co jest. I tworzenie 
obrazów, które bez poświęcenia im dłuższej 
chwili, nie dadzą się tak naprawdę zoba-
czyć”.                                     Jacek Klajna

      15 czerwca Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej zaprasza na 
festiwal muzyczny InterTony. W tym roku 
nie obeszło się bez problemów, ale na 
horyzoncie jest happy end.

      Poszło o udział w festiwalu zespołu 
Vader, który należy do czołówki metalowych 
kapeli i miał być gwiazdą imprezy. Jako pier-
wszy doniósł o kłopotach z tym związanych 
portal chojnice.com, gdzie można było 
przeczytać, iż miejscowa Akcja Katolicka 
zaprotestowała przeciwko występowi tej for-
macji, bo w jej produkcjach doszukała się 
wątków satanistycznych. Ponieważ koncert 
miał być finansowany z funduszy miasta, 
pasztet trafił na biurko burmistrza, który 
nakazał dyrektorowi Chojnickiego Centrum 
Kultury rozwiązanie umowy z zespołem. 
Dlaczego? Bo oglądając ikonograficzne 
materiały grupy, ojciec miasta poczuł, że coś 
jest na rzeczy i z publicznych pieniędzy nie 
chciał tego przedsięwzięcia finansować.

Rekordowa zbiórka na FB
       Los festiwalu zawisł na włosku. Fundacja 
Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej 
miała twardy orzech do zgryzienia, czy zgo-
dzić się na cenzurę (faktycznie byłby to 
rodzaj takiej ingerencji, jaką znamy z czasów 
PRL), czy też zmienić program festiwalu, 
zastępując Vadera jakąś inną gwiazdą, czy 
też w ogóle, np. na znak protestu odwołać 
całą imprezę. W oświadczeniu Fundacji moż-
na było przeczytać, że nie zgadza się ona
z etykietkami, jakie Akcja Katolicka przypięła 
zespołowi Vader. I to, że festiwal się odbę-
dzie, jeśli uda się zebrać ok. 8 tys. zł jego 
realizację.

     Zbiórka została ogłoszona na facebooko-
wym profilu Fundacji i w ciągu czterech go-
dzin pożądana kwota została przekroczona. 
Suma wciąż rośnie, poszybowała już ponad 
12 tys. zł, a wszystkie nadmiarowe datki przy-
dadzą się na następny rok. Bo pewnie Fun-
dacja będzie chciała się uniezależnić od ratu-
sza i zdać na własne siły. Ogromnego  wspar-
cia udzielili jej przyjaciele z Emsdetten, którzy 
u siebie od lat organizują festiwal przeciwko 
rasizmowi i ksenofobii. Peter Ullrich, dobrze 
znany w Chojnicach, w wypowiedzi dla Radia 
Weekend nie ukrywał, że srodze się zawiódł 
na burmistrzu Chojnic.

Nie dla ministrantów
       Sprawa wywołała wielki rezonans i liczne 
komentarze. Wnioski? Akcja Katolicka, jak to 
słusznie zauważył Marcin Wałdoch, chyba 
powinna poszukać sobie innego pola działa-
nia, bo – jak pisze chojnicki politolog – mini-
stranci raczej nie chodzą na koncerty Vadera. 
Burmistrz Arseniusz Finster wizerunkowo 
stracił, bo jako rzecznik otwartości i libera-
lizmu nagle znalazł się po drugiej stronie 
barykady, a Fundacja poczuła siłę, odwołując 
się do swoich fanów i nie tylko. 
      W ten sposób po raz kolejny dowiedzieli-
śmy się, że sztuka musi być wolna, nawet 
jeśli jakiś jej rodzaj nie bardzo się nam 
podoba. A w naszym kraju podejrzanie czę-
sto robi się zamach na ten podstawowy 
wyznacznik artystycznego działania, że przy-
pomnę wyrzucenie prac Natalii LL i Katarzyny 
Kozyry w Muzeum Narodowym w Warszawie 
czy też przerwanie koncertu zespołu w Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku, bo 
wykonywał piosenkę „Ciemna jest noc” o nie-
jasnym, zdaniem dyrektora, rodowodzie...
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Paulina Rostankowska, Matylda Ostrowska 
                 – Szkoła Podstawowa nr 8
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Reklama

      Nie ulega wątpliwości, że cały rok 1989 obfitował w prze-
łomowe wydarzenia. Podobnie jak 200 lat wcześniej Wielka 
Rewolucja Francuska obalając ancien regime (stary porzą-
dek) odmieniła historię świata, tak na naszych oczach 
zmieniał się świat końca XX wieku. Dla Europy największą 
zmianą była z pewnością listopadowa noc z czwartku 8 – go 
na piątek 9 - go, kiedy to  upadł Mur Berliński.  
      Dla Polski były to wydarzenia wcześniejsze, a mianowicie 
pierwsze wolne wybory z niedzieli 4 czerwca. Tego właśnie 
dnia, podczas pierwszej tury wyborów, miliony Polaków, przy 
pomocy kart wyborczych zadały k'nock out-ujący cios 
komunistycznej dyktaturze. Cios, po którym Polska wykonała 
zwrot o 180 stopni. Cios, po którym wielu zyskało wiarę w to, 
że możemy i potrafimy wziąć odpowiedzialność za ojczyznę
i budować ją na miarę kraju europejskiego.
    W skali kraju, po ustaleniu terminu wyborów czerwco-
wych przy Okrągłym Stole, doszło do mobilizacji wszystkich 
niemal sił PZPR. Założono koalicję ze Stronnictwem Demo-
kratycznym (SD) i Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym 
(ZSL), zgromadzono fundusze i ustalono strategię. To samo, 
choć na mniejszą skalę, odbywało się w Komitecie Obywatel-
skim „Solidarność”. Poparcie społeczne, niechęć obywateli 
do komunizmu i potrzeba zmiany przesądziły o zwycięstwie 
„Solidarności”. Obie siły nie podeszły do kampanii wyborczej 
z tożsamą determinacją. Dokładnie analizując działania. 
Opozycja już na starcie zyskała przewagę tworząc oddolny 
ruch społeczny popierający „Solidarność”. Angażowano 
głównie działaczy związkowych oraz inteligencję katolicką.
W terenie zakładano regionalne oddziały Komitetów Obywa-
telskich. Pokazywano „Solidarność” jako jednolity, zwarty 
monument, o który miała rozbić się PZPR. Wewnątrz Komi-
tetu starano się tłumić wszelkie spory, łagodzić tarcia perso-
nalne i ideowe. Najważniejsze działania propagandowe 
podjęte przez środowisko „Solidarności” to bez wątpienia: 
(można wyliczać na palcach) 
1. Stworzenie „drużyny Wałęsy”.  -  Wokół Lecha Wałęsy 

budowano wizerunek „Solidarności”, przy pomocy Wałęsy 
promowano kandydatów. Swoją postacią Wałęsa uwiary-
gadniał nierzadko nikomu nie znanych ludzi ubiegających 
się o mandaty do Sejmu i Senatu. 

2. Komitet Obywatelski wyznaczył dokładnie tylu kandyda-
tów, ile było miejsc, aby uniknąć podzielenia elektoratu – 
dało to „Solidarności” znaczną przewagą nad podzieloną 
koalicją PZPR.

3. Kampania wyborcza była obliczona na maksymalne zbli-
żenie do obywateli. Dlatego właśnie na zebrania czy 
spotkania wyborcze zapraszano artystów (dziś powiedzie-

libyśmy celebrytów), którzy agitowali i jednocześnie za-
pewniali wyborcom rozrywkę. 

4. Przygotowywano specjalne „ściągi”, mające wskazać jak 
głosować (duża część obywateli PRL była bowiem przy-
zwyczajona do mechanicznego wrzucania kartki do urny). 

5. I wreszcie: Promowano kandydatów za pomocą plakatów   
i ulotek – co na tamte czasy było nowością.

    Szczątkowa obecność opozycji w radio i telewizji rekom-
pensowana była działalnością prasową. Wznowiono wyda-
wanie „Tygodnika Solidarność”, uzyskano też poparcie re-
dakcji „Tygodnika Powszechnego”. W maju ukazał się pier-
wszy numer „Gazety Wyborczej”, która odegrała ogromną 
rolę dla propagandy opozycyjnej. Lech Wałęsa mianował re-
daktorem naczelnym Adama Michnika, który w niezwykłym 
tempie rozbudował pismo do roli najsilniejszego dziennika na 
krajowym rynku. Udało się w ten sposób przełamać monopol 
informacyjny PZPR, a z czasem zepchnąć ją do defensywy.
     Należy jeszcze pamiętać, iż poza KO „Solidarność” w wy-
borach wystartowało kilka mniejszych partii opozycyjnych, 
jak „Solidarność Walcząca”, UPR, PPS- RD czy KPN. Nie 
uczestniczyły one w obradach Okrągłego Stołu, tym samym 
nie otrzymały dostępu do mediów, co było powodem ich 
marginalizacji i spadku ich znaczenia.
    W tym samym czasie kampania wyborcza koalicji PZPR, 
ZSL, SD i PAX-u była prowadzona w według PRL-owskich 
wzorców. Bez energii, bez polotu, bez interakcji z wyborcami. 
Koalicjanci nie mogli dojść do zgody, w kwestii wystawianych 
kandydatów – doszło do podziału i tak niewielkiego elekto-
ratu. Dochodziło także do licznych, nierzadko bardzo ostrych 
konfliktów personalnych – niektóre osoby usuwano z PZPR, 
by nie mogły stratować z list partii. 
    W moim odczuciu najważniejszą jednak kwestią, która 
przełożyła się na wynik wyborów był fakt, że w 1989 roku 
ludzie szukali alternatywy. Szukali innej partii niż PZPR. 
Partii, na którą mogliby i chcieliby oddać głos. Moment ten 
wykorzystała „Solidarność”. 
      Same wybory przebiegały spokojnie. Frekwencję wybor-
czą oceniono na niezbyt wysoką – nie głosowało ponad 10 
milionów z 27 milionów uprawnionych do głosowania. Było to 
wynikiem postępującej apatii społeczeństwa, które nie wie-
rzyło, że wybory mogą coś zmienić. Wyniki jednak  zmiażdży-
ły  PZPR. Na 161 miejsc w Sejmie dostępnych w wolnych 
wyborach, w pierwszej turze opozycja zdobyła 160,a po-
zostały kandydat przeszedł do drugiej tury. Ze 100 miejsc
w Senacie w pierwszej turze kandydaci „Solidarności” obsa-
dzili 92, o pozostałych mandatach również miała rozstrzy-

gnąć druga tura. Z kolei partyjni kandydaci, zajmujący 65 
proc. miejsc zagwarantowanych Okrągłym Stołem nie otrzy-
mali więcej niż kilka procent głosów (z wyjątkiem trzech, 
nieformalnie popartych przez „Solidarność”) i o swoje 
mandaty musieli walczyć w drugiej turze. Klęska koalicji 
PZPR była całkowita. To był szok.

