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        W czwartek 4 czerwca w godz. 11.00-
14.30 forum idei Fundacji Batorego zapra-
sza na kolejną debatę z cyklu „Polska sa-
morządów", organizowaną w jubileuszo-
wym roku 30-lecia samorządu. 

     Tym razem spotkamy się w Chojnickim 
Centrum Kultury, gdzie na zaproszenie bur-
mistrza - Arseniusza Finstera, wraz z Urzę-
dem Miejskim w Chojnicach, organizujemy 
debatę "Samorząd jako wspólnota". W gronie 
doświadczonych samorządowców, aktyw-
nych mieszkańców, obserwatorów i komen-
tatorów życia lokalnego będziemy rozma-
wiać o przyszłości Polski lokalnej oraz spró-
bujemy odpowiedzieć na pytania: 

- Czy doświadczenie 30 lat samorządu 
dobrze nas przygotowało do wyzwań? 

- Jak wzmacniać siłę samorządu rozumia-
nego jako wspólnota wszystkich miesz-
kańców? 

- Jak w pełni wykorzystywać siłę społeczeń-
stwa obywatelskiego i społecznej samoor-
ganizacji? 

- Jakie są największe zagrożenia dla lokalnej 
podmiotowości? 

W pierwszym panelu wystąpią samorzą-
dowcy: 
• Krystyna Danilecka-Wojewódzka
 (prezydentka Słupska) 
• Jacek Karnowski 
 (prezydent Sopotu) 
• Arseniusz Finster 
 (burmistrz Chojnic) 
• Zbigniew Szczepański 
 (wójt gminy Chojnice) 

W drugim, eksperckim, panelu w dyskusji 
wezmą udział: 
• Andrzej Chmielewski 
 (radny gminy Pruszcz Gdański) 

• Maria Eichler 
 (dziennikarka, Chojnicznin.pl) 
• Zdzisława Hołubowska 
 (prezes Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno) 
• Jacek Szuba 
 (prezes Fundacji Indygo) 

   Dyskusję poprowadzi Edwin Bendyk, czło-
nek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego 
oraz publicysta tygodnika "Polityka". 
  Samorządność to spektakularny sukces 
polskiej transformacji. Upodmiotowienie Pol-
ski lokalnej, przekazanie zarządzania gmina-
mi i miastami ich mieszkańcom przyniosło 
niespodziewane rezultaty. Miarą sukcesu 
jest wysokie zaufanie, jakim darzymy insty-
tucje władzy lokalnej, a także rosnące prze-
konanie mieszkańców o posiadaniu wpływu 
na życie wspólnot. 

   Szczególnym testem dla polskiej samorzą-
dności i społeczeństwa obywatelskiego stała 
się pandemia Covid-19. Choć do końca 
kryzysu jeszcze daleko pierwsze wnioski 
pokazują, że samorząd zdał ten test. Jak 
jednak ostrzegają naukowcy, obecna pande-
mia to tylko próba generalna przed wyzwa-
niami, jakie niesie przyszłość. Znamy je 
doskonale: zmiany klimatyczne, starzenie 
się społeczeństwa i wyludnianie Polski, nowe 
technologie, migracje to problemy najbar-
dziej oczywiste. 
   Jednocześnie samorządy i mieszkańcy 
lokalnych wspólnot mierzyć się muszą z kon-
sekwencjami kryzysu i polityki władz central-
nych, których efektem jest m.in. zaciskająca 
się pętla finansowa. 

Streaming na Facebooku 
Fundacji im. Stefana Batorego. 

Patronat medialny nad cyklem debat: 
tygodnik "Polityka", Radio TOK FM. 

      Święto uchwalenia Ustawy Rządowej 3 
maja, czyli pierwszej w Europie konstytucji 
przebiegało w tym roku inaczej niż zwykle. 
Pod pomnikiem Pamięci Ofiar Faszyzmu 
Hitlerowskiego kwiaty złożyli tylko głównie 
reprezentanci powiatu, miasta i gminy Choj-
nice.
      W związku z epidemią koronowirusa 
tegoroczne święto Konstytucji 3 maja nie 
przypominało tych  jeszcze sprzed roku. Nie 
było tradycyjnego przemówienia starosty na 
Starym Rynku, ani uroczystego pochodu 
składającego się z orkiestry, żołnierzy, wło-
darzy, pocztów sztandarowych, harcerzy, 
delegacji i mieszkańców miasta. Uroczy-
stości miały charakter stricte symboliczny. 

     Punktualnie o godz, 12.00 pod pomni-
kiem Pamięci Ofiar Faszyzmu Hitlerow-
skiego wiązanki złożyli: wicemarszałek po-
morski Leszek Bonna, starosta i wicestarosta 
powiatu chojnickiego Marek Szczepański
i Mariusz Paluch, przewodniczący rady po-
wiatu Robert Skórczewski, burmistrz i wice-
burmistrz Chojnic Arseniusz Finster i Adam 
Kopczyński wraz z przewodniczącym rady 
miasta Antonim Szlangą. Nie zabrakło także 
reprezentantów Związku Harcerstwa Pol-
skiego i Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Kwiaty pod pomnikiem Orła i Chrystusa Króla 
złożyła także delegacja PSL w Chojnicach.

Anna Zajkowska

    W poniedziałek (18.05) w Urzędzie Miej-
skim w Chojnicach burmistrz Arseniusz Fin-
ster podpisał cztery umowy z Firmą Marbruk 
Sp. z o.o. Sp.k. z Charzyków na realizację 
następujących zadań inwestycyjnych:

    „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Chojnicach”  część I: Budowa ul. 
Krasickiego. Wartość umowy: 788.183,26 zł. 
Zakres zadania:
– budowa drogi – ul. Krasickiego od ul. H. Bie-

lickiej w kierunku ul. Prochowej
– budowa chodnika
– budowa ścieżki rowerowej z przyległym chod-

nikiem
– budowa sieci kanalizacji deszczowej
– budowa nowego oświetlenia LED.

    „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Chojnicach” część II: Budowa ul. 
Gdańskiej, działka nr 1828. Wartość umowy: 
97.396,96 zł. Zakres zadania:
– budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) – ul. 

Gdańskiej
– budowa sieci kanalizacji deszczowej.

    „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Chojnicach” część IV: Budowa 
ulic Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego 
(2 odcinki). Wartość umowy: 588.563,51 zł. 
Zakres zadania:

– budowa dróg – ciągów pieszo – jezdnych ul. 
Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków ul. 
Paderewskiego

– budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Termin realizacji powyższych umów to 
16.11.2020 r.

    Budowa parkingu przy ul. Towarowej w for-
mule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu 
„Utworzenie transportowych węzłów integru-
jących wraz ze ścieżkami pieszo – rowero-
wymi i rozwojem sieci publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Chojnicko – Człu-
chowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego” – zadanie V PFU. 

Wartość umowy:  2.186.938,62 zł brutto. 
Termin wykonania : 30.06.2021 r.
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01 maja
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację 
związaną z COVID-19 w powiecie chojnickim: liczba osób 
poddanych kwarantannie – 234, ogólna liczba osób pozo-
stających pod nadzorem epidemiologicznym – 236, liczba 
osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 1.

01 maja
Park Narodowy „Bory Tucholskie” udostępnił dla ruchu tury-
stycznego dwa fragmenty zielonego szlaku pieszego. 

02 maja
Ruszył montaż stalowej konstrukcji zadaszenia targowiska 
przy ulicy Młodzieżowej. Cała inwestycja, która obejmuje 
jeszcze przebudowę pobliskiego parkingu, potrwa do 
sierpnia.

02 maja
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 
informuje, iż w maju i czerwcu Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta        
i gminy Chojnice będzie czynny wyłącznie w soboty w godz. 
od 6.00 do 14.00. 

02 maja
Ze względu epidemie koronawirusa i zakaz organizacji 
imprez, również sportowych, nie odbyła się w tradycyjnej 
formie 36 edycja Chojnickich Biegów Strażackich. Grupa 
reprezentantów Floriana Chojnice postanowiła pobiec sym-
bolicznie, by nie zniweczyć tradycji. Jeśli sytuacja epidemi-
czna w kraju się unormuje, a przepisy pozwolą, to 36 
Chojnicki Bieg Strażaki odbędzie się 3 października br.

03 maja 
Odbyły się skromne obchody 229 rocznicy uchwalenia 
Ustawy Rządowej 3 maja, czyli pierwszej w Europie 
konstytucji. 

04 maja
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. rozpoczął nabór 
wniosków na Pożyczkę Płynnościową przeznaczoną na 
wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii 
SARS-CoV-2. Przeznaczono na ten cel 30 mln zł z Projektu 
finansowanego ze środków Województwa Pomorskiego.

04 maja
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, okres pobie-
rania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłu-
żony do 24 maja. 

04 maja
Chojniccy strażacy obchodzili swoje święto. OSP w Choj-
nicach otrzymała z Fundacji Orlen darowiznę 12 tys. zł. 
Pieniądze przeznaczone zostały na zakup osobistego 
wyposażenia strażaków.  

04 maja
Piłkarze Chojniczanki rozpoczęli treningi w sześcio-
osobowych grupach. Przeszli także testy na obecność 
koronawirusa. 

04 maja
Uruchomiono polową izbę przyjęć przy chojnickim szpitalu 
zlokalizowaną w kontenerze znajdującym się na parkingu 
po prawej stronie od podjazdu dla karetek. Wszyscy 
pacjenci zgłaszający się do szpitalnego oddziału ratun-
kowego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz 
rehabilitacji zobligowani są w pierwszej kolejności zgłosić 
się do polowej izby przyjęć.

04 maja
W Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 
zakończono kwarantannę, którą odbyło łącznie 56 osób. 
Byli to mieszkańcy powiatu chojnickiego, Bydgoszczy i Trój-
miasta. Chojnicka bursa jako miejsce zbiorowej kwaran-
tanny wybrane zostało przez wojewodę pomorskiego. 

05 maja
Do Powiatowego Magazynu Zarządzania Kryzysowego, 
który mieści się na terenie KP PSP w Chojnicach, 
dostarczono łącznie 3575 litrów środka do dezynfekcji. 
Środki odkażające przeznaczono dla żłobków i przedszkoli, 
które zostały otwarte 6 maja.

05 maja
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury  ruszyła Retro Liga, 
czyli historyczny konkurs sportowy. Celem konkursu było 
zainteresowanie mieszkańców regionu chojnickiego lokal-
ną historią sportu i rekreacji.   