     W mieście Chojnice wobec legalizacji „Solidarności” Ko-
mitet Obywatelski powstał na dwa miesiące przed wyborami - 
4 kwietnia 1989. Głównym zadaniem komitetu było przygoto-
wanie akcji wyborczej. W skład komitetu weszły następujące 
osoby: Stanisław Dembek, Maria Eichler, Alojzy Erdmańczyk, 
Ludwik Gólski, Teresa Plata, Leon Reszkowski, Maria Su-
czyńska i dr Jerzy Suczyński (został on przewodniczącym 
chojnickiego Komitetu Obywatelskiego). Wśród wartości,
o które dopominała się „Solidarność” były między innymi och-
rona praw i wolności obywatelskich, integracja społeczeń-
stwa na rzecz reformy gospodarczej, walka z patologiami 
społecznymi, podejmowanie interwencji na rzecz obywateli, 
rozwój oświaty i kultury, a także co bardzo istotne w kon-
tekście samorządu – prowadzenie kampanii wyborczej do 
władz miasta. Z pewnością nie udałoby się w tak krótkim 
czasie zbudować struktur, gdyby nie wsparcie ze strony 
Kościoła katolickiego. W mieście swojego politycznego 
zaangażowania nie ukrywał proboszcz chojnickiej Fary ks. 
Roman Lewandowski, a także ks. Ryszard Ptak. Obaj kapłani 
opiekowali się w Chojnicach Duszpasterstwem Ludzi Pracy – 
ogólnopolskiej, przykościelnej organizacji, której celem dzia-
łania był społeczny opór przeciwko dyktaturze komunizmu. 
To właśnie z pośród Duszpasterstwa Ludzi Pracy wywodzili 
się przyszli politycy i samorządowcy. Zarówno poseł Ignacy 
Guenther (Duszpasterstwo Rolników), jak i burmistrz Leszek 
Chamier Ciemiński, radni: Ludwik Gólski, Jerzy Szulc, Ja-
nusz Ziarno, Bogdan Kuffel, Jerzy Wawrzyniak, Piotr Eichler, 
Janusz Palmowski, czy Andrzej Górnowicz (nieformalnie). 
    W owym czasie Chojnice należały do województwa byd-
goskiego zatem to w stolicy województwa zapadały najważ-
niejsze decyzje personalne. Taktyka Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność” była od początku klarowna: Wystawiano 
bowiem po jednym kandydacie do mandatu na jedno miejsce. 
Sprawiało to, że akumulowało się poparcie społeczne i dzięki 
temu, żaden głos oddany na „Solidarność”, nie mógł się 
zmarnować. Sam przebieg wyborów był następujący:  Wy-
borcy otrzymywali karty do głosowania w ilości zależnej od 
ilości mandatów, które w danym okręgu były do obsadzenia.

dokończenie na str 19
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Polaryzacja

     Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Opada kurz związany z podgrzanymi w czasie 
kampanii emocjami.  Kolejne wybory potwierdzają 
polaryzację polskiej sceny politycznej i tworzenie 
się systemu dwu czy też dwu i półpartyjnego, 
gdzie ta trzecia partia może pełnić rolę języczka
uwagi. Taką rolę kiedyś pełnił PSL, ale w ostatnich 
latach niezrozumiałe posunięcia liderów tej partii 
spychają ją w niebyt. Zjednoczona prawica pod 
sztandarem Prawa i Sprawiedliwości pokazała, że 
zmiany jakie zachodzą w ostatnich latach sys-
tematycznie przysparzają im coraz wyższego 
poparcia społecznego. Niestety po przeciwległej 
stronie nie widać wielu konstruktywnych poczy-
nań, poza totalną krytyką i podważaniem niemal 
wszelkich działań obecnie rządzących. Niestety 
dzieje się to często przy wsparciu ze strony 
mainstreamowych mediów. Trudno jest mi pojąć, 
dlaczego opozycja nie potrafi wyciągnąć wnios-
ków ze swoich porażek. Przecież Polska to nie 
tylko duże miasta i metropolie. Mapa wyborcza 
pokazuje, że małe miasta, gminy i tereny w latach 
wcześniejszych marginalizowane, w większości 
poparły Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniejsze 
pomysły PO i PSL-u, które zakładały rozwój kraju 
oparty na kilku metropoliach były pomysłami 
kompletnie oderwanymi od rzeczywistości. Choj-
nice są jednym z tego przykładów. Rozwój me-
tropolii trójmiejskiej, szczególnie poprzez rozwój 
komunikacyjny, powstanie nowych miejsc pracy, 
pozyskiwanie inwestorów, wzrost zamożności 
mieszkańców Gdańska, Gdyni, Sopotu i kilku 
przyległych gmin spowodował jednocześnie 
marginalizację powiatów peryferyjnych. Od lat 
mogliśmy obserwować marginalizację komunika-
cyjną (drogi, kolej, autobusy) i społeczną (wyższe 
bezrobocie, niższe zarobki, ubóstwo) naszej czę-
ści regionu. Jednocześnie powodowało to wzrost 
dysproporcji w rozwoju gospodarczym i zasobno-
ści między mieszkańcami trójmiasta a oddalonymi 
od niego częściami województwa. Niestety, czasu 
nie oszukamy. Te zaniedbania wymagają dwukro-
tnie więcej czasu i wysiłków, by móc ten stracony 

okres odrobić. Bez wątpienia największymi bene-
ficjentami zmian w ostatnich latach są mieszkańcy 
małych miast i wsi. Bo tam rozwój gospodarczy
i transfery społeczne przyniosły najwięcej pożyt-
ku. Tam najbardziej zmniejszyło się bezrobocie
i ubóstwo społecznie. To do mieszkańców polski 
powiatowo-gminnej w głównej mierze trafiły środki 
z programu 500+, dzięki któremu mogą zrealizo-
wać marzenia – te małe i te większe - jak cho-
ciażby wakacyjny rodzinny wyjazd nad polskie 
morze. To są fakty! Tylko ślepy nie dostrzeże ile 
dobrego zostało zrobione. Oczywiście nie wszy-
stko jest idealnie realizowane. Potrzebne są zmia-
ny, modyfikacje politycznych, społecznych i gos-
podarczych założeń.  Pamiętajmy – „Nie myli się 
jedynie ten, kto nic nie robi”

Szacunek

       Z niedowierzaniem obserwowałem powybor-
cze grafiki pokazujące podział polski na wschód
i zachód. Okraszone to wszystko komentarzami 
celebrytów (znanych z tego, że są znani (sic!)), 
którzy próbują wmówić nam wszystkim jaki to 
mamy w Polsce ciemnogród i zacofanie. Zasta-
nawiam się skąd w tak wielu z nich tyle pogardy dla 
drugiego człowieka, skąd tyle jadu w wypowia-
danych słowach? W tym miejscu przypominam 
sobie i zadaję sobie pytanie – po co były te wszy-
stkie apele o zaprzestanie mowy nienawiści? 
Śmierć św. Jana Pawła II, katastrofa smoleńska 
czy też zamordowanie Pawła Adamowicza – 
wszystkie te wydarzenia wydawały się być 
punktami zwrotnymi, przełomowymi. Dawały na-
dzieję na prawdziwą zmianę ludzkiej mentalności. 
Patrzę wstecz i wiem, że byłem niepoprawnym 
optymistą. No cóż, dalej takim pozostanę bo 
naprawdę wierzę, że „ludzi dobrej woli więcej”. Nie 
zapominajmy - wolność jednostki nie jest nieogra-
niczona. Kończy się tam, gdzie narusza wolność
i godność innej osoby. Polska była, jest i pozosta-
nie krajem ludzi wolnych pod warunkiem, iż poj-
miemy, że wojna polsko-polska nie ma żadnego 
sensu. Polska to nasze wspólne dziedzictwo. 
Szanujmy się wzajemnie.

Niekończąca się kampania wyborcza.

     W dwuletnim maratonie wyborczym mieliśmy 
odsłonę drugą. Organizacyjnie wypadła lepiej, niż 
przekombinowane wybory z jesieni 2018. Samo-
rządowe głosowania są zawsze najtrudniejsze do 
przeliczenia, a pomysł z dwiema komisjami wy-
borczymi (jedna do pilnowania przebiegu, druga 
do liczenia), okazał się kompletnym niewypałem. 
Przejdźmy do wyników. Były bliskie moim przewi-
dywaniom. Liczyłem na frekwencję przekracza-
jącą 40 %. Również zwycięstwo PiS mnie nie 
zaskoczyło, choć typowałem różnicę 3-4 punktów 
procentowych. Sądziłem, że w całym powiecie 
chojnickim wygra nieznacznie Koalicja Europejska 
i tutaj się pomyliłem. Szanuję wynik wyborów, na 
który złożyło się wiele przyczyn. Co Polak, to 
gotowa analiza. Dwa elementy wydają się jednak 
najistotniejsze. PiS dał ludziom pieniądze – tym, 
którzy dawali dużą pewność zagłosowania w ra-
mach rewanżu lub podgrzewanego strachu przed 
ich utratą. Pieniądze, które należą do nas wszy-
stkich. Do tego lepiej przeprowadzona wielomie-
sięczna kampania, w której populistyczna narracja 
trafiała w emocje dobrze wytypowanych grup. 
Widzę jedną zaletę tego wyniku. Opozycja,
a w szczególności Koalicja Europejska, weźmie 
się ostro do pracy  przed znacznie ważniejszymi 
jesiennymi wyborami parlamentarnymi, a zde-
cydowane majowe zwycięstwo może uśpić PiS.

Skandal pedofilski w Kościele.

      Wielu z nas zapewne nie było zaskoczonych 
samym faktem występowania tego zjawiska wśród 
duchownych. Pedofile są w wielu środowiskach. 
Takie krzywdzenie dzieci należy ścigać i to nie 
powinno podlegać dyskusji. Zaskakuje skala tych 
zaburzeń wśród kapłanów. Poraża jednak ukry-
wanie pedofili w sutannach przez część hierar-
chów kościelnych. Gorzej, naraża się następne 
dzieci na traumatyczne przeżycia. Wysuwanie 
argumentu, że domaganie się ukrócenia tego 
procederu jest atakiem na Kościół, stanowi kom-
pletną bzdurę. Kościół to świeccy i duchowni, a nie 

tylko purpuraci. Tolerowanie pedofilii i zamiatanie 
jej pod dywan, jak się ma do słów „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniej-
szych, Mnieście uczynili”? To jest właśnie atak na 
Kościół – atak od wewnątrz! Warto także przy-
toczyć słowa Martina Luthera Kinga: „Ten kto bier-
nie akceptuje zło, jest za nie tak samo odpowie-
dzialny jak ten, co je popełnia”. Pomyje spadają 
teraz na głowy ogromnej rzeszy porządnych ka-
płanów, którzy nie powinni ponosić odpowiedzial-
ności zbiorowej. Z uznaniem patrzę na postawę 
arcybiskupa Grzegorza Rysia. Jeśli tacy hierar-
chowie będą mieli więcej do powiedzenia w pol-
skim Episkopacie, to ukręcimy łeb tej hydrze.

W Chojnicach straszy.

      Kamienica narożna ul. Podgórna 2, jako Stary 
Rynek 6 jest zabytkiem. Od strony rynku jeszcze
w miarę prezentuje się. Natomiast idąc Podgórną 
trzeba uważać na spadające elementy. Jedno
z wielu pęknięć widać na poniższym zdjęciu. Pod 
koniec mojej kadencji w Radzie Powiatu zgłasza-
łem ten problem na sesji, ale nie wzbudził on 
zainteresowania Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. Podejmowałem też kilkakrotnie 
temat straszącego ogrodzenia Zespołu Szkół na 
Nowym Mieście. Chwalimy się (i słusznie) trzy-
nastą najstarszą szkołą w Polsce, a przylega do 
niej takie szkaradztwo. Może w końcu powiat 
chojnicki znajdzie środki, aby stary Ogólniak miał 
godne otoczenie. Jest to jedna z naszych 
wizytówek, więc warto.

Nasze skarby.

        Dzieci. Mają 1 czerwca swoje święto. Wtedy 
zapewniamy im różne uciechy, aby radośnie 
spędziły ten dzień. Postarajmy się dać im coś 
więcej, naszą CODZIENNĄ UWAGĘ. Niech to 
będzie kwadrans, może więcej, kiedy będziemy 
tylko dla nich. Inwestycja uczuć zawsze się opłaca 
i wróci do nas wielokrotnie, czego Państwu i sobie 
życzę.
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       Nazwa Chojnice wywodzi się od nazwy charakterystycz-
nego dla okalającej miasto puszczy pospolitego drzewa igla-
stego – choina, w liczbie mnogiej: chojny. Pisownia miasta na 
przestrzeni dziejów kształtowała się w następujący sposób: 
Choinicia, Honitcze, Choynicze, Chonecia, Conicia, 
Conecium, Konazia, Konnitz, Kunitz, Conic, Konitz. Również 
z puszczą związany jest herb miasta, gdyż Chojnice 
pieczętują się wizerunkiem głowy tura ozdobionego kwiatem 
pomiędzy rogami. 

      Od początków istnienia miasta herb Chojnic zawiera 
niezmienione godło. Pochodzące z pierwszej połowy XIV 
wieku pieczęcie miejskie wyobrażały głowę tura przyozdo-
bioną kwiatami i te elementy herbu przetrwały do dzisiaj, 
pomimo burzliwych losów i przemian politycznych. Pieczęć 
większa, o średnicy 60 mm, przedstawiała głowę tura zwró-
coną wprost, z rozgałęzionymi kwiatami pomiędzy rogami 
oraz w polu, w otoku zawierała napis: +S'CIVITATIS 

KONITZE. Odcisk tej pieczęci znajduje się na dokumencie
z 1730 roku w archiwum toruńskim, co świadczy, iż była 
używana co najmniej 400 lat. Pieczęć mniejsza, o średnicy 38 
mm, której używano do spraw codziennych, różniła się od 
pierwszej układem kwiatów i gałązek oraz napisem + 
SECRETVM CIVITATIS CHONITZ. Obie powstały w XIV 
wieku.   

  
       W następnych stuleciach rysunek głowy tura ulegał 
nieznacznym przekształceniom, z większą natomiast swo-
bodą podchodzono do elementów zdobniczych. Mianowicie 
kwiaty w polu przybierały bogatsze formy, zaś między rogami 
tura wyraźnie ukształtowała się gałązka z różą. W okresie
I Rzeczypospolitej na tarczy herbowej znalazły się cztery 
krzyżyki, symbolizujące miasta powiatu człuchowskiego, 
których interesy Chojnice reprezentowały w sejmiku general-
nym Prus Królewskich. Do połowy XIX wieku nie wiadomo nic 
o barwach chojnickiego herbu, należy jednak przypuszczać, 
że obecne zostały przejęte mocą tradycji z dawnych czasów. 
      Przed II wojną światową władze miasta postanowiły 
zalegalizować i potwierdzić używany herb i zwróciły się w tej 
sprawie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które po 
zasięgnięciu opinii Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oś-
wiecenia Publicznego uznało, iż herbem Chojnic jest: „W polu 
srebrnym czarna głowa tura ze złotymi rogami i złotym 
pierścieniem w nozdrzach, między rogami czerwona róża na 
zielonej łodydze, łodyga z dwoma zielonymi listkami” 
(Monitor Polski nr 130 z 10 czerwca 1937 r.) 

         Do formy herbu powrócono po odrodzeniu samorządów 
w 1990 roku. Zaszła bowiem potrzeba ujednolicenia rysunku 
głowy tura i wyraźnego określenia barw, poprzednio trak-
towanych zbyt dowolnie. W uchwalonym w 1991 roku Statu-
cie Miasta Rada Miejska przyjęła bez zmian opis herbu 
według ustalenia z 1937 roku i zatwierdziła kształt graficzny 

opracowany przez Kazimierza Lemańczyka do powszech-
nego zastosowania. 
       Wizytówką miasta jest rynek. To serce starówki, do 
którego dotrzeć można wąskimi uliczkami. Otaczają ją 
pozostałości kamiennych murów, po drodze minąć można 
także średniowieczne baszty. Sam rynek to dość znaczny, 
otwarty plac. Obok ponad stuletni, neogotycki budynek 
ratusza. Siedziba władz miasta. Budynek przepełniony jest 
różnymi, symbolicznymi zdobieniami. Wśród nich sowy, 
siedzące na balustradzie balkonu. Symbolizować mają 
mądrość chojniczan. Płaskorzeźba przedstawiająca pszczo-
ły to odniesienie do pracowitości. Jest godło Polski oraz herb 
Pomorza i symbol miasta – głowa tura. Według jednego z po-
dań, głowa tura umieszczona miała być na tarczy Swarożyca 
– słowiańskiego bóstwa. Jego posąg miał znajdować się
w grodzie, na bazie którego powstało później miasto. Tarcza 
zaś miała wisieć na jednej z grodzkich bram, później zaś 
trafiła do herbu miasta.
            Na tura natknąć można się w innym miejscu. Chodzi
o chodnik przed Bramą Człuchowską gdzie ustawiono 
instalację artystyczną przedstawiająca tura. Postać tura 
naturalnej wielkości jest dziełem artysty chojnickiego, Jaro-
sława Urbańskiego. Dzieło stało się głośne za sprawą 
tworzywa, z którego skorzystał rzeźbiarz. Tur powstał 
bowiem ze złomowanych części samochodowych. Wprawne 
oko dostrzeże w nim bez trudu fragmenty belek podłogo-
wych, korpusów skrzyń biegów czy elementów karoserii. 
Jedynie rogi tura nie pochodzą z recyklingu. Takiego tura 
można spotkać tylko w Chojnicach. Tur szybko stał się 
bohaterem wielu pamiątkowych zdjęć z Chojnic. 

Tekst i rysunek: Wiesława Gołuńska
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dokończenie ze strony 14 

    W województwie bydgoskim były do sejmu okręgi cztero-
mandatowe. Wyborca otrzymywał sześć kart do głosowania:
 

1. Listę z kandydatami z listy krajowej;
2. Listę z kandydatami na senatorów; 
3. 4 listy z kandydatami na posłów z okręgu;

Wybory odbywały się na zasadzie skreślenia wszystkich 
kandydatów, których  wyborca chciał wyeliminować. Pozos-
tawić zaś należało wolne pole przy nazwisku swojego kan-
dydata. Była to niezwykle skomplikowana metoda, która de 
facto doprowadziła do ogromnej ilości głosów nieważnych. 
      Z okręgu wyborczego numer 14 (Chojnice) do Sejmu PRL 
X kadencji i Senatu I kadencji z KO „Solidarność” wystawiono 
następujących kandydatów: Do Sejmu startował Ignacy 
Guenther (działacz NSZZ „Solidarność; rolnik indywidualny) 
– z powodzeniem ubiegł się o mandat nr 56. Do Senatu 
reprezentanci województwa bydgoskiego: Antoni Tokarczuk 
(działacz NSZZ „Solidarność” z wykształcenia socjolog, pra-
cownik bydgoskich zakładów „Romet”) oraz Aleksander Pa-
szyński (działacz NSZZ „Solidarność; dziennikarz pracownik 
spółki „Agora” – mieszkaniec Warszawy, który z rekomen-
dacji Komitetu startował w województwie bydgoskim). 
Ciekawym zjawiskiem było to „ręczne sterowanie” kandy-
daturami i wyciąganie niektórych pretendentów do mandatu
z „teczki” czy dziś rzeklibyśmy z „kapelusza”. Jakkolwiek, nie 
ulega wątpliwości, że kandydatura Ignacego Guenthera była 
szczególnie przemyślana. Jednocześnie wskazanie na 
Guenthera odbyło się po długich i szorstkich negocjacjach. 
Ambicję na start miało w Chojnicach bowiem kilku kandy-
datów. Wymieńmy chociażby: Jerzego Suczyńskiego, Lud-
wika Gólskiego czy Jerzy Kądziela. Kandydaturę Guenthera 
wysunęły środowiska rolnicze i to on na mocy porozumień
z bydgoskim Klubem Inteligencji Katolickiej i środowiskami 
robotniczymi ostatecznie znalazł się na liście. Co istotne – 
pomocnym był fakt, że uczestniczył on w bydgoskich straj-
kach w roku 1988.

     Z innych komitetów z okręgu 14 do Sejmu startowali: 
PZPR - Bogdan Pokorski (dyrektor chojnickiego ZREMB-u), 
Zbigniew Grugiel  (leśnik z Tucholi), Edward Meyer (rolnik ze 
Swornegaci), Krzysztof Mutter (rolnik z Kamienia Krajeń-
skiego), Henryk Derkowski (dyrektor PGR Rulewo) i Jerzy 
Wnuk (lekarz ze Świecia); ZSL – Robert Abramowski (wice-
dyrektor cukrowni w Świeciu), Krystyna Bauza (nauczycielka 
z Więcborka), Ryszard Ciesielski (rolnik z Dąbrówki), 
Eugeniusz Kłopotek (pracownik Urzędu Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy) i Wojciech Mojzesowicz (rolnik z Gogolnika); 
SD – Mirosława Grabarkiewicz (pielęgniarka z Nakła), Jerzy 
Wojciak i Wiesław Wróbel (obaj z Bydgoszczy); Kandydaci 
bezpartyjni prócz Ignacego Guenthera to: z Chojnic Jan Ku-
chenbeker (pracownik PKS-u) Alfons Biodrowki (pracownik 
Lasów Państwowych z Czerska), Ludgier Rozanow (dyrektor 
Samopomocy Chłopskiej w Tucholi). 

      Do senatu najbliżsi Chojnicom byli Andrzej Rzeźniczak
z Tucholi (prowadzący firmę w Chojnicach) oraz Kazimierz 
Fiałkowski z Kamienia Krajeńskiego. Reszta kandydatów 
wywodziła się z Bydgoszczy i Warszawy.

      W okręgu nr 14 (Chojnice) frekwencja wyborcza była na 
poziomie 69,05%. W wyniku wyborów posłami w okręgu wy-
borczym Chojnice (14) zostali: Ignacy Guenther KO „Solidar-
ność” (wybrany w I turze) oraz Zbigniew Grugiel PZPR, 
Wojciech Mojzesowicz (ZSL), Mirosława Grabarkiewicz 
(SD), Tadeusz Marchlik (PAX) (wybrani w II turze).

     O ile wybory z 4 i ich druga tura z 18 czerwca w konse-
kwencji okazały się (nie bójmy się tego powiedzieć) proje-
ktem nieudanym - samo bowiem rozwiązanie sejmu z 1991  r. 
nie przyniosło oczekiwanych rozwiązań. To jednak zwycię-
stwo „Solidarności” z 4 czerwca okazało się przełomowe dla 
losów naszej ojczyzny. Na zrębach czerwcowych wyborów 
narodziła się nowa jakość, nie tylko w polityce krajowej, ale 
również, czego wciąż doświadczamy – samorządowej. Ta 
jakość nazywa się demokracja. Opiera się ona na posza-
nowaniu godności ludzkiej, praw człowieka i wolności obywa-
telskich. Dziś, w trzydziestą rocznicę tamtych wydarzeń 
musimy zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy 
spadkobiercami tamtych idei. To na nas spoczywa odpo-
wiedzialność by nie wróciły tak promowane dziś standardy 
dawnej epoki. 

     Bo przecież, nie o taką Polskę walczyli uczczeni dziś,
w sposób szczególny, pierwszy burmistrz III RP – Leszek 
Chamier Ciemiński, i pierwszy Starosta Powiatu Chojnic-
kiego III RP Janusz Palmowski. Obaj oni znali właściwe 
znaczenie słowa „Solidarność” – „być z kimś”, „być przy 
kimś”, a nie „przeciwko komuś”.

dr Arseniusz Finster
dr Przemysław Zientkowski 

         Urodził się 19 września 1958 w Chojnicach, jako jeden 
z trojga dzieci Ireny (z domu Brieger) i Feliksa Palmowskie-
go. Ukończył szkołę podstawową numer 2 w Chojnicach, 
Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, a na-
stępnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy.
    Do lat 90 pracował w Instytucie Hodowli Ziemiaka
w Zamartem (pion zootechniczny). 
       W latach 1990 – 1994 radny miejski w Chojnicach, był 
członkiem komisji rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji. Do 1998 pracownik Urzędu Gminy w Chojni-
cach. Pierwszy starosta chojnicki po reformie administra-
cyjnej w 1999, wybrany na to stanowisko 10 listopada 1998 
z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Jako starosta 
zabiegał o dokończenie budowy szpitala w Chojnicach (co 
nastąpiło w 2001) oraz rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół 
Specjalnych w Chojnicach (2000). Jeden z inicjatorów 
założonego w 1999 Związku Samorządów na Rzecz 
Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50 i 508. Doprowadził 
do uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego 
Chojnic z Gdańskiem. W 2002 wybrany radnym i przewod-
niczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Rady Powiatu Chojnickiego. Następnie pracował
w delegaturze Najwyższej Izbie Kontroli w Gdańsku.
       W 1992 jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej i do 1999 jego pre-
zes. Z jego inicjatywy powstał dwutygodnik katolicki „W Ro-
dzinie”. W latach 1991 - 2001 był członkiem Zarządu Sto-
warzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej 
„Salos” w Chojnicach. Organizator I Zjazdu Kaszubów, który 
w 1999 odbył się w Chojnicach. Zwolennik przynależności 
Chojnic do woj. pomorskiego.

     W 2009 otrzymał tytuł i medal "Zasłużony dla powiatu 
chojnickiego”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi
i Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
    Prywatnie mąż Ireny i ojciec trzech córek. Kochał pod-
róże i przyrodę. Lubił zwłaszcza wędrówki po Borach Tu-
cholskich, choć zwiedził także Tasmanię i Zachodnią 
Australię. Świetnie grał na pianinie i śpiewał.
    Zmarł 30 maja 2017 roku. Został pochowany w dniu
3 czerwca na cmentarzu komunalnym w Chojnicach

     Urodził się 25 stycznia 1956 roku w Chojnicach, jako 
jeden z pięciorga dzieci Weroniki (z domu Wielewickiej)
i Bolesława Chamier Cieminskich. Wychował się w domu,
w którym pielęgnowano wiarę katolicką i patriotyzm.
       Uczęszczał do szkoły Podstawowej nr 1 im J. Rydzkow-
skiego, oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów 
Chojnickich. W roku 1980 ukończył studia na Wydziale Bu-
downictwa Akademii Rolniczo – Technicznej (obecnie Uni-
wersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie), uzyskując do-
datkowo dyplom Międzywydziałowego Studium Pedago-
gicznego na tej samej uczelni. W roku 1994 ukończył Studia 
Podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości i ko-
lejne w zakresie Bankowości Hipotecznej i Rynku Nierucho-
mości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W roku 1997 uzyskał uprawnienia pań-
stwowe w zakresie szacowania nieruchomości i z pasją do 
samego końca realizował się jako rzeczoznawca mająt-
kowy. 
      Po studiach wrócił do rodzinnego miasta i w 1980 roku 
podjął  pracę w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” 
jako konstruktor. W międzyczasie został powołany do 
odbycia obowiązkowej służby wojskowej, którą zakończył
w stopniu podporucznika. W roku 1988 rozpoczął pracę
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PEBEROL,  
zdobywając uprawnienia budowlane.
      Lata 1990 -1998 to praca na rzecz samorządu lokalne-
go jako radny dwóch kadencji. W roku 1990 został powołany 
na urząd burmistrza Chojnic III RP z rekomendacji Soli-
darności. Piastował tę funkcję do 16.10.1992 roku, w trudnej 
nowej rzeczywistości rynkowej, samodzielności i samosta-
nowienia jednostek samorządu terytorialnego, stając ponad 
podziałami w trosce o dobro wspólne. Od 1993 roku praco-
wał w KRUS jako kierownik Placówki w Chojnicach, urząd 
ten  pełnił do 2017 roku.
      Od początku studiów aktywny uczestnik Akademickiego 
Duszpasterstwa w Olsztynie. Podczas studiów wielokrotnie 
przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeń-
stwa. Współpracował z Klubem Poselskim „Znak”, kolpor-
tował biuletyny o pracy Klubu w Parlamencie. Podczas 
odbywania służby wojskowej był przesłuchiwany przez 
Kontrwywiad w sprawie praktyk religijnych.
   Po powrocie do Chojnic podjął współpracę z opo-
zycyjnym podziemiem Chojnic i Więcborka. Podtrzymując 
ducha wolności wśród społeczeństwa kopiował i kolpor-
ował ulotki o treściach patriotycznych. Wspierał inicjatywy 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Chojnickiej Farze. To 
zaangażowanie było przyczyną Jego brutalnego pobicia 
31.08.1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa oraz skazania przez Kolegium ds. wykroczeń na 
karę  grzywny z ew. zamianą na areszt.