06 maja
Chojnickie Centrum Kultury oraz Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej zaprosiły na wystawę meksy-
kańskiego fotografa Ivana Lobo pt. "Dusza moich korzeni". 
Wystawę można było oglądać na chojnickim rynku w gablo-
tach ChCK.

06 maja
Uruchomione zostały wszystkie żłobki i przedszkola w Choj-
nicach. Decyzję tę podjął burmistrz Arseniusz Finster wspól-
nie z dyrektorami placówek. Maksymalna liczebność dzieci 
w grupie nie mogła przekraczać 12 osób przy jednoczesnym 
zachowaniu 4 metrów kwadratowych na jedno dziecko. 

06 maja
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach otworzyła dla 
czytelników następujące działy: Wypożyczalnia Literatury 
Pięknej i Popularnej dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla 
Dzieci, Mediateka oraz Wypożyczalnia Naukowa. 

07 maja
Prezesi wojewódzkich związków piłki nożnej zadecydowali 
o zakończeniu sezonu 2019/2020 w prowadzonych przez 
siebie rozgrywkach seniorskich (IV liga, Klasa Okręgowa,    
A klasa i B klasa) oraz wszystkich rozgrywkach młodzie-
żowych. Kolejarz 1926 Chojnice aktualnie gra w klasie A. 
Trenerem zespołu jest Marek Wirkus, kierownikiem Albin 
Orlikowski.

08 maja
Bezpośrednią obsługę interesantów wznowiły Urzędy Skar-
bowe. Urzędnicy jednak zachęcali do korzystania z elektro-
nicznych form obsługi klienta. 

09 maja
W Dolinie Śmierci ruszył projekt badawczy pod nazwą 
„Archeologia Doliny Śmierci”. Grupa archeologów zbada, co 
kryją tereny, na których podczas II wojny światowej doszło 
do masowych egzekucji na Polakach. Badania realizuje 
Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Pań-
stwowej Akademii Nauk. 

09 maja
Chojnickie Centrum Kultury po raz pierwszy przepro-
wadziło, na facebookowym profilu ChCK-u, internetową 
transmisję koncertu. Na żywo zagrał dj Casprov. 

10 maja
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację 
związaną z COVID-19  w powiecie chojnickim: liczba osób 
poddanych kwarantannie – 238, ogólna liczba osób 
pozostających pod nadzorem epidemiologicznym – 238, 
liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 1.

11 maja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił bezpośrednie 
wizyty u lekarza orzecznika, który m.in. decyduje o niez-
dolności do pracy. 

11 maja
Odbyła się prezentacja niedawno zakupionej karetki dla 
chojnickiego szpitala. Pieniądze na nią pochodziły z akcji 
"Miliony potrzeb". Pojazd kosztował prawie 400 tys. złotych, 
jego wyposażenie ok. 200 tys. złotych. 

11 maja
Odbyła się XVII sesja  Rady Miejskiej Chojnic. Z powodu 
pandemii koronawirusa posiedzenie pierwszy raz odbyło się 
w trybie zdalnym.

11 maja
W Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach została podpi-
sana umowa na dofinasowanie termomodernizacji obiektu. 
Termomodernizacja kosztować będzie 9 mln z. Szpital 
otrzymał prawie 7,5 mln złotych  ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

15 maja
Otwarto bibliotekę pedagogiczną. Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Gdańsku Filia w Chojnicach czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. 

15 maja
Przy chojnickim szpitalu otwarto Centrum Diagnostyczne 
Covid-19 drive-thru. Centrum czynne jest od poniedziałku 
do niedzieli w godzinach 10-13. Telefoniczną obsługą pa-
cjentów centrum zajmuje się call center UCK. Rejestrować 
się można pod numerem tel. 58 727 05 05 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9-15 oraz w weekendy od 9 do 12. 

15 maja
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał z Burmi-
strzem Arseniuszem Finsterem umowę o dofinansowanie 
zadania pn. Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. 
Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową. Inwestycja jest 
objęta 50% dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 7 769 952,00 zł.

18 maja
Otwarte zostały salony fryzjerskie, restauracje, a także 
"wyspy" w galeriach handlowych. Ich działalność jest jednak  
ograniczona w związku z koronawirusem.

18 maja
ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swo-
ich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiato-
wych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w od-
działach regionalnych formalności związane z wnioskami 
inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

18 maja
Na chojnickim Starym Rynku rozpoczął się montaż pier-
wszego ogródka restauracyjnego.

18 maja
Mł. insp. Wojciech Jakubowski został Komendantem Powia-
towym Policji w Chojnicach. Przed awansem mł.insp. 
Wojciech Jakubowski był Zastępcą Komendanta Miejskiego 
Policji w Słupsku.

20 maja
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację 
związaną z COVID-19 w powiecie chojnickim: liczba osób 
poddanych kwarantannie – 107, ogólna liczba osób pozo-
stających pod nadzorem epidemiologicznym – 107, liczba 
osób, u których stwierdzono wynik dodatni – 1, liczba  wyz-
drowień - 1.

20 maja
Podczas sesji rady Gminy Chojnice, 15 osobowe gremium, 
jednogłośnie, przyznało wójtowi Zbigniewowi Szczepań-
skiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r. To już 
30 absolutorium  w karierze wójta.

20 maja
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wznowił obsługę 
klientów w Terenowych Punktach Paszportowych: Bytów, 
Chojnice, Kartuzy, Kościerzyna, Lębork, Malbork, Staro-
gard Gdański i Wejherowo.

25 maja
Maciej Polasik, po trzynastu latach, zrzekł się funkcji pre-
zesa Chojniczanki. Decyzja ta ma związek z niedawnym 
objęciem przez Macieja Polasika stanowiska dyrektora 
szpitala w Chojnicach. Maciej Polasik pełnił funkcję prezesa 
klubu od 8 lutego 2007 roku kiedy zastąpił Wojciecha 
Schreibera. 

25 maja
Fotografie autorstwa Daniela Frymarka można było oglądać 
na wystawie plenerowej przed budynkiem Chojnickiego 
Centrum Kultury, od strony Wzgórza Ewangelickiego. 

28 maja
Empik otworzył swój pierwszy salon w Chojnicach. Nowa 
placówka, o powierzchni ponad 200 metrów, mieści się na 
parterze nowo powstałej inwestycji o nazwie „Park Handlo-
wy Chojnice”. Na pierwszych klientów sklepu czekały atra-
kcyjne rabaty.

29 maja
Park Narodowy „Bory Tucholskie”  rozpoczął sprzedaż 
zezwoleń na wędkowanie na jeziorach podległych parkowi.

30 maja
Rząd przedstawił czwarty etap znoszenia ograniczeń zwią-
zanych z COVID-19. Przestał obowiązywać nakaz zasła-
niania nosa i ust w otwartej przestrzeni. Warunkiem jest 
obowiązek zachowania 2 metrów odstępu od innych.  
Maseczki nadal obowiązują w przestrzeniach zamkniętych, 
m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. 
Umożliwiono  także organizację wesel do 150 osób. 

30 maja
Powiatowy Inspektor Sanitarny opublikowała informację 
związaną z COVID-19 w powiecie chojnickim: liczba osób 
poddanych kwarantannie – 74, ogólna liczba osób pozosta-
jących pod nadzorem epidemiologicznym – 75, liczba osób, 
u których stwierdzono wynik dodatni – 1, liczba  wyzdrowień 
- 1.

30 maja
Po dwumiesięcznej przerwie do ponownego zwiedzania 
zaprosiło Muzeum w Chojnicach - Brama Człuchowska
i Baszta Kurza Stopa oraz w Odrach - Kręgi Kamienne - 
zamiejscowa ekspozycja archeologiczna. Kolekcja History-
czno - Regionalna Albina Makowskiego w Chojnicach 
udostępniona zostanie w najbliższym czasie.

31maja
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Rowerów „Cyklista” 
zorganizowało spotkacie na dwóch kółkach. O godzinie 
11:00 na Starym Rynku spotkali się członkowie stowarzy-
szenia, a także niezrzeszeni, wykorzystując sprzyjającą 
aurę udali się w drogę. „Rowerowy Spontan”, to przejażdżka 
45 kilometrową trasą wokół Jeziora Charzykowskiego. 
Wydarzenie odbyło się zgodnie z przepisami i zasadami 
rygoru epidemicznego, a więc z zachowaniem dystansu 
oraz korzystaniu z maseczek w trakcie postojów.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

     11 maja 2020 roku odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji. Do „videosesji, która odbyła się zdalnie,  zasia-
dło przed laptopami 20 radnych. Sesję rozpoczął Przewod-
niczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekretarzem sesji 
został Andrzej Plata, a do komisji wnioskowej wybrano rad-
nych: Jana Koperskiego i Stanisława Kowalika.
     