     Angażował się przez całe życie w działania na rzecz 
człowieka i rodziny. Inicjator  powstania Caritas przy choj-
nickiej Bazylice, przeglądu Piosenki Religijnej Credo. Od 
1998 roku był członkiem afiliowanym Wspólnoty Świętej 
Rodziny w Łomiankach, założył Ognisko Świętej Rodziny
w Chojnicach. Od 2012 roku ambasador Fundacji Tat.net
w Chojnicach, organizator warsztatów dla ojców.
       Od 1985 roku czynny żeglarz , związany z Chojnickim 
Klubem Żeglarskim Charzykowy . Jako członek zarządu 
,,Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami angażował się
w działania na rzecz rozwijania pasji żeglarskiej u  młodzie-
ży. Członek Chojnickiego Klubu Sportowego ,,Kolejarz”
w Chojnicach, uczestnik maratonów i biegów ulicznych.
     Kochał dobrą muzykę, poezję i książki, żeglarstwo, 
narciarstwo, górskie wędrówki,  swoimi pasjami dzielił się 
zawsze z innymi. 
      W roku 1986 wstąpił w związek małżeński z Lidią z do-
mu Martyniak, z którą wychowali  czworo dzieci: dwie córki 
Annę i Aleksandrę oraz dwóch synów: Szymona i Woj-
ciecha.
     W 2015 roku zdiagnozowano u niego zaawansowany 
nowotwór. Po długiej walce z chorobą  zmarł 21 lipca 2018 
roku w otoczeniu bliskich w Chojnicach. Pochowany został 
25 lipca 2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Choj-
nicach.

Życiorysy opracował dr Przemysław Zientkowski
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Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

          Michał Wojciech Hoppe pochodził z rodziny ziemiań-
skiej. Urodził się 23 kwietnia 1860 roku. Jego ojciec Jan był 
w łaśc i c ie lem Wi l kowa  w  pow iec ie  z ło towsk im.
W majątku tym przyszedł na świat przyszły wychowanek 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach. 

Następca Ceynowy

          W latach 1879-1884 studiował medycynę w Gryfii. Tam 
też poznał Jana Biziela, przyszłego ucznia Ludwika Rydy-
giera w Chełmnie oraz społecznika i działacza niepodle-
głościowego w Bydgoszczy. Edukację akademicką M. Hoppe 
zakończył doktoratem. W 1887 r. trafił do Bukowca w po-
wiecie świeckim, z którym związany był wcześniej Florian 
Ceynowa (zmarły sześć lat przed jego przybyciem). W tej 
dużej wsi kociewskiej pracował 13 lat i dał się poznać jako 
aktywny działacz polskiego ruchu narodowego. Wspólnie
z Bolesławem Domaradzkim z pobliskiego Przysierska 
uczestniczył w wielu patriotycznych wydarzeniach, wspierał 
również polskich kandydatów do parlamentu niemieckiego. 

Nad Brdą

         Następnie przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie mieszkał 
i praktykował do końca życia. Zdynamizował swoją dzia-

łalność na niwie narodowej. Przyczynił się, wespół z Józefem 
Englichem i Pawłem Złotowskim, do założenia Banku 
Ludowego. W mieście nad Brdą współpracował z dawnym 
kolegą z czasów studenckich dr. Janem Bizielem. Razem 
zainicjowali oni wydawanie „Dziennika Bydgoskiego” i otwar-
cie księgarni polskiej, należeli także do Dozoru Kościelnego 
przy świątyni farnej (obecnej katedrze diecezji bydgoskiej). 

Działacz narodowy

       Podobnie jak F. Ceynowa i liczne grono Polaków – wy-
chowanków Gimnazjum Chojnickiego angażował się w prace 
Towarzystwa Pomocy Naukowej i wspierał materialnie 
niezamożną młodzież, gimnazjalistów i studentów. M. Hoppe 
był skarbnikiem i mężem zaufania TPN w Toruniu. Praktykę 
lekarską potrafił zatem skutecznie łączyć z rozległą dzia-
łalnością patriotyczną. W ten sposób starał się przeciw-
działać antypolskim wystąpieniom niektórych bydgoszczan, 
a szczególnie proboszcza konsekrowanego w 1913 r. 
kościoła p.w. św. Trójcy, Niemca ks. Edwarda Beckera. 

        Dr Hoppe zmarł 4 października 1922 roku w Bydgoszczy 
i tam został pochowany. 
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      Kilka miesięcy temu wpadłam na szalony pomysł 
aby przypomnieć chojniczanom (a może nawet 
przedstawić) sylwetki 11 osób, które po 1918 roku, 
zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości,
w sposób szczególny zapisały się na kartach historii 
naszego miasta. Na czym konkretnie polega owe 
szaleństwo?

   Postanowiłam ucharakteryzować modeli w taki 
sposób, by wizualnie jak najbardziej przypominali 
ludzi, których wynalazki, osiągnięcia, talent czy 
zmysł polityczny odbił się echem na dziesiątki lat. 
Ba, z niektórych z nich korzystamy do dziś! Krok 
drugi, to wykonanie fotografii, w oparciu o zdjęcia, 
które są publikowane w tym artykule. 

     Aby móc zrealizować, i sfinalizować, założone 
cele potrzebuję jednak Państwa pomocy. Poszukuję 
modeli. Osób, które, ze względu na wiek, posturę, 
owal twarzy oraz, choć trochę, rysy twarzy przy-
pominają Ważnych z prezentowanych zdjęć. 

      Chętnych do wsparcia mnie w realizacji projektu 
oraz chcący wraz ze mną przeżyć ciekawą, i sądzę 
nietypową przygodę, proszę o kontakt pod numerem

 telefonu 513 06 01 03
lub mailowym zajkowska_anna@poczta.fm

(tu prosiłabym o dodanie swojej aktualnej fotografii).

     Serdecznie Państwa do tego zachęcam. Przy-
czyńmy się wspólnie do podtrzymania pamięci osób, 
dzięki którym od blisko 100 lat Chojnice są miastem 
m.in. o ciekawym i różnorodnym dorobku kultu-
ralnym.

     W artykule publikowane są tylko sylwetki osób, 
które ze względu na trudności w znalezieniu modeli 
nie zostały jeszcze wykonane. 

      Projekt „Ważni dla Chojnic” realizowany jest 
dzięki stypendium burmistrza miasta Chojnice w ka-
tegorii kultura.

Anna Zajkowska

„Ważni dla Chojnic”. Poszukiwani modele / Proszę o pomoc

CZŁUCHÓW
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Pani Marleno kilka słów o sobie….
 Dzień dobry nazywam się Marlena Pawlak i jestem 
chojniczanką. Ukończyłam SP nr 1, a następnie II Liceum 
Ogólnokształcące, gdzie kontynuowałam naukę malarstwa
u p. Elżbiety Połom. Malarstwo zawsze było moja wielką 
pasją, a w szkole średniej p. Ela zaraziła mnie miłością do 
historii sztuki i przygotowała do olimpiady z tej dziedziny. Na 
olimpiadzie zaszłam bardzo daleko i musiałam wybrać 
kierunek studiów, który chciałam objąć po wygranej, wybór 
padł na konserwacje zabytków. Olimpiady nie wygrałam, ale 
wiedziałam co chcę robić w życiu. Od drugiej klasy LO 
uczyłam się rysunku u p. Danuty Wolińskiej w CHDK gdzie 
przygotowywałam się do egzaminów na studia. Ukończyłam 
studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w in-
stytucie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. W trakcie 
studiów pracowałam min. przy konserwacji gotyckich 
polichromii katedry Bydgoskiej św. Marcina i Mikołaja, gdzie 
zajmowałam się konserwacją fresków. Po studiach wyje-
chałam na roczne stypendium do Krajowego Urzędu Kon-
serwacji Zabytków w Schwerinie (Niemcy), tam uczyłam się 
starych technik rzemieślniczych, wykonywałam badania 
archeologiczne i zajmowałam się konserwacją zabytków.

Pani zdolności artystyczne są bardziej wrodzone czy 
wyuczone?
 Jest to pasja połączona z talentem odziedziczonym 
w genach, po rodzicach. Sztuka zawsze mnie odprężała
i wyciszała.

Jaki jest Pani główny obszar zainteresowań w sztuce?
 Od dziecka rysowałam i malowałam. Lubię podob-
razia o dużych formatach, ale to w ostatnim czasie rzeźba 
skradła moje serce. Rzeźbić zaczęłam dopiero 1,5 roku temu 
przypadkowo na warsztatach w CHCK. Rozpoczynając 
przygodę z rzeźbą nie sądziłam, że sprawi mi tak wiele ra-
dości obcowanie z nią. Siadając do płótna mam przygoto-
wany szkic tego co chcę przedstawić, natomiast rzeźba jest 
dla mnie bardzo spontaniczna i zaskakująca. Do końca nie 
wiem co uda mi się stworzyć, jaki efekt uzyskam po szkli-
wieniu i najważniejsze czy rzeźba będzie cała po wyjęciu
z pieca. I to wszystko jest dla mnie fascynujące .

A gdzie Pani szuka inspiracji?
 Inspiruje mnie przede wszystkim człowiek, przed-
stawiony w pełnej emocji lub geście wynikającym z ułożenia 
ciała. Maluję postacie w tonacji bieli, szarości i czerni. 
Natomiast w aktach staram się przedstawiać ciało delikatnie 
poprzez linie światła i cienia rozchodzące się po ciele. Ludzie 
często zwracają uwagę na erotykę tych obrazów, pytają kim 
jest modelka. Tematy do obrazów czerpię również z podróży
i kontaktu z naturą. Uwielbiam kolor i pełni on pierwszopla-
nowa rolę w obrazach przestrzeni miejskiej czy martwej 
naturze.

Ma Pani swoich idoli w sztuce?
 Pierwszą fascynacją w sztuce byli impresjoniści, 
których obrazy charakteryzują się min. jasnymi i świetlistymi 
kolorami. Robiłam kopie Vincenta van Gogha, Claude Mo-
neta, Edgara Degasa. Z polskich artystów uwielbiam Jacka 
Malczewskiego, Władysława Podkowińskiego i Stanisława 
Wyspiańskiego, który tworzył również niesamowite witraże. 
Jestem zakochana w obrazach Fridy Kahlo jej kolorach
i surrealistycznemu podejściu do sztuki. Ale pasjonuje mnie 
też rzeźba: prace Salvadora Dali, Henry Moora czy naszego 
polskiego artysty Xsawerego Dunikowskiego. Czytam 
bardzo dużo biografii o artystach.

Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
 W przyszłym roku odbędzie się moja wystawa
w CHCK. W międzyczasie chciała bym wystawić moje prace 
w miastach partnerskich Chojnic.

Gdzie można oglądać Pani prace?
 Moje prace można oglądać na moim profilu na 
Instagramie Marlena Pawlak m.p1533. Są też prywatne 
osoby mające moje obrazy w domach.

Ma Pani własną pracownię?
 Niestety nie, chociaż o niej marzę. Pracuję w domu, 
kiedy maluję lub rzeźbię obserwują mnie dzieci, córki Anna
i Amelia, które zabierają się do pracy razem ze mną:) Każdy 
maluje coś swojego, podobnie włączają się do rzeźby. Jest to 
bardzo fajne bo widzę jak one się rozwijają plastycznie. Szta-
luga stoi w salonie, a w moim malowaniu wspiera mnie mąż, 
który jest pierwszym krytykiem.