      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. - Burmistrz 
Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo chciałbym wam zakomunikować, że
w maju otrzymaliśmy o 41% mniejsze wpływy z podatku od 
osób fizycznych. To jest bardzo zła wiadomość. Oczywiście 
skonsultowałem tą informację z innymi kolegami samorządo-
wcami i już Państwo na pewno wiecie, że wszystkie miasta      
i samorządy w Polsce otrzymały zmniejszone o 41%. Jest 
dzisiaj artykuł, gdzie wypowiada się Ministerstwo Finansów, 
twierdząc że: w kwietniu wpływy z PIT-u spadły, ale resort 
wyrównał to subwencją ogólną. Do końca kwietnia wypłacił 
prawie 2,4 mld zł subwencji ogólnej. Licząc subwencję plus 
wpływy z PIT-u samorządy w tym roku dostały tyle, ile
w poprzednim. Powtórzę to zdanie – licząc subwencję plus 
wpływy z PIT-u samorządy w tym roku dostały tyle, ile w po-
przednim. Otóż jest to nieprawda, ponieważ ja mam wydruki 
subwencji: subwencja oświatowa bez zmian, wyrównawcza 
bez zmian, ogólna bez zmian. Tak więc to jest dezinformacja. 
Jeżeli taki trend się utrzyma, mam nadzieję, że nie, bo nie 
wierzę w to, że w Polsce mimo koronawirusa zarobki spadły, 
aż o 41%, ale gdyby to się utrzymało, to mamy dziurę w bud-
żecie rzędu 15 mln zł. Resort Finansów tłumaczy jeszcze tak 
niski PIT też wydłużeniem wpłat do Urzędu Skarbowego dla 
przedsiębiorców, być może to jest jakiś powód, natomiast 
nieprawdą jest, że Ministerstwo Finansów wyrównało nam 
PIT subwencją ogólną. Mam nadzieję, że Ministerstwo to 
sprostuje. Dzwoniłem do innych samorządów, nikt nie dostał 
zwiększonej subwencji ogólnej.
     Jeżeli chodzi o RIO, Pan Przewodniczący mówił, mamy 
protokół RIO, który jest w internecie i mamy naszą odpo-
wiedź, którą Państwo radni otrzymaliście. Kontrola Urzędu,
w mojej ocenie, wypadła bardzo dobrze. To, na co zwraca 
uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa, to są naprawdę 
drobiazgi, które już zostały poprawione. Natomiast nie ma 
tutaj takich grubych rzeczy, które powodowałyby dyscyplinę 
finansów publicznych, czy potrzebę stawania mojej osoby, 
czy Skarbnika przed komisją. Tak więc kontrola dla nas bar-
dzo ważna, zakończona i myślę, że też to jest dobra 
wiadomość dla Państwa radnych.
  Jeżeli chodzi o bieżącą pracę Urzędu, Państwo ją śledzicie 
na co dzień, najważniejsi są nasi mieszkańcy w tych trudnych 
czasach i momentach, ale też bardzo ważny jest nasz budżet. 
Jak Państwo wiecie uruchomiliśmy żłobki, przedszkola, orliki, 
bibliotekę, o tym będzie mówił kolega Wiceburmistrz. Nato-
miast jeżeli chodzi o spółki miejskie, to najtrudniejsza sytu-
acja jest w MZK, bo spółka w zasadzie nie sprzedaje biletów, 
bo one są trudno dostępne. Wozimy znacznie mniej osób,
a kursów mamy tyle samo. Spadły oczywiście ceny paliw, ale 
z drugiej strony też przychody na naszej stacji, które były 
przychodami naszej spółki. Pozostałe nasze firmy komunal-
ne pracują, poza basenem. Basen jest zamknięty. Zarząd 
basenu wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego
o tzw. „kredyt miejski”. Mamy szansę otrzymać 1,7 mln zł. Ten 
kredyt oczywiście spółka sama będzie spłacała. I wykorzy-
stując już ten czas zamknięcia basenu, chcielibyśmy rozpo-
cząć proces termomodernizacji naszego basenu, czyli wy-
miana okien, montaż solarów na dachu plus nowa elewacja 
całego basenu.
    Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, to chciałbym namówić 
Państwa radnych na to, żebyście zechcieli się zgodzić na 
zakup budynku PKO BP przy ul. Kościerskiej. Otóż, wspól-
nie ze Starostą i Panem Wójtem przeprowadziliśmy bardzo 
głęboką analizę tego obiektu. Starostwo, jak Państwo wiecie, 
miało w planie budowę centrum mieszkalno-opiekuńczego, 
Miasto Chojnice wspólnie z Gminą modernizację lub budowę 
nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. Kończy się to w ten 
sposób, że po przeprowadzeniu takiej analizy architekto-
nicznej tego obiektu zauważyliśmy, że jesteśmy w stanie 
zmieścić te wszystkie funkcje, czyli: WTZ, nawet przedszkole 
terapeutyczne plus centrum opiekuńczo-mieszkalne, w tym 
obiekcie. Proponowana cena zakupu tej nieruchomości, to 
jest 1,5 mln zł. Tak jak Państwo znacie ten obiekt, to metr 
kwadratowy, mniej więcej, jest w cenie 900 zł. Gmina Choj-
nice i Powiat Chojnicki udzielą pomocy finansowej miastu, 
wpłacą do naszego budżetu po 500 tys. zł, my z oszczędno-
ści, z budowy dróg osiedlowych przesuwamy 500 tys. zł i so-
lidarnie trzy samorządy zakupią budynek, z tym, że budynek 
ten będzie własnością Miasta Chojnice. W kolejnej fazie musi 
powstać projekt i wówczas będziemy inwestować. Swoją in-
westycję będzie prowadził Pan Starosta, a my – Miasto i Gmi-
na, wspólną, związaną z WTZ-ami i przedszkolem terapeuty-
cznym.
    Jeżeli chodzi o inwestycje w mieście, to Państwo je widzi-
cie. One są realizowane właściwie zgodnie z harmonogra-
mem, nie mamy poślizgów. Bardzo ładnie w tej chwili jest 
realizowana inwestycja budowy targowiska na Młodzieżowej, 

z deszczówkami też nie ma większych kłopotów, poza ul. 
Zieloną, gdzie trzeba było wmontować taką bardzo skompli-
kowaną konstrukcję ze ścian larsenowych, które są potem 
wypełniane betonem. Przewidujemy, że Zielona będzie zam-
knięta nie od 15 maja, i to jest to jedyne przesunięcie, które 
właściwie jest, tylko od 15 czerwca najprawdopodobniej.
   Również realizujemy już przetargi na remonty w Szkole 
Podstawowej Nr 1 i remont sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej Nr 8. Jeżeli chodzi o inne przetargi, to tak: będzie-
my rozstrzygać przetarg na rewitalizację Wzgórza Ewange-
lickiego, bardzo dobry przetarg dla nas, zgłosiło się sześć 
firm. Najtańsza oferta – 1.551.000, najdroższa – 2.822.000. 
Jeżeli firma Marbruk, która złożyła najniższą ofertę, a jest 
tutaj sześć firm jak powiedziałem, pięć spoza Chojnic, będzie 
miała dobre dokumenty, czyli zgodne z przepisami, to ten 
przetarg wygra. Jeżeli nie, to drugą firmą jest firma z Gotelpia, 
z bardzo zbliżoną ceną – 1.592.000 zł. W naszym budżecie, 
po tym rozstrzygnięciu tego przetargu, zostanie oszczędność 
rzędu 500.000 zł. Równolegle, jutro ogłaszamy przetarg na 
budowę ul. Rolbieckiego. I będziemy mogli wtedy sobie po-
wiedzieć, że cały zakres rewitalizacji miasta, czyli ul. 
Subisława, budowa obiektu na Dworcowej, plus Wzgórze, 
plus Rolbieckiego, będzie już w realizacji. I to są dobre 
wiadomości.
     Mamy też oferty na modernizację naszej starej berlinki 
od Tucholskiej do wiaduktu włącznie. Wpłynęły tylko dwie 
oferty, to jest dziwne, ale bardzo dobre cenowo. Najniższa 
oferta to jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu 
Gdańskiego – 9.835.000 i druga firma, to jest Marbruk – 
11.718.000. Kosztorys na to zadanie jest 16.000.000, czyli 
generalnie, jeżeli najniższa oferta wygra, będą dobre 
dokumenty, zgodne z prawem, to mamy tutaj oszczędność 
rzędu 6.000.000 zł.
    Rozstrzygnąłem przetarg na budowę dróg osiedlowych. 
Przypominam, to jest ul. Krasickiego, to jest ul. Gdańska – 
fragment do Opusa, następnie to jest ul. Rodziewiczówny – 
Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego – 
odcinki, i to jest przetarg, na którym mamy olbrzymie osz-
czędności rzędu 700.000 zł w budżecie, dzięki czemu mogę 
swobodnie przesunąć te 500.000 zł, o których mówiłem 
Państwu. 
     Również pragnę zakomunikować, że są już w tej chwili, 
trzy bardzo ważne dokumenty – sprawozdanie z działalności 
MOPS-u, raport o stanie miasta i sążniste sprawozdanie 
z wykonania budżetu. To są dokumenty, z którymi Państwo 
się będziecie zapoznawać, nad którymi będziecie dysku-
tować w kontekście sesji absolutoryjnej, która jest przed 
nami.
     Kolejna wiadomość, niezbyt dobra, niestety nie udało się 
w pierwszym przetargu zbyć nieruchomości przy ul. Koś-
cierskiej. Będę ogłaszał drugi przetarg obniżając cenę o oko-
ło 25%. I również ogłaszamy przetarg na zbycie nierucho-
mości przy ul. Budowlanych. Jednocześnie wystąpiliśmy do 
Ministerstwa Sportu o dotację do wielofunkcyjnego boiska 
przy ul. Budowlanych, ten temat się zaczyna.
    Jeżeli chodzi o imprezy miejskie, to tak jak we wszystkich 
samorządach, najprawdopodobniej w tym kształcie jaki 
znamy, do którego tęsknimy, już ich nie będzie w tym roku. 
Planujemy Dni Chojnic właściwie ograniczone tylko do 
Jarmarku Świętojańskiego i być może małej sceny, na 
której byśmy prezentowali chojniczan, czy zaprzyjaźnione 
zespoły lub osoby. Awizuje swój przyjazd do Chojnic Pan 
Burmistrz Georg Moenikes, który jak Państwo wiecie, już 
kończy swoją kadencję i zaplanował, że już nie będzie 
kandydował w kolejnych wyborach w Emsdetten, czyli jak 
gdyby przyjeżdża się pożegnać. Przypominam, że razem 
współpracujemy ponad 16 lat i jest to naprawdę wielki 
przyjaciel, zresztą Honorowy Obywatel Miasta Chojnice. 
    Jeszcze słowo o hospicjum stacjonarnym. Hospicjum 
jest wyremontowane, ale nie uzyskało pozwolenia na użytko-
wanie, ponieważ w obiekcie hospicjum są jak gdyby dwie 
części. Jest ta część stara hospicjum, czyli ten parter, w któ-
rym są łóżka i chorzy, i jest część dobudowana. I ta część 
dobudowana niestety powoduje, że Wojewódzka Straż 
Pożarna nie chce wydać pozwolenia na prowadzenie hos-
picjum bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie tej części 
dobudowanej, a tutaj są potrzebne odstępstwa lub kolejna 
inwestycja. Z informacji, które mam to najprawdopodobniej 
jeszcze przez dwa miesiące hospicjum nie będzie funkcjo-
nowało, no i niestety też doszło tam do zwolnienia grupowego 
szesnastu osób, a pracowało około czterdziestu osób.
    Jeżeli chodzi o inne sprawy związane z miastem, to dzisiaj 
też odmrażamy Urząd w sensie dostępności. Uruchomi-
liśmy kasę Urzędu, szczególnie starsze osoby o to prosiły, 
żeby mogły regulować należności. Po jednej osobie nasi 
mieszkańcy podchodzą do kasy i załatwiają swoje formal-
ności. Ode mnie tyle, teraz poproszę o drugą część 
sprawozdania Pana Burmistrza Adama Kopczyńskiego.

   Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewodni-
czący, Wysoka Rado, Szanowni Goście ... Może rozpocznę 
od takiej miłej informacji, która jest związana z naszym 
miastem, w szczególności z mieszkańcami naszego miasta, 
którzy podróżują w kierunku Wałcza i często do pracy do 

Człuchowa. Otwarta została stara berlinka od Topoli do 
obwodnicy, można już swobodnie przejechać. Na ukoń-
czeniu jest ścieżka rowerowa, brakuje pewnych elementów. 
Wczoraj miałem okazję się nią przejechać, więc będzie bez-
piecznie, będziemy mogli podróżować w kierunku Człuchowa 
i Człuchów także w kierunku Chojnic. 
Jeżeli chodzi o edukację ...  egzamin ósmoklasisty ma 
odbyć się między 16 – 18 czerwca, a wyniki i sprawdzenie 
tych egzaminów ma nastąpić do końca lipca. ... Udało nam 
się jako miastu pozyskać dofinansowanie na zakup lapto-
pów, sprzętu komputerowego. Jest to 100 tys. bez jednej 
złotówki. Są to środki unijne, którego dysponentem było 
Ministerstwo Cyfryzacji. Udało nam się pozyskać 36 lapto-
pów. To jest oczywiście kropla w morzu potrzeb jeżeli chodzi
o nasze szkoły. Przypomnę, że mamy około 3,5 tys. dzieci. Po 
rozeznaniu przez dyrektorów około 15% miało utrudniony 
dostęp do sprzętu lub całkowity jego brak, a także utrudniony 
dostęp do internetu. Żeby zapewnić te wszystkie potrzeby 
związane z nauczaniem online potrzebowalibyśmy około 2 
mln zł. Jeżeli chodzi o placówki przedszkolne i żłobkowe, 
tak jak Państwo wiedzą, od środy udało nam się te placówki 
otworzyć. ... Od 4 maja, czyli od około tygodnia udało nam się 
otworzyć orliki miejskie i orliki przy szkołach. Początkowo 
chcieliśmy, żeby te orliki były dostępne dla wszystkich, ale po 
pierwszych dwóch dniach okazało się, że nie jesteśmy w sta-
nie upilnować korzystających. Były łamane obostrzenia, 
które narzuciło na nas Ministerstwo i Prezes Rady Ministrów. 
Na wielu orlikach wisi teraz informacja, że tylko grupy 
zorganizowane, grupy związane z klubami sportowymi mogą 
korzystać. ...
    Oczywiście okres pandemii, to wytężony czas pracy naszej 
obrony cywilnej. Zawsze się mówi, że to jest wydział, który 
nie ma nic do powiedzenia, nie ma nic do „roboty”, ale on 
przygotowany jest do takiego czasu jaki teraz nastał. W imie-
niu Urzędu koordynował wiele akcji, m.in. maseczek dla se-
niora, zaopatrzył przedszkola w odpowiednie środki, bo tutaj 
trzeba, też powrócić do przedszkoli, że wsparliśmy wszystkie 
nasze przedszkola i placówki niepubliczne maseczkami i far-
tuchami oraz przekazaliśmy 252 pojemniki po 5 litrów płynów 
dezynfekujących, które przekazał do nas Pomorski Urząd
z Gdańska.
     Jeżeli chodzi o wydatki związane z koronawirusem, 
które do tej pory wydatkowaliśmy, to jest około 388 tys., które 
mamy przeznaczone na obronę cywilną. Zakupiliśmy, jak 
Państwo już pewnie też wiedzą, śledzą media, różne rzeczy, 
między innymi: koce, łóżka polowe i poduszki, które mogłyby 
posłużyć na wyposażenie potencjalnego szpitala polowego. 
Zakupiliśmy do szpitala respirator, dofinansowaliśmy zakup 
karetki oraz zakupiliśmy zapas maseczek, które w większości 
wydaliśmy seniorom, przekazaliśmy przedszkolom, które 
również pozostały nam na stanie, w przypadku gdybyśmy 
musieli otwierać szkoły od dwudziestego piątego oraz fartu-
chy, które przekazaliśmy przedszkolom w ramach reżimu. ...
    Warto podkreślić, że w dobie pandemii prężnie działa 
Chojnickie Centrum Kultury. Pracownikom należy się wiel-
kie podziękowanie za zaangażowanie oraz kreatywność, bo 
placówka kultury jaką jest Chojnickie Centrum Kultury żyje
z tego, że spotyka się z ludźmi, że prezentuje swoją dzia-
łalność na żywo. W dobie pandemii, kiedy nie jest to możliwe 
robią wszystko, aby ludzie nie zapomnieli o kulturze, że 
mamy Chojnickie Centrum Kultury i organizują wiele zajęć 
online i wychodzi im to naprawdę, w moim mniemaniu, 
bardzo dobrze. Warto tutaj przytoczyć kilka tych działań, bo 
są naprawdę obszerne i zachęcam do odwiedzenia zarówno 
strony internetowej Chojnickiego Centrum Kultury oraz 
strony facebookowej, gdzie często odbywają się różne 
działania, imprezy online. Chojnickie Centrum Kultury orga-
nizuje mnóstwo konkursów zarówno plastycznych jak i tech-
nicznych. Zaplanowane są prezentacje internetowe dotyczą-
ce historii sztuki. Odbywają się słuchowiska audio-wideo, dla 
przykładu chojnickie bajki, które czytało bardzo wielu choj-
niczan. Ostatnio był także wirtualny spacer po wystawie 
plenerowej. Poza tym wszyscy instruktorzy są także dostępni 
pod telefonem, są konsultacje internetowe z instruktorami 
Chojnickiego Centrum Kultury. W sobotę, w Chojnickim Cen-
trum Kultury stanęło także wirtualne studio z możliwością 
transmisji live. Już odbył się pierwszy koncert, który prowadził 
DJ Casprov. Będzie wiele innych imprez związanych z tym 
studiem, więc myślę że warto posłuchać, popatrzeć co ma do 
zaoferowania Chojnickie Centrum Kultury. ...
     Jeżeli chodzi o Miejski Zespół Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zespół od dwóch miesięcy nie funkcjonował. 
W czwartek odbędzie się pierwsze spotkanie komisji, ... Jako 
Przewodniczący będę tutaj sugerował, abyśmy stworzyli 
takie warunki, abyśmy mogli z powrotem powrócić do 
rozmów z osobami, które powinny zostać objęte leczeniem. 
... Z mojej strony to wszystko, serdecznie dziękuję, 
serdecznie pozdrawiam.

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

 Miasto Chojnice wraz z Chojnickim Centrum Kultury 
postanowiło zrobić prezent dla naszego miasta partnerskiego 
we Francji. W ramach „Bajek na dobranoc” Magdalena Koso-
bucka przeczytała opowieść „Dziecko morza” po francusku. 
To dowód naszej przyjaźni oraz sposób na podkreślenie 
faktu, że w tym trudnym czasie Chojnice są myślami z miesz-
kańcami miasta Bayeux. Planowane są kolejne bajki dla 
naszych miast partnerskich w ich ojczystych językach. W naj-
bliższym czasie pojawiać się będą także goście specjalni - 
Aleksandra Stasińska, położna z chojnickiego szpitala spe-
cjalistycznego oraz Seweryn Michalski piłkarz Chojniczanki 
Chojnice. Premiera czytań w każdy poniedziałek o godz. 
19:00 na facebookowym profilu Centrum Kultury.

Wirtualny spacer po wystawie malarstwa i rzeźby

 Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do obejrzenia 
wystawy Julla Dziamskiego w wydaniu spaceru online. Na 
stronie internetowej ChCK znajduje się film ukazujący artystę 
i jego niezwykłe prace. Jull Dziamski urodził się w 1956 roku 
w Poznaniu. Żyje i pracuje na Ibizie, w Polsce oraz w Niem-
czech. Obecnie mieszka w Chojnicach. Jest malarzem, 
rzeźbiarzem, designerem, muralistą i architektem. Studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie prowadzi 
trzy autorskie galerie: Art Society na Ibizie, Museo de las 
Ilusiones w Labastida w Rioja Alavese (Hiszpania) oraz Jull's 
Art Gallery w Człuchowie. Pracuje także jako projektant.

 Do jego największych realizacji należą: projekt 
wnętrza i fasady (9 tys. m2) bodegi Marques de Carrión 
(Rioja, Hiszpania), projekt i wykonanie muralu (1000 m2)
w winnicy Jaume Serra (Barcelona), projekt i wykonanie 
artystycznej dekoracji wnętrz, obejmującej obrazy, murale
i inne obiekty w hotelu Hommage a Magritte w Berlinie, uzna-
nym za jeden z 10 hoteli o najlepszym designie w Europie. 
Projektuje wnętrza wielu restauracji i nadzoruje ich realizacje, 
m.in. Ascua na Ibizie, w Hamburgu, Dortmundzie, Casala-
reina i San Vicente de la Sonsierra.

Koncertują mimo ograniczeń

  Mimo że sala widowiskowa ChCK jest zamknięta 
dla publiczności, to widzowie mogą oglądać występy arty-

stów w internecie. Dzięki współpracy Centrum Kultury i firmy 
CT Media, chojnicka scena zamieniła się w studio telewizyjne 
z prawdziwego zdarzenia. 6 kamer, telebimy o rozdzielczości 
4K, bardzo dobre nagłośnienie i oświetlenie sprawiają, że 
realizacje koncertów prezentowanych na żywo są na najwy-
ższym poziomie. Dzięki tak zaawansowanej technologii
w sieci pokazane zostały koncerty takich artystów jak DJ 
Casprov czy zespół EGO. We współpracy z Miejskim Do-
mem Kultury w Człuchowie udało się zorganizować interne-
tową odsłonę wydarzenia CZWRapNight. W kolejce czekają 
chojnicka wokalistka i autorka tekstów Julia Kurszewska oraz 
Piotr Woźniak TRIO z piękną poezją śpiewaną. Wszystkie 
koncerty prezentowane są na profilu facebookowym ChCK
i portalu YouTube.

Nowe propozycje filmowych instruktaży

 Pracownia plastyczna ChCK bardzo aktywnie 
działa w sieci, prezentując zainteresowanym możliwości ma-
lowania i rysowania w domu. Seria filmików instruktażowych 
„Zmaluj coś i wrzuć do Gniazda!” cieszy się ogromną 
popularnością. 11 już wyprodukowanych odcinków obejrzało 
ponad 20 tysięcy osób. Wielu internautów, po zapoznaniu się 
z zasadami tworzenia, samodzielnie podejmuje taką próbę. 
Świadczy o tym ogromna liczba prac przesyłanych do 
pracowni Gniazdo drogą elektroniczną. 