A jak Pani wypoczywa/ Jak ładuje ”akumulatory”?
 Wypoczywam w naszych okolicach tj. Małych Swor-
nychgaciach i Chojniczkach. Uwielbiam zieleń i przyrodę Bo-
rów Tucholskich, czuję że jest to moje miejsce na ziemi. Ale 
fascynują mnie też podróże wtedy zwiedzam zabytki i muzea.
 
A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?
 Materiały plastyczne zamawiam w sklepach specja-
listycznych dla plastyków, mam też osobę u której zamawiam 
podobrazia.

Co by chciała Pani powiedzieć chojniczanom?
 Nigdy nie sądziłam, że będę rzeźbić i to mnie tak 
pochłonie. W moim domu każdy ma jakąś pasję, która 
rozwija. Myślę, że w każdym wieku można znaleźć coś 
fajnego dla siebie po prostu trzeba być otwartym na świat
i ludzi.

Dziękuję za rozmowę.
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           Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. jest 
rośliną znaną i pospolitą, otoczoną przyjazną, niemal ma-
giczną aurą. Wynika to ze skuteczności surowca w scho-
rzeniach wszelakich… Nie sposób nie zauważyć na wzgó-
rzach, miedzach i łąkach wszędobylskich roślin o niepozor-
nych, żółtych, niemal złotych kwiatach. Wybiera dziurawiec 
miejsca nasłonecznione, w które – według ludowych wierzeń 
– nigdy nie uderzy piorun. Zakwita to ziele w czasie szcze-
gólnym: około 24 czerwca, na św. Jana, gdy następuje letnie 
przesilenie, a dzień zdobywa przewagę nad nocą. Kwiaty 
dziurawca, roztarte w palcach, wydzielają krwistoczerwony 
sok, z tego względu w niektórych regionach Polski roślina 
nazywana jest krewką Matki Boskiej. Lud polski, wierząc
w wielką, nie tylko leczniczą moc dziurawca, z której chętnie 
korzystał, nazywał roślinę dzwonkami Matki Boskiej, zielem 
krzyżowym czy po prostu zielem Świętego Jana.
           Powszechnie wierzono, że wplecione w wianek, wraz 
z innymi roślinami, poświęcone w Boże Ciało lub w święto 
Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia), jest 
najlepszym remedium na czary, czarty, na wygnanie złych 
duchów. Nie była to ulubiona roślina złych mocy, czego wyraz 
dał szatan, który w bezsilnej złości pokłuł roślinę, zapewne 
diabelskimi widłami, porobił w jej liściach dziury…
Niezależnie od tego, jak powstały „dziury” w liściach, są one 
cechą charakterystyczną rośliny, dały jej nazwę. Drobne 
punkciki, widoczne na liściu obserwowanym pod słońce, są 
zbiornikami olejków eterycznych, dzięki którym roślina 
cechuje się przyjemnym, aromatycznym zapachem.

Ceniony przez starożytnych
     Dziurawiec, tak silnie związany z polską przyrodą i tra-
dycją, tak swojsko brzmiący, znany był i ceniony już w sta-
rożytności, stosowany przez Greków i Rzymian, także przez 
plemiona przedchrześcijańskiej Anglii. Medycy czasów 
antycznych polecali stosowanie dziurawca i jego przetworów 
w licznych schorzeniach: na ukąszenie przez węża, na bóle 
menstruacyjne, zaburzenia trawienia, wrzody, depresję i me-
lancholię, na rany powierzchniowe i na zapalenie nerwu kul-
szowego. Pliniusz Starszy w Historii naturalnej opisywał dziu-
rawca jako jedną z popularnych roślin leczniczych do lecze-
nia oparzeń, jako środek moczopędny (diureticum) i ściąga-
jący (adstrangens) w leczeniu biegunek.

Do celów leczniczych
        zbiera się świeżo rozkwitające, dobrze ulistnione górne 
części łodyg, długości do 25 cm, i suszy jak najszybciej, zwy-
kle w miejscach zacienionych i przewiewnych. Po odrzuceniu 
dolnych, zdrewniałych części łodyg, otrzymuje się pełnowar-
tościowy surowiec leczniczy: ziele dziurawca Hyperici herba. 
Powinno być przechowywane w miejscu suchym i przewie-
wnym.

 Zależy, czym ekstrahujemy
      W związku z obecnością tak różnorodnych składników, 
należących do wielu grup związków naturalnych, ziele dziu-
rawca wykazuje wielokierunkowe działanie. Kierunek tego 
działania determinuje skład chemiczny danego ekstraktu, 
który bezpośrednio wynika z rodzaju rozpuszczalnika uży-
tego do procesu wytrawiania. Ze względu na obecność 
wymienionych związków, wyciągi wodne (w tym napary) 

działają ściągająco (adstringens) i rozkurczająco (spasmo-
lyticum) na mięśnie gładkie dróg żółciowych, jelit i dróg 
moczowych. Flawonoidy, działając spazmolitycznie, ułatwia-
ją zarówno przepływ żółci do dwunastnicy, jak i przeciwdzia-
łają jej zastojowi w pęcherzyku żółciowym, co znacznie 
zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych. Te same wła-
ściwości pomagają przywrócić naturalną perystaltykę jelit, co 
powoduje ustąpienie bólu spastycznego jelit. Flawonoidy 
również, a głównie hiperozyd, działają diuretycznie, zwię-
kszając dobowe wydzielanie moczu o około 20%. Powoduje 
to podwójny efekt terapeutyczny: odtrucie organizmu (usu-
wanie toksycznych produktów przemiany materii, w tym 
kwasu moczowego i szczawianów) oraz przeciwdziałanie 
tworzeniu się kamieni nerkowych. Garbniki działają przeciw-
bakteryjnie (wraz ze składnikami olejku eterycznego), 
uszczelniają ściany naczyń krwionośnych (wraz z fenolo-
kwasami i flawonoidami), hamując jednocześnie nieko-
rzystne procesy oksydacyjne w obrębie naczyń. Występuje tu 
korzystne zjawisko synergizmu między substancjami natu-
ralnymi, co jest jedną z przewag leku naturalnego nad synte-
tycznym. Z tych względów przetwory z dziurawca, głównie 
napary i odwary, są wysoko cenionymi środkami leczniczymi, 
stosowanymi w terapii zaburzeń przewodu pokarmowego 
(kolek: jelitowej i wątrobowej, także kolki nerkowej) i wszel-
kiego rodzaju niestrawności.

      Wyciągi olejowe lub alkoholowe, a także sproszkowane 
ziele dziurawca, zawierają antrazwiązki (naftodiantrony),
w tym hiperycynę oraz pseudohiperycynę, protohiperycynę. 
Jest to ciekawa grupa. Należąc do antranoidów, nie wykazują 
działania przeczyszczającego. Jest też działanie fotouczula-
jące, a ta właściwość sprawia, że zwłaszcza zwierzęta o bia-
łej sierści i ludzie o jasnej karnacji, poddani działaniu hiper-
ycyny czy promieni słonecznych, mogą być narażeni na rea-
kcję alergiczną. W wyciągach olejowych oraz alkoholowych 
obecne są pochodne floroglucuny (hiperforyna i adhiper-
foryna), ksantyny i olejek eteryczny.

         Hypericum perforatum i jego działanie przeciwdepresyj-
ne jest przedmiotem wielu badań klinicznych, skupiających 
ponad 5400 pacjentów z epizodami łagodnej do umiarko-

wanej depresji . Potwierdzają one jednoznacznie skutecz-
ność i efektywność standaryzowanych preparatów roślin-
nych w terapii objawów depresji. Ponad połowa przeprowa-
dzonych badań wykazała taką samą efektywność oraz 
mniejszą ilość działań niepożądanych wywołanych terapią 
dziurawcem, w porównaniu z lekami z grupy SSRI (sele-
ktywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny) , czyli jednymi
z częściej stosowanych lekamów w terapii depresji. Ponadto 
wykazano zmniejszoną liczbę przypadków konieczności 
przerwania terapii ze względu na objawy niepożądane i zna-
cznie lepszą tolerancję leczenia. Można wywnioskować, że 
leki zawierające dziurawiec lekarski powinny być stosowane 
jako lek pierwszego rzutu w monoterapii depresji o łagodnym 
do umiarkowanego stopnia nasilenia.

Niebezpieczne interakcje
        Leki syntetyczne, ale i leki pochodzenia naturalnego, 
prócz pożądanego działania terapeutycznego, wykazują 
działania niepożądane, często też interakcje. Przyjmując 
preparaty z Hypericum perforatum dla złagodzenia stanów 
depresyjnych, pacjenci mogą być narażeni na wystąpienie 
zaburzeń żołądkowo-jelitowych, uczucie zmęczenia, zabu-
rzenia snu. Na korzyść leków naturalnych przemawia to, że 
niekorzystne objawy występują u około 3-4% leczonych 
pacjentów, czyli kilkakrotnie rzadziej niż po zastosowaniu 
syntetycznych antydepresantów. Innym niebezpieczeń-
stwem jest fototoksyczne działanie, co jednak było wykorzy-
stane w leczeniu bielactwa (zanik pigmentu) skóry. Najwię-
ksze niebezpieczeństwo, związane z przyjmowaniem prepa-
ratów zwierających dziurawiec, wiąże się z interakcjami 
związków aktywnych w roślinie i jej ekstraktach, z lekami 
syntetycznymi.
         Dziurawiec i jego aktywne składniki może osłabiać lub 
nasilać działanie wielu leków powszechnie stosowanych, na 
przykład doustne leki antykoncepcyjne, których działanie 
znacznie osłabia. Jednoczesne stosowanie preparatów
z dziurawca oraz inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny 
(powszechnie stosowane antydepresanty) może skutkować 
wystąpieniem tzw. zespołu serotoninowego, któremu towa-
rzyszą zawroty i ból głowy, rozdrażnienie, nudności. Jest więc 
sprawą istotną, by dla swego dobra i skuteczności terapii 
pacjent, zwłaszcza przyjmujący stale lub często preparaty 
zawierające dziurawiec, informował o tym lekarza.

Niepozorne
         ziele dziurawca, cenione od tysiącleci, współczesna 
nauka nobilitowała, dowodząc w laboratoriach o skuteczno-
ści jego działania, o której byli przekonani medycy czasów 
antycznych i średniowiecza. Świętojańskie ziele pomaga
w wielu schorzeniach – nie tylko tu wymienionych. Jest dos-
konałym, niegdyś powszechnie używanym lekiem na wiele 
dolegliwości. Potwierdzono jego działanie przeciwbakte-
ryjne, badane są właściwości neuroprotekcyjne. Dziurawiec 
zwyczajny, tak pospolity, że omal nie zauważany, może 
jeszcze odkryć przed nami nowe właściwości.

Jakub Gronowski
Bibliografia:

prof. dr hab. Kazimierz Głowniak
mgr farm. Jarosław Widelski

Pstrąg w cytrusach i salsa z ogórka

SKŁADNIKI
2 średnie pstrągi, 1 czerwona lub klasyczna pomarańcza – pół na sok, pół w cienkie plasterki, 1 limonka – pół na sok, pół
w cienkie plasterki, kilka gałązek kopru, kilka gałązek natki pietruszki, łodyga lub dwie selera naciowego, 1 średniej 
wielkości wężowy ogórek, 1 czerwona cebula – pół do salsy, pół do środka do ryby, sól, pieprz i pieprz cytrynowy, tymianek 
świeży lub suszony

PRZYGOTOWANIE
Pstrągi myjemy w chłodnej wodzie, osuszamy dokładnie papierowym ręcznikiem wewnątrz i na zewnątrz. Skórkę 
nacinamy ostrym nożem – przyprawy lepiej przenikną do mięsa. Skrapiamy mocno rybę w środku i z wierzchu sokiem
z pomarańczy, posypujemy solą, pieprzem cytrynowym i tymiankiem. Do środka wkładamy po gałązce zielonej pietruszki
i świeżego kopru oraz półplasterki cebuli. Wierzch ryby również posypujemy przyprawami, układajmy naprzemiennie 
cienkie plastry limonki i pomarańczy, lekko dociskamy je do ryby. Wkładamy do lodówki na około godzinę, żeby pstrągi 
przeszły aromatem przypraw i cytrusów.

Ogórka myjemy i obieramy nie całkiem do końca, zostawiając na nim trochę skórki. Wszystkie składniki poza cytryną 
drobno kroimy, przyprawiamy do smaku solą i świeżo mielonym pieprzem, zalewamy sokiem wyciśniętym z limonki
i dokładnie mieszamy.Chłodzimy w lodówce i wyjmujemy przed samym podaniem.