 Instruktorzy plastyki ChCK Elka Jakubowska i Jarek 
Urbański stworzyli kolejne serie tutoriali. „Chojnice z innej 
perspektywy” prezentują najbardziej znane i charaktery-
styczne miejsca naszego miasta w niestandardowych uję-
ciach oraz wykonanych w różnych technikach plastycznych. 
Jak tworzyć własne formy rzeźbiarskie można zobaczyć
w cyklu „Ceramika w Gnieździe”. Jeżeli ktoś nie ma moż-
liwości pracy w glinie w domu, Centrum Kultury zaprasza na 
zajęcia rzeźbiarskie po zniesieniu ograniczeń. Wszystkie 
filmiki można obejrzeć na stronie www.ckchojnice.pl

Podwodny ogród Morza Czerwonego

 W czerwcu na chojnickiej starówce zaprezento-
wana zostanie wystawa autorstwa Joachima Dąbrowskiego, 
który podczas swojej podróży do Egiptu sfotografował niesa-
mowity podwodny świat fauny i flory Morza Czerwonego.

 W tych rajskich ogrodach czas płynie inaczej i wszy-
scy mieszkańcy tego miejsca żyją w symbiozie ze sobą i oto-
czeniem. Ten bajkowy świat znajduje się u wybrzeży 
miejscowości Marsa Alam, zatoki Abu Dabbab oraz trzy 
godziny drogi statkiem w morze z portu Hamata do Sataya. 
Tak niewiele dzieli nas od tych niezwykłych miejsc… 
wystarczy zajrzeć pod wodę i już pod jej taflą odkryjemy to 
bogactwo życia i kolorów. Zachwyca mnie świat, ten bliski
i daleki, położony pod poziomem morza i wysoko nad nim. 
Ten świat jak i moje myśli z nim związane przedstawiam
w mojej twórczości -  opowiada autor.

 Rafy koralowe to tylko jedno z wielu miejsc, jakie 
miał okazję fotografować. Fotografia, rysunek, malarstwo
i grafika to jego pasja, której poza pracą zawodową poświęca 
każdą wolną chwilę. Joachim Dąbrowski urodził się w Choj-
nicach w 1984 roku. Zawodowo zajmuję się fizjoterapią,
a hobbystycznie - sztuką. Inspiruje go świat. Czerpie z niego 
garściami i przenosi to na papier lub płótno. Fotografuje to co 
zastał, miejsca faktyczne i często zapomniane czy pominięte, 
a jakże ciekawe. Obrazy natomiast to głównie metafory, 
symbole, emocje ujęte w graficzne formy.



7

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

    Można tylko rozkładać ręce. Sztanda-
rowe imprezy w Chojnicach i powiecie 
chojnickim przynajmniej latem nie odbę-
dą się. Na otarcie łez co nieco będzie się 
działo w sieci, ale żywego kontaktu arty-
stów z publicznością to nie zastąpi.

      Nie szykujcie się więc na teatry uliczne, 
na Chojnicką Noc Poetów i na Noce Operet-
kowe. Możemy już płakać po szantach i po 
inscenizacji w Krojantach. Bo na pewno ich 
nie będzie. – Próbujemy ocalić chociaż w ja-
kiejś zubożonej formie Dni Chojnic – mówi 
wiceburmistrz Adam Kopczyński. – Promocja 
Regionu Chojnickiego stara się wymyślić taki 
ich kształt, żeby były w zgodzie z sanitarnym 
reżimem.
      Nie będzie to takie łatwe, bo przecież 
nawet jeśli wydzieli się jakąś przestrzeń do 
występów i dla publiczności na rynku, to kto 
zajmie się usuwaniem gapiów? Policja, straż 
miejska? I co to za święto, jeśli posypią się 
mandaty? Jest o czym myśleć...

Biesiada i jeden wiersz

     W referacie kultury Urzędu Miejskiego za-
padła decyzja, by chociaż coś ocalić z atmo-
sfery Nocy Poetów. Jest zielone światło dla 
Biesiady Poetyckiej, która co roku towarzy-
szyła imprezie w fosie. A więc do Chojnic zja-
dą poeci z różnych stron kraju, by na przeło-
mie lipca i sierpnia wziąć udział w spotka-
niach i warsztatach, indywidualnych konsul-
tacjach z mentorami itp. Będą się bawić 
swoimi wierszami na konkursie „O srebrny 

kluczyk”, a dla zwycięzców nie zabraknie 
nagród. 
     Anna Lipińska, dyrektorka Miejskiej Biblio-
teki Publicznej nie przestraszyła się pandemii 
do tego stopnia, by rezygnować z Konkursu 
Jednego Wiersza, który także towarzyszył 
Nocy Poetów. Tym razem wszystko będzie 
tak samo, a jednak inaczej, bo zabraknie gali 
wręczania nagród podczas sierpniowej Nocy. 
Zainteresowani mogą jednak przesyłać 
wiersz na konkurs do końca czerwca na 
adres MBP, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice. 
Wszelkie szczegóły dotyczące regulaminu 
konkursu są dostępne na stronie biblioteki
w internecie. Ogłoszenie werdyktu jury 
nastąpi w sieci i w mediach. 

A co z kasą?
   Samorządy odkładały na wakacyjne impre-
zy sporo grosza. Zapytaliśmy wiceburmistrza 
Kopczyńskiego, co się stanie z tą kasą. – 
Zabierzemy na inwestycje – brzmiała odpo-
wiedź. Niech ręka boska broni każdego przed 
takimi zakusami. Mamy wszak przed sobą 
jeszcze jesień, oby bez drugiego rzutu pan-
demii, i wtedy można zaoszczędzone latem 
pieniądze skonsumować. Zwłaszcza że 
wygłodniała sztuki jest publiczność, ale też 
przymierający głodem artyści. Więc prośba 
moja serdeczna – nie żałujcie nam tego, co 
przez zarazę stracimy w wakacje. Chcemy 
iść na dobry koncert, interesujący spektakl, 
zobaczyć porywającą wystawę. To kosztuje. 
Jeśli ma  być na poziomie. Nie odbierajcie 
nam tej frajdy.

Tekst i fot. Maria Eichler

      Jeszcze nie wiemy, kiedy odbędą się 
wybory prezydenckie. Czy w czerwcu, czy 
w sierpniu. Ale wiemy, że będziemy mogli 
pójść na nie do lokalu wyborczego albo 
głosować korespondencyjnie. Co wybie-
rzemy? I czy w ogóle planujemy wziąć 
udział w wyborach? Bo może nie?

Zapytaliśmy o to kilkoro chojniczan. Oto ich 
opinie.

Maciej Polasik, dyrektor szpitala w Choj-
nicach: - Idę osobiście. Dla mnie zawsze taka 
bezpośrednia forma głosowania wydawała 
się bardziej wiarygodna niż wysyłanie listów. 
Nasza pierwsza przymiarka do wyborów (10 
maja – przyp. red.) okazała się kompromita-
cją i mam nadzieję, że następna będzie lepiej 
przygotowana. Głosowanie koresponden-
cyjne powinno być wyjątkiem, dla tych, którzy 
z różnych względów, np. z powodu choroby 
nie mogą iść.

Jolanta Siewert, instruktorka fitness i tańca: 
- Oczywiście, że pójdę. Tradycyjnie – do loka-
lu. Obaw nie mam. Trochę poczytałam sobie 
o tej tzw. pandemii i zdanie mam wyrobione, 
najogólniej trochę dystansu.

Teresa Ziółtkowska, społeczniczka: - Pójdę, 
obojętnie, kiedy i gdzie one będą...Osobiście, 

choćbym miała się czołgać... Wtedy będę 
miała przeświadczenie, że mój głos to mój 
głos... Będę oczywiście czekać na instrukcje, 
co i jak. Kiedy będzie np. wietrzenie lokalu, 
żeby po nim wycelować na wejście. Bo strze-
żonego Pan Bóg strzeże... Założę maseczkę, 
rękawiczki i zabiorę własny długopis!

Marek Wituszyński, ekolog i społecznik: - 
Na wybory nie chcieliśmy z żoną pójść. Ale 
coś przecież trzeba robić, żeby się w naszym 
kraju zmieniło...No więc pójdziemy, odpowie-
dnio zabezpieczeni. Mamy obawy, rzecz 
jasna, jesteśmy w wieku 70 plus, więc w gru-
pie ryzyka, ale mam nadzieję, że będą 
stosowane jakieś środki zaradcze, jakaś 
dezynfekcja itp. i że nic nie podłapiemy. Gdy-
by człowiek był młody i nie miał żadnych cho-
rób współistniejących, to pewnie z duszą na 
ramieniu by nie szedł...A tak, to trochę jednak 
strachu jest...  

Karol Michałowski, krótkofalowiec: - Jesz-
cze nie wiem, czy pójdę, bo nie wiem, czy bę-
dę miał na kogo głosować. Jak mój kandydat 
dostanie dzień na zbieranie podpisów, a ma 
ich zebrać 100 tysięcy, to może być trudno... 
Jeśli się to uda, to na pewno będę głosował 
osobiście. Nie mam specjalnych obaw, że 
może to być niebezpieczne.

Not. i fot. Maria Eichler
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Jak widać z naszej sondy, skrzynka pocztowa nie ma wzięcia...
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   Zarząd stowarzyszenia otrzymał abso-
lutorium, a członkowie oficjalnie zatwier-
dzili logo zaprojektowane przez Janusza 
Trzebiatowskiego. 

   Początki działalności to rejestracja stowa-
rzyszenia i udział w konkursach grantowych 
miasta i starostwa. Z sukcesem, bo ponad 20 
tys. zł jest na koncie i czeka na lepszy czas 
(bez obostrzeń związanych z Covid-19), 
żeby realizować zamierzenia. Plan pracy 
przedstawiła prezeska Adriana Połom. Naj-
wcześniej, bo latem wystartuje projekt Vio-
letty Klugowskiej, która w tym miesiącu bę-
dzie zachęcać chojniczan do pokazania swo-
ich kolekcji na specjalnym spotkaniu i okoli-
cznościowej wystawie. – Okazuje się, że pra-
wie każdy z nas coś zbiera – mówiła na wal-
nym w podziemiach kościoła gimnazjalnego. 
– To są oczywiście różne zbiory i różne 
kolekcje i nie taka sama jest ich wartość. 
Część ma znaczenie emocjonalne czy sen-
tymentalne, część – edukacyjne itp.
     Kto będzie chciał pokazać swoje skarby 
albo o nich opowiedzieć, posługując się np. 
dokumentacją fotograficzną, może się konta-
ktować z pomysłodawczynią pod nr. tel. 500 
157 864 lub na mail vioklu63@wp.pl. Więcej 
o idei i regulaminie projektu na facebookowej 
stronie stowarzyszenia CK „Podziemia”.

Terminarz jeszcze niepewny

    Trudno jeszcze o konkrety w sprawie spot-
kań poetyckich, dwa planowane na marzec 
nie doszły do skutku z uwagi na epidemię. 