Zamarynowane pstrągi wyjmujemy z lodówki, dajemy im się zagrzać do temperatury pokojowej na blacie. Piekarnik 
ustawiamy na 180°C, grzanie góra-dół. Pieczemy na środkowej półce piekarnika. Jeśli kupiliście większe ryby będą 
potrzebowały około 35 minut. Mniejsze będą gotowe już po 20-25 minutach. Na ostatnie 5 minut możecie włączyć 
termoobieg – skórka lekko się podpiecze.
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    Polski Związek Żeglarski zakończył właś-
nie swoją flagową imprezę, jaką był Puchar 
PZŻ. Podczas czterech dni regat (9-12 maja) 
zawodnicy rywalizowali w 17 klasach regato-
wych. Na Zalewie Wiślanym w Krynicy Mor-
skiej zameldowali się wszyscy najlepsi że-
glarze w kraju. Nie zabrakło także zawodni-
ków Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, którzy 
rywalizowali w 3 klasach: Laser Radial, Laser 
4.7 oraz 420.
    Magda Kwaśna wygrała Puchar PZŻ w kla-
sie Laser Radial Kobiet. Był to ostatni etap 
przygotowań do ME seniorów w klasie Laser 
Radial. Oliwia Laskowska i Agata Kalinowska 
zajęły odpowiednio 5 i 6 miejsce na w klasie 
Laser Radial, zdobywając tym samym kwali-
fikacje na Mistrzostwach Europy Juniorów, 
które odbędą się w Grecji na koniec czerwca.
     Pozostali zawodnicy w klasie Laser Radial 
zajęli następujące miejsca:

X miejsce Mateusz Grzempa U 19 
XI miejsce Kacper Żywiczka w U 17

W klasie Laser 4.7 nasi zawodnicy także zdo-
byli bardzo dobre miejsca, które cieszą tym 
bardziej, że był to ostatni etap przygotowań 
do Mistrzostw Europy w Laserze 4.7. Wię-
kszość naszych zawodników uplasowała się 
w czołówce regat zajmując następujące 
miejsca:
I miejsce Maciej Panaś - kat. Junior Młodszy
II miejsce Jan Krawczyk - kat. Junior Młodszy
II miejsce Klara Sobczak - kat. Juniorka Młodsza
V miejsce Laura Szulc - kat. Juniorka Młodsza
XIX miejsce Maciej Ilnicki - kat. Junior Młodszy
XXIII miejsce Mateusz Balicki - kat. Junior Mł.
     Nasza jedyna załoga w klasie 420 w skła-
dzie Patryk Kosmalski i Tomasz Lewandow-
ski pokazała, że ciągle jest na fali, zdoby-
wając 1 miejsce. Na 10 rozegranych wyści-
gów, w 5 przypłynęli na metę jako pierwsi.

 Dzięcielski Łukasz, ChKŻ

      W dniach 18-19 maja 2019 r. zostały na 
jeziorze Charzykowskim rozegrane regaty
o Puchar Starosty Chojnickiego. Regaty zos-
tały rozegrane w klasie optimist w gr A i B. 
Pogoda tym razem nie dopisała. W sobotę  
udało się rozegrać tylko jeden wyścig, przy 
padającym ulewnym deszczu i słabnącym 
wietrze. W niedziele wiatr był dalej bardzo 
słaby, jednak komisja sędziowska sprawnie 
rozegrała 3 wyścigi. W rupie A wygrał Jakub 
Szczepański, przed Pawłem Kolińskim i Mar-
celem Wielińskim z LKS Charzykowy. W gru-
pie B dziewcząt wygrała Alicja Dampc
z CHKŻ Chojnice, drugie miejsce zajęła 
Laura Kwiatkowska z MKŻ Arka Gdynia,
a trzecie Nina Kobus z CHKŻ Chojnice.
W grupie B chłopców wygrał January Szczu-
kowski z CHKŻ Chojnice, przed  Piotrem 
Trellą z MKŻ Arka Gdynia i Mateuszem Gra-
czykiem OPTY Ustka. W grupie zawodników 
do lat 9 wygrał Stanisław Nosol przed 
Piotrem Sołtysiakiem z CHKŻ Chojnice.  
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody 

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy regat 
o t rzymal i  dyp lomy.  Regaty  zos ta ły 
dofinansowane przez Starostwo Powiatowe 
w Chojnicach w kwocie 1500 zł.

 Sławomir Januszewski

     Najmłodsi żeglarze uczcili na sportowo 
Obchody 228 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji. Ponad 100 żeglarzy rywalizowało na 
Jeziorze Charzykowskim w Regatach Kon-
stytucyjnych. Warunki pogodowe, jak na ma-
jówkę, były bardzo dobre, co pozwoliło na 
przeprowadzenie 5 wyścigów. Zawodnicy 
rywalizowali w 4 klasach.

        Najliczniej zawodnicy stanęli na starcie 
w klasie Optimist Gr. B, gdzie startowało 103 
zawodników. W klasyfikacji chłopców zwy-
ciężył Piotr Trela z MKŻ ARKA Gdynia. 
Drugie miejsce zajął Filip Bil z YKP STAL 
Gdynia natomiast trzecie miejsce zajął Janu-
ary Szczukowski z ChKŻ Chojnice.
      W klasyfikacji dziewcząt na pierwszym 
miejscu uplasowała się Alicja Dampc z ChKŻ 
Chojnice przed Olgą Wietek z YK STAL 
Gdynia i Zuzanną Borucką z JKW Poznań.

   17 zawodników rywalizowało z klasie Open 
Bic. Wśród chłopców wygrał Igor Rudek 
przed Janem Suchockim i Maxem Bette-
jewskim - wszyscy z MKŻ ARKA Gdynia.
  Wśród dziewczyn zwyciężyła Zuzanna 
Rodzeń. Drugie miejsce zdobyła Maria 
Suchocka, trzecie Natasza Tarnawska - 
wszystkie zawodniczki z MKŻ ARKA Gdynia.
  W klasie Laser 4,7 rywalizowało 4 zawod-
ników. Zwyciężyła Małgorzata Górnisiewicz
z UKŻ Błękitni.

    Tylko 2 załogi startowały w klasie L'Equipe. 
Zdecydowanie wygrali Anna Żynda z Błaże-
jem Bortnowskim z KS AZS AWFiS Gdańsk.
    Regaty Konstytucyjne udało się zorganizo-
wać dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miej-
skiego w Chojnicach, Powiatu Chojnickiego
i Gminy Chojnice.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

      W dniach 10-12 maj 2019 r. na Jeziorze 
Charzykowskim odbyły się regaty - „Memo-
riał Ottona Weilanda”. Mimo, że pogoda 
sprzyjała bardziej wypoczynkowi niż rywa-
lizacji na wodzie, to udało się rozegrać cztery 
wyścigi w słabych warunkach wietrznych.
    Najliczniejszą grupą zawodników byli 
żeglarze w Gr. B - łącznie 198 zawodników. 
W tak licznej stawce, w klasyfikacji chłopców 
zwyciężył zawodnik ChKŻ Chojnice January 
Szczukowski. Tuż za nim, ze stratą 1 pun-
ktu, uplasował się Tymon Sochaj z KS AZS 
AWFiS Gdańsk. Na najniższym stopniu po-
dium znalazł się Krzysztof Maksymowicz
z KS SPÓJNIA Warszawa. 

     W klasyfikacji dziewcząt zdecydowanie 
zwyciężyła Zuzanna Borucka z JKW Poznań 
przed Alicją Dampc z ChKŻ Chojnice i Wero-
niką Przeździecką z KS SPÓJNIA War-
szawa.
      12 zawodników stanęło na starcie w Gr. A. 
Całe podium zdominowali zawodnicy z ChKŻ 
Chojnice - wygrał Jeremi Szczukowski. 
Drugie miejsce zajął Filip Nosol, natomiast na 
trzecim miejscu regaty zakończyła Zofia 
Prądzyńska.
     Regaty Memoriał Ottona Weilanda zostały 
dofinansowane przez Urząd Miejski w Choj-
nicach, Powiat Chojnicki i Gminę Chojnice.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

    Żeglarze Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
sezon rozpoczęli bardzo pracowicie o czym 
świadczą bardzo dobre wyniki zawodników
w różnych klasach, które osiągnęli w majo-
wych regatach.
    Zawodnicy w klasie Laser rywalizowali
w "Pucharze Polski Centralnej im. Trenera
W. Kopra". Regaty odbyły się w dniach 2-4 
maja 2019 na Zegrzu Południowym. Co rocz-
nie w tych regatach startuje bardzo wielu 
zawodników.

     Zawodnicy grupy Lasera CHKŻ zdobyli 
trzy medale, ale i też dużo wysokich pojedyn-
czych miejsc. Regaty były trudne i dużo się 
działo. Medale zdobyli: Złoty medal Jan 
Krawaczyk natomiast srebro Klara Sobczak
i Maciek Panaś. Mamy także cztery kwalifi-
kacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży i cztery do Mistrzostw Polski w sprintach.
Kwalifikacje zdobyli: Laura Szulc, Klara Sob-
czak, Maciej Panaś i Jan Krawczyk. Poniżej 
wyniki w poszczególnych klasach:
Laser 4.7 kobiet

2 miejsce - Klara Sobczak
5 miejsce - Laura Szulc
Startujących 36 łódek

Laser Radial:
7 miejsce U 19 - Mateusz Grzempa
10 miejsce U 17 - Kacper Żywiczka
26 miejsce U 17 - Wojtek Kikmunter
Startujących 69 łódek

Laser Radial Kobiet
6 miejsce - Oliwia Laskowska
7 miejsce - Agata Kalinowska

Laser 4.7 chłopców
1 miejsce - Jan Krawczyk
2 miejsce - Maciek Panaś
23 miejsce Maciek Ilnicki
39 miejsce Mateusz Balicki
Startujących 63 łódki. 

   W tych samych regatach rywalizowały 
także 2 nasze załogi w klasie 420. Poniżej 
relacja Patryka Kosmalskiego po zakończo-
nych regatach: "Zakończyliśmy regaty nad 
Zegrzem z miejscem na najwyższym stopniu 
podium. Wykonaliśmy dobrą robotę na zgru-
powaniu zaraz przed regatami. Skończy-
liśmy regaty z 6 pierwszymi miejscami na 7 
wyścigów, ale nie było tak kolorowo cały 
czas, zdarzały się wpadki, ale szybko napra-
wialismy błędy. Warunki wietrzne jak i tempe-
ratura nie sprzyjały przez całe regaty. Było 
strasznie zimno, a wiatr tylko pogarszał 
sprawę, ale żeglarza nie powinno to zatrzy-
mać przed osiągnięciem celu, który zdoby-
liśmy z naszym trenerem Marcin Mickiewicz. 
Dzięki rodzicom za kibicowanie na żywo, to 
dla nas duże wsparcie". Druga nasza załoga 
w składzie Agnieszka Pawłowska (ChKŻ 
Chojnice) i Dominika Ołowiak (YKP Gdynia) 
zakończyła regaty na dobrym 8 miejscu

Chojnicki Klub Żeglarski

     W dniach 16-19.05.2019 r. odbyły się 
regaty o "Puchar Dziwnowa" w klasie Opti-
mist Gr. A. Regaty te były zarazem ostatnią 
eliminacją na Mistrzostwa Świata i Mistrzo-
stwa Europy w klasie Optimist. Liczna grupa 
naszych zawodników stanęła do walki, 
jednak rywalizacja była zacięta. Ostatecznie 
regaty zdecydowanie wygrał nasz zawodnik 
Jeremi Szczukowski, który we wszystkich 
wyścigach zajmował czołowe miejsca. Jego 
klubowy kolega Jacek Kalinowski wywalczył 
bardzo dobre 3 miejsce.

    Udany start zaliczyli także pozostali 
zawodnicy ChKŻ Chojnice:

11 m. Antoni Lipiński
25 m. Jakub Gil
26 m. Pola Schmidt 
29 m. Filip Nosol
90 m. Rafał Balicki
99 m. Maksymilian Kabat
107 m. Zofia Prądzyńska

111 m. Tymon Wiatrowski
147 m. Krzysztof Szczodrowski

Łącznie startowało 157 zawodników.