Teraz trzeba na nowo uzgadniać terminy po 
odmrożeniu, jakie następuje. Być może te 
spotkania odbędą się w podziemiach, ale być 
może także w plenerze. 
    Koncerty prawdopodobnie ruszą od wrześ-
nia, tu też na nowo trzeba układać terminarz. 
Jedno jest pewne – stowarzyszenie będzie 
chciało uczestniczyć we wrześniu w Dniach 
Sztuki prowadzonych przez Muzeum Trze-
biatowskiego, a także spotkać się z samym 
twórcą, który podarował stowarzyszeniu wy-
konane przez siebie logo. Zostało przyjęte, 
choć pojawiły się głosy, że może powinno być 
bardziej „okrągłe” niż „kwadratowe”...

Z wierszykiem na koniec

   Centrum Kultury „Podziemia” będzie współ-
pracować z innymi instytucjami i organiza-
cjami, którym bliska jest kultura. M.in. z Choj-
nickim Centrum Kultury, z parafią pw. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, Szkołą Podstawową nr 
1 i Muzeum Trzebiatowskiego. 
Warto też odnotować, że stowarzyszenie 
złożyło również wniosek o dotację w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury pn. 
„Kultura w sieci”. Niestety, warsztaty pisania 
ikon nie zyskały uznania konkursowej 
komisji. Ale pierwsze koty za płoty...

     Była okazja zapłacić składki i posłuchać 
wiersza Bernadety Korzeniewskiej, jak zwy-
kle na czasie – było i o epidemii, i o mase-
czkach, i o rapowaniu...  

Tekst i fot. Maria Eichler

       Komisja ds. nazewnictwa miejskiego 
przy Radzie Miejskiej w Chojnicach ma od 
czasu do czasu niecodzienny zgryz. Tak 
było 14 maja.

       Z pocztowej skrzynki wyciągnięto cieka-
wy list. Nadszedł z Warszawy. Jego nadawca 
zaproponował, by w banku nazw ulic w mieś-
cie znalazło się nazwisko jego krewnego, 
który zapisał szlachetną kartę w biografii
w czasie II wojny światowej, działając w par-
tyzantce na południu Polski, a zginął w obo-
zie koncentracyjnym w Auschwitz. Komisja
z uwagą prześledziła jego losy i bardzo się 
zafrasowała. – Nie ma tu żadnych związków 
z Chojnicami – zgodzili się wszyscy. – I nie 
ma powodu, żeby nadawać jakiejś ulicy imię 
tego człowieka.
      W tym duchu ma być zredagowana odpo-
wiedź do wnioskodawcy.

Co z Hoffmannami?
    Członkowie komisji zapoznali się też z ko-
lejnym listem Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w sprawie nadania rondu 
przy ul. Lichnowskiej imienia zasłużonych 
nauczycieli sprzed II wojny światowej – He-
leny i Bogumiła Hoffmannów. Jest adreso-
wany do burmistrza i ponawia prośbę sprzed 
ponad pół roku, by rondo upamiętniało nau-
czycieli chojnickiego gimnazjum. Nadawcy 
listu podkreślają, że w Chojnicach dominuje 
praktyka uwieczniania epokowych wydarzeń 
(rondo 25-lecia „Solidarności”) albo pomni-

kowych postaci (Piłsudski, Wyszyński, Pile-
cki), a dobrze byłoby, gdyby uwzględniać 
także nieprzeciętnych ludzi naszego miasta 
czy regionu. Komisja już się na ten temat wy-
powiadała, zaopiniowała wniosek pozyty-
wnie. I też jest zdania, że nie ma co nazywać 
tego ronda „Lichnowskim”, skoro tak nazywa 
się ulica do niego dochodząca. Tworzy to 
tylko niepotrzebny galimatias. 

Literówki na tabliczkach
   Wiceburmistrz Adam Kopczyński zapropo-
nował, by w najbliższym czasie zrobić mały 
przegląd tego, co znajduje się na tabliczkach 
z nazwami ulic. W tej sprawie interpelowali
u niego m.in. Jordan Rolbiecki i Ryszard 
Słomiński. Zwracali uwagę, że nie brakuje 
błędów, najczęściej są to literówki. Część już 
została skorygowana, ale warto przejrzeć 
uchwały RM i popatrzeć na to, co jest na 
tabliczce. Potem jedną uchwałą ujednolicić 
zapisy, żeby było wiadomo, o jaką ulicę cho-
dzi – czy o Mickiewicza, czy o Adama Mickie-
wicza, czy o A. Mickiewicza? 

    Przy okazji zwrócono uwagę, że ujednoli-
cenia wymaga też oprawa rond. Nie wiadomo 
dlaczego rondo Pileckiego („biszkoptowe”) 
zdobi tablica, której nie sposób przeoczyć, bo 
takie ma gabaryty, a inne ronda już tak oka-
załej dekoracji nie mają. – Tu nie chodzi o po-
mniejszanie kogokolwiek, ale o to, żeby była 
w tym jakaś konsekwencja – mówiono.

Tekst i fot. Maria Eichler
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Hoffmannowie mają już swoją tablicę. Czy będą patronami ronda?

Adriana Połom prezentuje logo stowarzyszenia
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Reklama

       20 wniosków załatwionych pozyty-
wnie, cztery odrzucone z powodu niespeł-
nienia wymogów formalnych – to wynik 
prac komisji zajmującej się przyzna-
waniem stypendiów „kulturalnych”. 
Kontrowersji nie było, a prawie połowa 
puli została rozdzielona.

        Przypomnijmy, że dla twórców i dla ludzi 
zajmujących się działalnością kulturalną mia-
sto przeznacza co roku 120 tys. zł. W tym ro-
ku w pierwszym rozdaniu komisja rozdzieliła 
56 tys. zł. Dostanie je 20 osób. Zdecydowana 
większość – bo 14 spośród nich – otrzyma
2 tys. zł. Na stypendia po 4 tys. zł załapały się 
dwa projekty muzyczne – Weroniki Jarosze-
wicz (fortepian) i Weroniki Kowalskiej (wokal) 
oraz jeden fotograficzny Aleksandra Knittera
i jeden reżysersko-aktorski – Piotra Rutko-
wskiego. Najwyżej komisja oceniła propozy-
cję Jacka Klajny – wydanie albumu z rysun-
kami chojnickich miejsc z zabytkową archi-
tekturą i pozostałą twórczością własną, a tak-
że wniosek Filipa Wałdocha dotyczący foto-
graficznej dokumentacji badań wykopali-
skowych w Dolinie Śmierci, jak również 
stanowisk archeologicznych w mieście. Obaj 
mają dostać po 6 tys. zł.

Tancerze górą
        Zdecydowanie w składaniu wniosków 
prym wiodą tancerze. Na 20 wniosków rozpa-
trywanych przez komisję tanecznych było 11. 

Przy czym ta dziedzina wymaga nie tylko sys-
tematycznego bywania na szkoleniach i war-
sztatach (nierzadko w innym mieście), ale 
także kupowania drogich sukienek czy odpo-
wiednich męskich strojów i bucików. A nie do 
każdego tańca można założyć ten sam 
rodzaj ciucha...
     Ewenementem w tym rozdaniu był wnio-
sek Filipa Wałdocha, który jako jedyny skła-
dał go w dziale „Opieka nad zabytkami”. Były 
też aplikacje łączące dwa rodzaje sztuk, jak
u Jacka Klajny – plastykę i regionalistykę,
u Macieja Jarczyńskiego – muzykę i film,
u Martyny Lemańczyk – fotografię i literaturę.

Lista, lista
      Oto lista wszystkich stypendystów: Jacek 
Klajna, Weronika Jaroszewicz, Julia Kursze-
wska, Weronika Kowalska, Maciej Jarczyń-
ski, Filip Wałdoch, Aleksander Knitter, Mar-
tyna Lemańczyk, Piotr Rutkowski, Wojciech 
Chylewski, Natalia Mosek, Marta Szyszka, 
Amelia Rybacka, Kinga Kitowska, Amelia 
Pawlak, Nicola Szreder, Oliwia Pecyna, 
Szymon Starczewski, Olivia Kwapisz, Domi-
nik Czapiewski.
      Warto podkreślić, że stypendyści muszą 
wykazać się efektami swojej pracy. Co pra-
wda nikt nie żąda od nich rachunków, jak 
wydali pieniądze, ale każdy z nich jest zobo-
wiązany zmieścić się w terminie, na jaki przy-
znano stypendium i złożyć sprawozdanie. 

Tekst i fot. Maria Eichler

      W sobotę 30 maja po długiej przerwie 
drzwi otworzyło Muzeum Historyczno-
Etnograficzne w Chojnicach. Jest po 
nowemu, nie tylko dlatego, że bilety są
o złotówkę droższe...

       Kto się wybiera, nie powinien zapomnieć 
o maseczce. Mile widziane rękawiczki, do 
dyspozycji jest płyn do dezynfekcji rąk.
W recepcji pojawiła się zabezpieczająca 
szyba, wszędzie obowiązuje standard za-
chowania odległości, co w niewielkich pomie-
szczeniach Bramy Człuchowskiej nie jest 
łatwe... - Dlatego nie przewidujemy przyjmo-
wania grup – zaznacza dyrektorka muzeum 
Barbara Zagórska. – Dla nich mamy inną 
propozycję – zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem. To taka historyczna ścieżka po cen-
trum. W muzeum nie będzie także lekcji czy 
warsztatów. Na to jest jeszcze zdecydowanie 
za wcześnie.

Wiatr od morza

     A co jest do zobaczenia? Przede wszy-
stkim nowa wystawa pt. „Wiatr od morza” 
– o Kaszubach w sztuce. Ledwo ją otwarto
i ledwo pierwsi zwiedzający mieli szansę ją 
zobaczyć, już z powodu koronawirusa trzeba 
było zamknąć placówkę. Teraz będzie okazja 
się nią nacieszyć, a dzięki zabiegom dyrekcji 
muzeum będzie czynna do końca sierpnia. 

Tylko nikłą część wypożyczonych ekspo-
natów muzeum musiało oddać, ale w zamian 
otrzymało coś innego, by nie zubożyć ekspo-
zycji. W Bramie Człuchowskiej nadal można 
podziwiać olśniewające hafty Leonarda 
Brzezińskiego z Wiela, któremu kunsztu i bie-
głości zazdroszczą nawet najbardziej wpraw-
ne hafciarki, a o którym opowiada się i takie 
anegdoty, że potrafił wywijać igłą i nitką
w partyzantce w czasie II wojny światowej... 
W Kurzej Stopie z kolei czeka na nas arcy-
ciekawa wystawa o Chojnicach sprzed stu 
lat. Tę przygotowano specjalnie z okazji 
stulecia odzyskania niepodległości. A kto się 
pofatyguje do Kurzej Stopy, na pewno nie 
pożałuje.