    Poniżej krótka wypowiedź trenera naszych 
zawodników Karola Jączkowskiego:

     "Maj to dla Nas miesiąc pełen wyzwań, bo 
rozstrzygnęły się eliminacje do Mistrzostw 
Świata i Europy. Z dumą możemy powie-
dzieć, że mamy 3 reprezentantów Polski, 
których spotkała nagroda za ciężką pracę. 
Nominowani zostali: Jeremi Szczukowski
i Jacek Kalinowski na Mistrzostwa Europy 
we Francji oraz Antoni Lipiński na Mistrzo-
stwa Świata na Antigua i Barbuda. Sukcesy 
są owocem wspólnej pracy całego zespołu: 
zawodników, trenerów, rodziców. Wszystko 
za sprawą rewelacyjnych wyników w rega-
tach o Puchar Dziwnowa. Brawa dla całej 
drużyny"

Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski



     W poprzednich numerach „Chojniczanina” Czytelnicy 
mogli przeczytać o różnych sportach i dyscyplinach kynolo-
gicznych. Część z nich należy trenować z pomocą doświad-
czonych instruktorów, do części można przygotować się 
samemu. W obu przypadkach ważne są chęci, dyscyplina 
oraz wiara w siebie i własnego psiaka. 
       Nie każdy Chojniczanin wie, że zaledwie kilka kilome-
trów od Chojnic, w Zbeninach, mieści się urokliwa baza, by 
rozpocząć swoją przygodę ze sportami kynologicznymi. Tym 
miejscem jest Dom Gościnny „Kachlinówka”, gdzie obcowa-
nie z przyrodą Borów Tucholskich jest stałym elementem 

dnia. W tej samej „Kachlinówce”, w ubiegłym roku rozpoczęła 
działalność firma Tinyfox, która od początku zajęła się 
organizowaniem seminariów i obozów sportowych dla psów. 
Na pierwszy plan wysuwa się w „Kachlinówce” sport pod na-
zwą agility (przyp. red.: sport polegający na jak najszybszym
i możliwie bezbłędnym pokonaniu toru przeszkód przez psa, 
dzięki naprowadzaniu komendami głosowymi i ruchowymi 
przez opiekuna. Przeszkody muszą być zaliczane w odpo-
wiedniej kolejności, jednak pies nie może zapoznać się z to-
rem wcześniej, jedynie przewodnik ma taką możliwość). 

„Kachlinówka” dysponuje bogatym zapleczem treningowym 
(ogrodzony i bezpieczny plac wraz z potrzebnymi sprzętami) 
oraz bazą noclegową. 
      W zeszłym roku ekipa Tinyfox zorganizowała dwukrotnie 
zawody treningowe, liczne seminaria agility i frisbee, war-
sztaty z podstaw posłuszeństwa i Nosework oraz przygoto-
wanie psa pod kątem wystaw kynologicznych. „W tym roku 
gości Kachlinówki czeka masa wydarzeń, wszystkie w duchu 
aktywności i zabawy” - mówi Mateusz Konkol, właściciel firmy 
– „oto, co nas czeka w najbliższych miesiącach”.  
- Wiosna przywita nas dwoma obozami agility: w kwietniu      

z Moniką Rylską, w maju z Magdą Łabieniec. Obie panie to 
jedne z najlepszych zawodniczek agility w Polsce, które na 
swoim koncie mają m.in. zdobycie drużynowego Mistrzo-
stwa Świata Agility;

- Letnie wakacje rozpoczną się bardzo energicznie. Już w lip-
cu seminarium motywacyjne z Paulą Gumińską, czołową 
zawodniczką agility i dog frisbee. Paula jest opiekunem      
5 psów i posiada niesamowity dar przekazywania wiedzy 
tak, że potrafi zmotywować psy, a przede wszystkim ich 
opiekunów; 

- Następnie pod koniec lipca przyjedzie czołowa zawodni-
czka Dogfrisbee – Marta Haręża, która świetnie wprowadza 
w tajniki rzucania dyskiem, jak i pomaga ułożyć sekwencje 
freestylowe dla bardziej zaawansowanych zawodników;

- Sierpień to punkt kulminacyjny wyzwań w „Kachlinówce” – 
będzie to intensywny czas zajęć agility z Janem Egil Eide, 
światowej klasy zawodnikiem, trenerem reprezentacji nor-
weskiej agility oraz wieloletnim sędzią agility. W sierpniu 
ponownie do Zbenin przyjedzie Magda Łabieniec, Monika 
Rylska oraz Beata Luchnowska (agility), a pod koniec mie-
siąca uczestnicy seminarium będą mogli posłuchać o emo-
cjach psa w interesujących wykładach właścicieli szkoły 
KROGI Dog Training &amp; Animal osteopathy: Tomka 
Jakubowskiego oraz Eli Gładeckiej. Koniec wakacji zakoń-
czy się kolejnymi zawodami treningowymi – będzie można 
zapoznać się bliżej z agility, pokibicować zawodnikom oraz 
razem spędzić czas w ostatni weekend wakacji.

Jeśli więc nie macie planów na najbliższe miesiące, Tinyfox 
przychodzi z pomocą! 

Polecamy. 

(wszystkie zdjęcia autorstwa Darii Kachlinowskiej) 
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       Brawo Chojnice, brawo Maciej Pawlak, który został 
wicemistrzem Polski w tenisie stołowym.
        18 maja zakończyły się w Toruniu Mistrzostwa Polski 
Amatorów Tenisa Stołowego, gdzie wywalczył wicemis-
trzostwo Chojniczanin Maciej Pawlak, rozgrywając bardzo 
ciężkie mecze, w kategorii wiekowej 19 - 40 lat, w której 
startowało 29 zawodników. Srebrny krążek zawodnika, 
trenującego w chojnickim klubie UKS „Ósemka” jest ogro-
mnym sukcesem nie tylko dla Macieja, ale również dla 
miasta.
 Na uwagę zasługuje także gra Mateusza Żychliń-
skiego zawodnika UKS „Ósemka”, który uplasował się na 
miejscach 9 - 12. W Mistrzostwach Polski Amatorów Tenisa 
Stołowego w Toruniu walczyło łącznie 250 zawodników. 
 Brawa dla zawodników i klubu, oby na przyszłość 
otworzyły się worek z medalami dla zawodników z naszego 
miasta.

     „Strzelnica dostępna dla wszystkich” pod takim hasłem prowadzony 
jest cykl zawodów o charakterze dynamicznym. 12.05.2019r. na 
strzelnicy w Nieżychowicach Klub Strzelecki „Chojnice” zorganizował 
kolejne zawody z tego cyklu. Tym razem nie tylko należało wykonać 
strzelanie w określonym czasie ale również zmieniać stanowisko 
strzeleckie jaki i rodzaj uzbrojenia. Cele do których strzelano były różne 
i ustawione na różnych odległościach od stanowisk strzeleckich. 
Zmienność celi jak i uzbrojenia powodowało, że strzelcom postawiono 
trudniejsze warunki niż służbom mundurowym podczas ich szkolenia. 
Głównym czynnikiem wpływającym na jakość strzelania był 
ograniczony czas i zmienność sytuacji na przedpolu.  Mimo tak 
trudnych warunków zawody wygrał reprezentant Brus Ireneusz 
Rejkowski przed Grzegorzem Sztuczką z Człuchowa i Piotrem Na-
piątkiem z Brus. 
      Jednocześnie  zapraszamy na piknik strzelecki 23.06.2019 który 
odbędzie się na strzelnicy w Nieżychowicach a poprowadzą go Asy 
Strzelectwa Sportowego z Warszawy.                       Jarosław Frączek

      W dniu 8.05.2019 na strzelnicy pneumatycznej 
Szkoły Podstawowej nr 8 odbyły się zawody strze-
leckie dla uczniów szkół podstawowych z Chojnic. 
Organizatorem zawodów był ZM LOK w Chojni-
cach. Wielu chętnych uczniów wykorzystało te za-
wody do sprawdzenia swoich umiejętności w strze-
laniu z karabinka pneumatycznego. Zwycięzcom 
zawodów został Adrian Niemiec ze Szkoły Post. Nr 
8 drugie miejsce zajął Krzysztof Badke z Katolickiej 
Szkoły Post. Natomiast trzecie zdobyli Piotr Nar-
loch ze Szkoły Post. Nr 4 i Hubert Przymuszała ze 
Szkoły nr 8. Zwycięzcy otrzymali medale oraz 
nagrody rzeczowe. Zapraszamy dzieci do udziału
w kolejnych zawodach organizowanych na strzelni-
cy pneumatycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w dniu 
3.06.2019 o godz. 15.30 z okazji Dnia Dziecka.

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

01 czerwca
„Krew darem życia” - akcja zbiórki krwi na Rynku w Choj-
nicach od godziny 9:30 do 14:00.

01-02 czerwca
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska uprzejmie zapraszają na Zawody 
Ogólnopolskie w Ujeżdżeniu. Miejsce wydarzenia: Kwieki 
koło Czersk.

02 czerwca
Jeden z najlepszych polskich chórów gospel uświetni obcho-
dy 20-lecia istnienia Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Chojnicach. Gospel Joy to poznański chór, przepełniony 
energią i radością, śpiewający na scenie polskiej, jak i za-
granicznej od ponad 20 lat. W repertuarze zespołu znajdują 
się największe hity muzyki gospel, a także własne utwory, 
wykonywane w języku polskim i angielskim. Żywiołowy 
śpiew w połączeniu z dynamiczną choreografią i barwnymi 
strojami sprawia, że nawet najbardziej oporna publiczność 
śpiewai tańczy razem z chórem. Gospel Joy ma za sobą 
koncerty zagraniczne, w tym również wyjazdy misyjne do 
Czech (2011 r.) oraz Rumunii (2012 r.), gdzie występował
z kanadyjskim chórem Toronto Mass Choir. Jako pierwszy 
chór gospel w Polsce poleciał na tournée do USA oraz 
Kanady (2015 r.). Zespół w swoim dorobku ma również 
koncerty telewizyjne: „Z ciemności do światła” z 2006 r.,
w którym chór wystąpił razem z New Life'm, Mietkiem 
Szcześniakiem,Natalią Niemen i Basią Włodarską oraz 
koncert  „Kolędy Świata” (2007 r.). - Bilety w cenie 40 zł. Cały 
dochód z koncertu zostanie przekazany na Towarzystwo 
Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Początek wydarzenia
o godzinie 17:00. Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa 
Chojnickiego Centrum Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

04 czerwca
Chojnickie Centrum Kultury i Promocja Regionu Chojnickie-
go zapraszają na specjalny koncert z okazji 30 rocznicy wol-
nych wyborów, podczas którego zagrają Krzysztof Dau-
kszewicz i zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Krzysztof Dau-
kszewicz jest satyrykiem, felietonistą, poetą, kompozy-
torem, gitarzystą i piosenkarzem. Działalność estradową 
artysta rozpoczął w 1975 r. Pełnił wtedy funkcję dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie oraz współtworzył 
kabaret Gwuść. Już w 1976 r. satyryk otrzymał drugą 
nagrodę na I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku 
Warmińskim za swój autorski program "Dookoła Wojtek",
a zaledwie rok później otrzymał nagrodę Złote Rogi Kozicy 
na przeglądzie kabaretów w Zakopanem. Najnowszy, na 
bieżąco aktualizowany autorski program Krzysztofa 
Daukszewicza. Satyryk opisuje i wyśmiewa absurdy, do 
których dochodzi na co dzień w kraju nad Wisłą. Każdy 
występ może różnić się od poprzedniego, w zależności od 
tego, co akurat dzieje się w świecie polityki. Artysta ponadto 
realizuje programy w telewizji, jest także autorem kilkunastu 
książek. Zapraszamy Państwa na recital zespołu Trzeci 
Oddech Kaczuchy. Zespół zadebiutował w 1981 r. na XVIII 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, gdzie zdobył 
Grand Prix oraz Nagrodę Dziennikarzy. Zespół tworzą: Maja 
Piwońska (głównie wokalistka) i Andrzej Janeczko (autor 
tekstów i muzyki piosenek, śpiewa, gra na organkach i 
gitarze). Nagrali cztery płyty długogrające. Kilkakrotnie grali 
dla Polaków w Kanadzie, USA, Hiszpanii, Anglii i Norwegii. 
Bilety: 35 zł (do kupienia w Promocji Regionu Chojnickiego, 
w kasie ChCK lub przez internet). Początek wydarzenia
o godzinie 18:00. Miejsce: Sala kinowo-widowiskowa Choj-
nickiego Centrum Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

07 czerwca
Gorąco zachęcamy do udziału w XXII Przeglądzie piosenki 
religijnej ,, CREDO - 2019'' pamięci św. Jana Pawła II i św. 
Jana Chrzciciela - patrona Chojnic. Do udziału zapraszamy 
dzieci i młodzież (solistów, zespoły, schole), które zapre-
zentują piosenki religijne. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 3 
czerwca na adres organizatora. Dokładne informacje i regu-
lamin przeglądu na stronie: sp1chojnice.szkolnastrona.pl 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1. Miejsce: Fosa 
Miejska  (w razie niepogody Bazylika Mniejsza).

07 czerwca
Gorąco zachęcamy do udziału w piątej edycji Triathlonu
w Charzykowach. Na zawodników czekają wyjątkowo 
czyste wody podczas etapu pływackiego, bardzo szybka 
trasa kolarska i widowiskowa trasa biegowa wiodąca 
promenadą wzdłuż brzegu jeziora i przystani jachtowej. 
Dzięki dużej przystępności lokalizacji strefy zmian wzglę-
dem tras wszystkich etapów triathlonu kibice z łatwością 
będą mogli śledzić przebieg rywalizacji w pięknej scenerii 
nad Jeziorem Charzykowskim. Podczas imprezy odbędzie 
się triathlon na 3 dystansach, spośród których każdy znaj-
dzie odpowiedni dla siebie. Dla osób, które nie zamierzają 

startować w pełnym triathlonie, odbędą się sztafety triathlo-
nowe. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których 
odbędzie się bieg oraz duathlon.

Harmonogram 1 dnia imprezy:
10:00 - 21:00 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
dystansów 112,99, 56,5 i 28,25 oraz sztafet;
10:00 - 15:00 - wydawanie pakietów startowych na duathlon i bieg 
dzieci;
10:00 – 21.00 - targi sprzętu sportowego expo14.00 – 22.00 
wstawianie rowerów do strefy zmian – dystans 28,25 i 
112,9916.00 start biegów dzieci16:30 start duathlonu dzieci;
17:30 dekoracja duathlonu i biegu dzieci;
17:00 - 20:00 pasta party dla zawodników na dystansie 28,25
i 112,99.

08 czerwca
Triathlon w Charzykowach. Drugi dzień zmagań.
Harmonogram:
7:00 - 21:00 - targi sprzętu sportowego expo;
6:00 - 7:00 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
dystansu 28,25;
6:00 - 10:00 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
dystansu 112,99;
6:00 - 7:30 - możliwość wejścia do strefy zmian oraz wstawienia 
roweru dla zawodników dystansu 28,25;
7:00 - 21:00 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
dystansu 56,5 oraz sztafet;
7:15 - odprawa techniczna dla zawodników na dystansie 28,25;
8:00 - start zawodników na dystansie 28,25km (0,475 – 22,5 – 
5,275);
10:00 - Ceremonia wręczenia nagród dla zawodników na 
dystansie 28,25km;
9:30 - 10:30 - odbiór rowerów dla zawodników na dystansie 28,25;
9:30 - 10:30 - możliwość wejścia do strefy zmian oraz wstawienia 
roweru dla zawodników dystansu 112,99;
10:15 - odprawa techniczna dla zawodników na dystansie 112,99;

11:00 - start zawodników na dystansie 112,99km (1,9 – 90 – 
21,095);
15:00 - przewidywany pierwszy zawodnik dystansu 112,99km na 
mecie;
19:00 - ceremonia wręczenia nagród dla zawodników dystansu 
112,99;
16:00 - 19:30 - odbiór rowerów dla zawodników na dystansie 
112,99;
19:30 - 22:00 - wstawianie rowerów do strefy zmian – dystans 
56,5 orasz sztafety;
17:00 - 20:00 - pasta party dla zawodników na dystansie 56,5 
oraz sztafet.

08 czerwca
Zapraszamy na koncert Zenka Kupatasy! Na scenie zapre-
zentuje się trio w składzie: Zenek Kupatasa - wokal, gitara. 
Tomek Antoniak – bas. Michał "Mrufka" Jędras - bam bam. 
Bilety w przedsprzedaży - 20zł. Bilety w dniu koncertu – 30zł. 
Bilety w przedsprzedaży do nabycia on-line https:// 
goout.net/pl/koncerty/zenek/vgnde/+yqoyl/(na bramce 
wymiana biletu elektronicznego na kolekcjonerski). Począ-
tek koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, 
ul. Młodzieżowa 35.

09 czerwca
Triathlon w Charzykowach. Trzeci dzień zmagań.
Harmonogram:
8:00 - 15:00 - targi sprzętu sportowego expo;
8:00 - 9:30 - wydawanie pakietów startowych dla zawodników 
dystansu 56,5 oraz sztafet;
8:00 - 10:00 - możliwość wejścia do strefy zmian oraz wstawienia 
roweru dla zawodników dystansu 56,5 oraz sztafet;
10:15 - odprawa techniczna dla zawodników na dystansie 56,5 
oraz sztafet;
11:00 - start na dystansie 56,5 (0,95 – 45 – 10,55) oraz sztafet 
– I fala zawodników;
13:00 - przewidywany pierwszy zawodnik na mecie z dystansu 
56,5;
16:00 - ceremonia wręczenia nagród dla zawodników na 
dystansie 56,5 oraz sztafet;
14:30 - 16:30 - odbiór rowerów dla zawodników na dystansie 56,5 
oraz sztafet;
16:30 - oficjalne zakończenie imprezy.

09 czerwca
XXI Festiwal Pieśni Chóralnej w Czersku "Leć o pieśni, leć 
sokołem" odbędzie się tradycyjnie już w gościnnych progach 
czerskiej świątyni - kościele pw. św. Marii Magdaleny w Czer-
sku.Organizatorami Festiwalu są: Burmistrz Czerska, Pro-
boszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Czersku, Ośrodek 
Kultury w Czersku oraz Chór „Lutnia”.Wszystkich miłośni-
ków pięknego śpiewu chóralnego zapraszamy do uczestni-
ctwa w tym wydarzeniu. Początek o godzinie 14:00. Miejsce: 
Kościół św. Marii Magdaleny w Czersku, Rynkowa 34.

13 czerwca
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka Morenka wspólnie z Chojnicką Powiatową Radą 
Organizacji Pozarządowych zapraszają na piknik organi-

zacji pozarządowych. Odbędzie się on 13 czerwca o godz. 
16.00 w siedzibie Morenki w Charzykowach przy ul. Ryba-
ckiej 10.

15 czerwca
Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, Ośrodek Kultury
w Czersku, Ośrodek Kultury w Rytlu, Kaszubskie Stowarzy-
szenie Promowania Sportów Konnych w Kwiekach oraz 
Nadleśnictwo Czersk zapraszają na rajd rowerowy Odjaz-
dowy Bibliotekarz. Zbiórka dla rowerzystów z Brus o godz 
10:30 przed siedzibą Centrum Kultury i Biblioteki przy ul. 
Dworcowej 18. Start o godz. 11:00. Do pokonania będzie 
trasa ok. 14 km. W Kwiekach na terenie stadniny koni 
spotkamy się z uczestnikami Odjazdowego Bibliotekarza, 
którzy przyjadą z Rytla i Czerska. Zapisów można 
dokonywać w Bibliotece w Brusach (tel. 52 396 93 35) oraz 
filiach bibliotecznych w Męcikale, Leśnie i Małych Chełmach. 
Regulamin oraz więcej informacji dostępnych jest na stronie: 
www.ckibbrusy.pl.

15 czerwca
Chojnicki Klub Strzelecki LOK zaprasza na Otwarte zawody 
strzeleckie z pistoletu centralnego zapłonu „Chojnickie 
LATO 2019”. Miejsce: Strzelnica Rytel.

15 czerwca
Zapraszamy na Festiwal InterTony, organizowany przez 
wolontariuszy z Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu-
chowskiej, Chojnickie Centrum Kultury oraz muzyków i wo-
lontariuszy z miast partnerskich - Emsdetten (Niemcy) i Hen-
gelo (Holandia). Organizatorzy w ten sposób celebrują 
trwającą od 13 lat współpracę między muzykami oraz 
organizacjami pozarządowymi z tych miast. Gramy przeciw-
ko rasizmowi i dyskryminacji! Łączymy się ideą z festiwalem 

DettenRockt odbywającym się w Emsdetten. Co roku nasi 
wolontariusze pomagają w jego organizacji oraz w nim 
uczestniczą. Wstęp: bezpłatny. Miejsce: Chojnice, na 
terenie przy stadionie „Kolejarz 1926” przy ul. Lichnowskiej. 
Otwarcie bram: 15:00.

16 czerwca
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum zaprasza na „Chojnickie 
Aniołowo”. Miejsce: Fosa Miejska w Chojnicach.

22 czerwca
Nostalgia '19 - Pociągiem z parowozem na wycieczkę! Po 
raz kolejny Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei za-
prasza na wyprawę pociągiem ciągniętym przez zabytkowy 
parowóz z wolsztyńskiej parowozowni w czasie czerwco-
wego długiego weekendu. W Chojnicach pojawią się dwa 
pociągi specjalne takie jak „Wiewiórka” relacji Szczecinek - 
Człuchów - Chojnice - Człuchów - Szczecinek,oraz „Krajna” 
relacji Chojnice - Rytel – Chojnice. Pociągi te będą zesta-
wione z typowych wagonów pasażerskich 1 i 2 klasy z lat 70-
tych i 80-tych XX wieku oraz wagonu barowego WARS.
W składzie pociągu planuje się użycie wagonów tylko w his-
torycznym oliwkowym malowaniu (1 i 2 klasa oraz bar). 
Wszystkie wagony będą z lat produkcji 70. - 80., skład pod 
względem typu taboru odpowiadać będzie realiom pociągów 
sprzed 40 lat. Początek wydarzenia około godziny 13:00. 
Miejsce: Dworzec Kolejowy w Chojnicach.

22-23 czerwca
Kaszubskie Stowarzyszenie Promocji Sportów Konnych 
oraz Kwieki koło Czerska uprzejmie zapraszają na Zawody 
międzynarodowe WKKW CIC. Miejsce wydarzenia: Kwieki 
koło Czersk.

28-30 czerwca
Burmistrz Miasta Chojnice oraz Promocja Regionu Choj-
nickiego z ogromną przyjemnością zapraszają Państwa do 
udziału w Dniach Chojnic. W ramach imprezy odbywa się 
Jarmark Świętojański i Prezentacje Gospodarcze. Jest to 
jedna z najciekawszych imprez plenerowych, które goszczą 
wspaniałych rzemieślników, twórców ludowych, artystów, 
kolekcjonerów z całej Polski. Moc atrakcji będzie czekać na 
mieszkańców i odwiedzających Chojnice turystów.

29 czerwca
Koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów
w składzie: Jacek Królik, Cezary Konrad, Robert Kubiszyn, 
Tomasz Kałwak, w ramach Dni Chojnic 2019. Obecny rok 
jest wyjątkowy dla Krzysztofa Cugowskiego. Artysta 
obchodzi złoty jubileusz pracy scenicznej. Z tej okazji 
wyruszył w trasę koncertową pt. "50 lat na 100 proc.", 
serwując publiczności solidną dawkę rocka i muzycznej 
energii. Miejsce koncertu:  Park Tysiąclecia w Chojnicach.

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

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

ZŁODZIEJASZKI

Reżyseria: Hirokazu Koreeda
Produkcja: Japonia,  2018 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2 h 01 min.
Data emisji: 03 czerwca 2019 r.

"Złodziejaszki" to historia trzypokoleniowej 
ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach 
Tokio. Utrzymują się najróżniejszych doryw-
czych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć 
ledwo wiążąc koniec z końcem, to gdy jednak 
pewnego dnia w ich życiu pojawia się bez-
domna dziewczynka, bez wahania decydują 
się zapewnić jej dach nad głową. To początek 
wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice 
z rodzinnej przeszłości.

PODŁY, OKRUTNY, ZŁY

Reżyseria: Joe Berlinger
Produkcja: USA, 2019 r.
Gatunek: biograficzny, kryminał, thriller
Czas trwania: 1 h 48 min.
Data emisji: 10 czerwca 2019 r.

Niewinna twarz Teda Bundy'ego skrywała 
tajemnice brutalnych mordów, w które Liz 
Kloepfer długo nie chciała uwierzyć. Przez 
parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał 
runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzu-
tem makabrycznych zbrodni. Przystojny, cza-
rujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, 
zły?  Losy Bundy'ego śledzi cała Ameryka - to 
pierwszy proces w historii transmitowany 
przez telewizję. Zakochane kobiety przy-
jeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje 
medialną sławę oraz rzeszę wierzących
w jego niewinność fanek. 

SŁODKI KONIEC DNIA

Reżyseria: Jacek Borcuch
Produkcja:. Polska, 2018 r.
Gatunek: dramat 
Czas trwania: 1 h 32 min.
Data emisji: 17 czerwca 2019 r.

Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Vol-
terra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na 
niewielkim wzgórzu stoi dom Marii (Krystyna 
Janda) – polskiej poetki, laureatki Nagrody 
Nobla, autorytetu moralnego. Pod wpływem 
emocji, podczas uroczystości nadania tytułu 
honorowego obywatela miasta, zamiast 
kurtuazyjnych podziękowań Maria wygłasza 
szokująco niepoprawną politycznie mowę. 
Od tego momentu bohaterka będzie 
doświadczać dotkliwych konsekwencji 
swojego wystąpienia.

SŁOŃCE TEŻ JEST GWIAZDĄ

Reżyseria: Ry Russo-Young
Produkcja: USA, 2019 r.
Gatunek: romans
Czas trwania: 1 h 40 min.
Data emisji: 24 czerwca 2019 r.

Natasha (Shahidi) i Daniel (Melton) pochodzą 
z różnych środowisk. Ona nie wierzy w nic, 
czego nie da się udowodnić naukowo. On to 
niepoprawny romantyk. Jedno z nich wkrótce 
wyjedzie na zawsze. Spotykają się przypad-
kiem w Nowym Jorku i jest im dany zaledwie 
jeden wspólny dzień. Czy można przeżyć 
wielką miłość, gdy czasu jest tak niewia-
rygodnie mało?
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