Godziny i bilety

   Nie ma zmian, jeśli chodzi o godziny zwie-
dzania. Za to bilety są ciut droższe. Zapła-
cimy o złotówkę więcej, ale to już chyba ni-
kogo nie dziwi, że na ogół jest drożej... Nawet 
w takich przybytkach, gdzie króluje kultura 
czy sztuka. Ale nie ma co narzekać. Wejście 
do muzeum w Chojnicach jest naprawdę 
tanie, jak porównać je z innymi tego typu 
placówkami w kraju. Więc wysupłajcie te 
kilka złotych i odświeżcie wrażenia! Na-
prawdę warto!

Tekst i fot. Maria Eichler
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Zajdźcie też do Kurzej Stopy.
Tam zobaczycie Chojnice sprzed stu lat.    
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         Wracamy do tematu wycinki pięciu 
brzóz w pobliżu ogrodów działkowych 
„Przyszłość”. To, że ich tam nie będzie, 
wydział ochrony środowiska w staro-
stwie, uznał za niewielką stratę.

        Wizja w terenie nastąpiła 1 kwietnia 
2020 r. z udziałem przedstawiciela wydziału 
środowiska w starostwie i miasta.

Inwestycja ważniejsza
        „Podczas oględzin komisja ustaliła, że 
drzewa o numerach 1-5 to brzozy brodawko-
wate, które rosną na końcu ul. Targowej        
w sąsiedztwie mostku na rowie melioracyj-
nym. Drzewa te rosną blisko siebie, w rzędzie 
na skarpie rowu melioracyjnego, są podobnej 
wielkości (wysokość ok. 10 m) i są zdrowe. 
Przyczyną wycięcia tych drzew jest ich loka-
lizacja, która koliduje bezpośrednio z projek-
towanym przebiegiem rurociągu – łącznika 
pomiędzy dwoma rowami melioracyjnymi.     
Z kolei drzewa nr 6 i 7 to wierzby białe, które 
rosną w sąsiedztwie rowu melioracyjnego  
(ok. 3 m od skarpy rowu). Drzewa te również 
rosną blisko siebie, mają ok. 6-7 m wysokości 
i są sztukami żywotnymi, a ich lokalizacja 
koliduje z budową stawu. Podczas oględzin 
uznano, że wycinka wnioskowanych drzew 
ogranicza się do ilości niewielkiej i niezbę-
dnej dla przeprowadzenia inwestycji. W są-
siedztwie drzew wskazanych do usunięcia, 
pozostaną inne drzewa tego samego gatun-
ku i podobnym wieku, a ponadto – wniosko-
dawca został zobowiązany dokonać nasa-
dzeń zastępczych 20 szt. drzew. Po prze-
analizowaniu sytuacji stwierdzono brak roz-

wiązań alternatywnych. Stwierdzono rów-
nież, że skala zamierzenia jest niewielka        
i dotyczy stosunkowo niewielkich drzew zlo-
kalizowanych na terenie zasobnym w zieleń.

     Usunięcie drzew nie pociągnie  za sobą 
zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddzia-
ływań i nie powinno to spowodować negatyw-
nych zmian i nieodwracalnych szkód w śro-
dowisku przyrodniczym terenu, a przy stwier-
dzonym braku możliwości zastosowania 
rozwiązań alternatywnych dla usunięcia 
drzew oraz mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes obywateli, 
komisja uznała wniosek za celowy i zasad-
ny”. Tyle uzasadnienie, które przesłano nam 
ze starostwa.

Na skarpie? Przy rowie?
    Z rozmowy z Jackiem Domozychem, dyre-
ktorem wydziału budowlano-inwestycyjnego 
w ratuszu dowiedzieliśmy się, że rowu nie da 
się ot tak sobie przesunąć. – A kto panu Sę-
kowi (Stanisław Sęk interweniował w sprawie 
brzóz – przyp. red.) pozwolił na posadzenie 
tych drzew w tym miejscu – pyta retorycznie 
dyrektor. – Na skarpie? Przy rowie? Gdyby 
rosły w innym miejscu, problemu by nie 
było...
   Drzewa mają być wycięte jesienią. Tym-
czasem działkowicze wciąż mają nadzieję na 
korektę planów. Ba, liczą na to, że tak właśnie 
się stanie. Wszystko wskazuje na to, że 
srogo się zawiodą. No chyba, że zdarzy się 
cud...

Tekst i fot. Maria Eichler

      - Ksiądz proboszcz się zapalił, wszedł 
prawie w ciemno – opowiadają inspirato-
rzy złożenia wniosku do Narodowego 
Centrum Kultury na projekt „Kultura
w sieci”.  Z 60 mln zł rozdysponowanych 
na aplikacje z całego kraju 75 tys. zł trafi 
do bazyliki mniejszej w Chojnicach.

      Apetyty były większe. Na 125 tys. zł, ale 
sukcesem jest to, że wniosek w ogóle uzyskał 
dofinansowanie, bo do programu „Kultura     
w sieci” wpłynęło ich prawie 6 tysięcy! Zwy-
cięskich wniosków jest zaś tylko 1182. Pier-
wsze umowy zostały zawarte już w maju,       
a wraz z nimi rozpocznie się wypłata dotacji.
     Program Narodowego Centrum Kultury 
powstał specjalnie na czas pandemii, gdy 
kultura zamarła, a artyści zaczęli szukać 
sposobu na inny rodzaj komunikacji z odbior-
cami. Na szczęście wirus nie jest groźny dla 
internetu (przynajmniej ten, który sparaliżo-
wał obecnie cały niemal świat...). I na szczę-
ście również w domu można uczestniczyć     
w wydarzeniach kulturalnych, a teraz jest 
nawet tak, że sypią się one jedno po drugim.    
I już nie bardzo wiadomo, co wybrać, a z dru-
giej strony – ile można siedzieć przy kompu-
terze??? No ale nasz lokalny projekt na 
pewno wszyscy będą chcieli w sieci zoba-
czyć. 

Od gotyku do baroku
     Wniosek parafii pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela, której partnerem jest miasto, 
został zauważony i wsparty. Nosi on tytuł
„ I w gotyku, i w baroku – narodowe łowisko 

muzyczne w Chojnicach”. Zakładał realizację 
10 wydarzeń kulturalnych on-line – koncer-
tów, spektakli, czytań, recitali, spotkań z twór-
cami, wirtualnych oprowadzań. Ale ponieważ 
pieniędzy będzie mniej, więc projekt trzeba 
będzie okroić, pewnie uda się przygotować 
pięć dużych wydarzeń.
   - Chcemy promować obydwa nasze koś-
cioły – bazylikę mniejszą i kościół gimnazjal-
ny – opowiada ks. proboszcz Jacek Dawi-
dowski. – I tam organizować kameralne kon-
certy, także organowe. Transmisja byłaby     
w internecie, oczywiście wykonana przez 
profesjonalny zespół, wszystko zaś nagło-
śnimy dzięki lokalnym mediom. Zaprosiliśmy 
do współpracy Radio Weekend i Radio Głos, 
a także portale internetowe. 

Kto i kiedy?
     Trudno jeszcze konkretnie powiedzieć, 
kogo będziemy mogli posłuchać. Koordy-
nator przedsięwzięcia Przemysław Woźniak, 
organista z bazyliki mniejszej prowadzi pier-
wsze rozmowy, a pomagają mu Zbigniew Bu-
ława z referatu kultury w UM i dyrektor 
wydziału programów rozwojowych w ratuszu 
Tomasz Kamiński. To właśnie oni zainspiro-
wali proboszcza bazyliki do złożenia wnios-
ku. 
     Jedno jest pewne, do końca roku czeka 
nas sporo wrażeń. Kto się nie załapie na wej-
ście do kościoła (nie wiemy jeszcze, jakie 
będą limity jesienią...), ten będzie mógł 
obejrzeć w internecie.

Tekst i fot. Maria Eichler
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Te brzozy mają pójść pod topór.

W kościele gimnazjalnym koncerty są dość
często. Mają liczne grono sympatyków.
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ZAPRASZAMY NA PYSZNE ŚNIADANIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7:00 -10:00

   W Polsce wydaje się, że drzewa  przy uli-
cach nie są elementem pożądanym. Rzad-
ko się je sadzi, najczęściej są to nasadze-
nia przedwojenne. Wzbudzają strach, bo  
w czasie wiatru mogą gubić gałęzie, jesie-
nią gubią liście, które trzeba sprzątać. Ich 
zakup i utrzymanie kosztuje.

      Trzeba jednak jasno powiedzieć, że drze-
wa posadzone w odpowiedniej odległości 
stanowią niezwykle wartościowy i bezpie-
czny element krajobrazu miasta. 
     Najważniejsze zadanie drzewa to produ-
kcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla. 
Jeden 100-letni buk pochłania rocznie 4800 
kg CO2 i produkuje 3500 kg O2 (starcza dla 
dziesięciu osób na cały rok). Żeby zastąpić 
jedno stare drzewo potrzeba 1700 drzew 10-
letnich, zajmujących 265 razy większą po-
wierzchnię niż dojrzały buk. Po drugie drze-
wa neutralizują zanieczyszczenia powietrza. 
Potrafią ograniczyć zapylenie powietrza 
nawet do 75%. Im bliżej drogi znajdują się 
drzewa, tym ich oczyszczanie ze spalin sa-
mochodowych jest większe. Inna rola drzew 
to obniżanie temperatury, latem nawet o 8 
stopni. Regulują również wilgotność powie-

trza. Jak jest susza – oddają wilgoć, jak ulewa 
– pochłaniają nadmiar wody. Dlatego tak 
bardzo lubimy przebywać w parkach – tem-
peratura tam jest odczuwalnie niższa. Zupeł-
nie inaczej jest z powierzchniami asfaltu i be-
tonu. Nagrzewają się one szybko i potrafią 
podnieść temperaturę nawet o 4 stopnie.
    To samo odnosi się do drzew rosnących 
przy budynkach. Za rachunki zapłacimy 
mniej w domu wśród drzew. Ochładzają one 
powietrze latem, jak i zapobiegają nadmier-
nemu wychładzaniu się budynków zimą. 
Trwałość chodników i asfaltu jest również 
wydłużona, gdy są w cieniu drzew. Wbrew 
stereotypom drzewa zwiększają bezpieczeń-
stwo na drogach, ponieważ jeździmy tam po 
prostu wolniej! 
     Drzewa wpływają również na psychikę
i zdrowie człowieka – obniżają stres, agresję, 
napięcie i ciśnienie krwi. Czy potrzeba więcej 
powodów, by sadzić i dbać o drzewa? Tuje, 
tak popularne w obecnych czasach, niestety 
nie spełniają tej roli. Bezmyślne sadzenie 
tych roślin niszczy polski krajobraz i jest 
przyczyną ogromnej nudy w ogrodzie. Są 
również szkodliwe dla zdrowia, są toksyczne! 

Jolanta Osowicka

Z okazji Obchodów Konstytucji 
3 maja i Dnia Flagi zachę-
caliśmy społeczność szkolną 
,,Jedynki'' do wywieszenia fla-
gi i wzięcia udziału w konkursie 
,,Moja Flaga'' oraz do wyko-
nania prac plastycznych róż-
nymi technikami, które  przed-
stawiają nasze barwy naro-
dowe. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nadesłali swoje zdjęcia. 
Komisja oceniająca przyznała 
następujące miejsca: 

I miejsce – Tymoteusz 
Muszyński – kl. VII b. 
II miejsce – Nikola Baszyńska 
– kl. VI c,  Julia Rakowska – 
kl. V e. 
III miejsce – Katarzyna Czaja 
– kl. V a, Weronika Piepiorka 
– kl. VI e, Mikołaj Sitkiewicz – 
kl. IV a. 
Gratulujemy. Dyplomy i nagro-
dy zostaną wręczone po po-
wrocie do zajęć szkolnych. 

      Nie tylko bazylika mniejsza może się 
pochwalić dotacją z Narodowego Cen-
trum Kultury. Zdobył ją także Gminny 
Ośrodek Kultury w Chojnicach. Dostanie 
19 tys. zł.

    Głównym celem projektu jest upowszech-
nianie i promowanie dziedzictwa kulturowe-
go Kaszub w sieci. Projekt składa się z trzech 
części: przygotowania kadry GOK do anima-
cji i edukacji kulturalnej z wykorzystaniem 
narzędzi on-line, modernizacji i optymalizacji 
zaplecza informatycznego GOK w Chojni-
cach oraz stworzenia oferty kulturalnej z za-
kresu rękodzieła kaszubskiego dostępnej dla 
odbiorców on-line. Dzięki wykorzystaniu 
nowych narzędzi multimedialnych oferta 
będzie zarówno bezpośrednio nawiązywać 
do tradycji kulturowych Kaszub, inspirować 
się nimi, jak również ukazywać je we współ-
czesnych kontekstach funkcjonowania. 

Warsztaty dla załogi
    Zadanie zostało opracowane w sposób 
kompleksowy. Przewiduje działania szkole-
niowe dla kadry GOK, przygotowanie zaple-
cza informatycznego oraz stworzenie oferty 
kulturalnej z zakresu rękodzieła kaszubskie-
go z wykorzystaniem narzędzi on-line. Dla 
pracowników GOK zorganizowane zostaną  
3 rodzaje warsztatów on-line służących pod-
niesieniu ich kompetencji cyfrowych. Będą 
to: social media dla kultury, tworzenie 
filmów na potrzeby internetu, podkast.
W każdym z warsztatów weźmie udział 15 
osób. Szkolenia będą realizowane poprzez 

platformy ClickMeeting. Wiedzę ze szkoleń 
pracownicy GOK będą wykorzystywać w dal-
szej części projektu - do promocji rękodzieła 
kaszubskiego, ale również w codziennej pra-
cy animatorów kultury. 

Inna stronka
    Drugim elementem projektu będzie moder-
nizacja strony internetowej ośrodka, tak aby 
była ona bazą do wykorzystania różnych 
narzędzi on-line w upowszechnianiu kultury
i edukacji w zakresie rękodzieła.  Do witryny 
zostaną dodane nowe funkcje (m.in. zakładki 
dotyczące rękodzieła kaszubskiego), nastąpi 
ulepszenie grafiki i warstwy wizualnej (w tym 
lepsze jej dostosowanie do potrzeb niepełno-
sprawnych), optymalizacja pod kątem pozy-
cji w wyszukiwarkach (m.in. słowa kluczowe 
dotyczące rękodzieła),  integracja z mediami 
społecznościowymi. 

Instruktaż w sieci
   Instruktorzy GOK przygotują ofertę z zakre-
su rękodzieła kaszubskiego z wykorzysta-
niem narzędzi on-line. W tej fazie pracowni-
kom GOK będzie towarzyszył szkoleniowiec. 
Instruktorzy będą mieli możliwość 100 godzin 
konsultacji ze specjalistą za pomocą plat-
formy ClicMeeting. Powstaną:  3 cykle (3x5) 
filmów instruktażowych z zakresu tworzenia 
haftu, plecionkarstwa i malowania na szkle,
3 podkasty na temat rękodzieła kaszubskie-
go, 1 konto na Instagramie propagujące 
rękodzieło kaszubskie, 3 spotkania z ludźmi 
kultury transmitowane na żywo.

Opracowała i fot. Maria Eichler
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Tymoteusz Muszyński 
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     W Chojnicach też można się zbadać na 
obecność koronawirusa bez wychodze-
nia z auta.

   W Chojnicach, powstało właśnie czwarte 
Centrum Diagnostyczne Covid – 19 drive 
thru, czyli punkt pobierania wymazów bez 
wychodzenia z auta. Dzięki współpracy 
pomiędzy 7. Pomorską Brygadą Obrony 
Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio
(7 PBOT), Pomorskim Urzędem Wojewódz-
kim i Chojnickim Szpitalem Specjalisty-
cznym, każdy, kto zakwalifikuje się do 
badania będzie mógł bezpłatnie, bez wycho-
dzenia z samochodu, sprawdzić czy jest 
zarażony koronawirusem.

    Na terenie Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Leśnej 10, żołnierze 7 PBOT ustawili 
specjalne namioty oraz organizują drogi 
wjazdu i wyjazdu do tego punktu poboru 
wymazów. Nasi terytorialsi z 71 Batalionu 
Lekkiej Piechoty z Malborka będą tam 
odpowiedzialni za odkażanie wjeżdżających 
pojazdów, kierowanie samochodów do wła-
ściwego miejsca i sprawny przebieg pobie-
rania wymazów.

     W piątek 16 maja 2020r. o godzinie 10.00 
nastąpiło otwarcie punktu poboru wymazu
w obecności wojewody pomorskiego Dariusz 
Drelicha oraz dowódcy 7 PBOT kmdr 
Tomasza Laskowskiego. Z tej oferty będzie 
mógł skorzystać każdy, kto już jest poddawa-
ny kwarantannie i osoby, które zaobserwo-
wały u siebie niepokojące objawy mogące 
świadczyć o zarażeniu koronawirusem.

    Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 58 727 05 
05 i po przeprowadzeniu wywiadu możemy 
zostać zakwalifikowani do tego bezpłatnego 
badania. 

   Podczas rejestracji, osoby zainteresowane 
zostaną poinformowane o dacie i godzinie 
pobrania wymazu. Na miejscu natomiast 
specjalnie przeszkoleni żołnierze WOT-u 
pobiorą od nas wymaz z gardła i prześlą go 
do badań. Wyniki uzyskamy po około dwóch 
dniach.

por. Tomasz Klucznik
   oficer prasowy

  7 Pomorska Brygada OT

 JUTRO WSTANIE NOWY ŚWIT

wirus w koronie

ludzkie usta i nosy
w maskach argumentów
są jeszcze oczy
i uszy
by słyszeć wołanie

brak wyrazu twarzy
ręce w rękawiczkach

w rynsztunku ochronnym
od świtu do nocy 
ratują kolejne ofiary zakażenia

zniknął uśmiech
odpłynęły marzenia
spotęgował się lęk 
i gorycz istnienia

na pokładzie kwarantanna zakażenia zgony

bezduszny władca koronawirus
bezwzględny terrorysta
i spanikowani ludzie 
w strachu przed zakażeniem
- taki jest współczesny real życia 

w nijakiej codzienności covida – 19
- łakną oddychać 
 szczęściem miłością
- jak to było w c z o r a j
zdruzgotani beznadzieją
tańczą chocholi taniec
z menadżerem pandemii
chcieliby zamknąć – t e r a z
otworzyć się na j u t r o
tkwią w przekonaniu
że miłość zwycięży zło
wstanie jutro z nowym świtem
a oni przytuleni odbudują ruiny
by zachwycać się
wschodami i zachodami

czy ten koronawirus
przeglądał się już w lustrze
czy w odbiciu lustra ujrzał siebie
 w koronie władcy świata
już zbyt długo podróżuje
- kiedy znajdzie swój port – pytają
czy jego sumienie powiedziało mu
że jest twórcą gigantycznej tragedii
są przekonani o tym
- miłość zwycięży zło
wstanie jutro z nowym świtem
i przytuleni odbudują ruiny...
znowu zachwycą ich wschody i zachody
przyciągnie zorza polarna

nawet jasnowidz stracił wątek
szuka wyjścia z niewoli
pajęczej sieci zdarzeń
a Pegaz ?
w obłokach ukrył swoją twarz
w jego myślach
kotłują się pytania
czy Bóg pomoże 
i ludzie się odrodzą
z toksycznych doznań ?
zdeterminowani
modlą się do Stwórcy
ślą błagalne prośby
do Jego Matki
którą najpiękniejszą zwą
z ich wiarą różnie bywa
nawet miłość gubią na zakrętach życia
czy odezwała się magia
początku miejsca i czasu
determinizm przyrody również
- powodzie susza
i...wirus                         

ZA GŁOSEM SERCA

spójrz
w moje oczy

zrodziły się z namiętności
muzyki

są zwierciadłem duszy

niech słone łzy
niczym morskie fale
obmyją twoje stopy

twoja miłość jest darem
natury
czułość pocałunków poezją
gdy proza przemierza świat
z wirusem w koronie

idź za głosem serca
otulony mrokiem 
czterech ścian

zrobię wszystko

- moje słowa
tylko dla ciebie
-w doskonałym kręgu
rąk i ramion -
wyśpiewają
najpiękniejsze melodie 
życia

     Maria Jolanta Kowalska
Marzec 2020
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      Historia Doliny Śmierci w Chojnicach, miejsca w któ-
rym w czasie II wojny światowej dochodziło do mordo-
wania przede wszystkim mieszkańców miasta i regionu 
przez Niemców, wydaje się być relatywnie dobrze znana. 
Jednak wiele kwestii i pytań nawet po kilkudziesięciu 
latach pozostaje bez odpowiedzi.

Historia Doliny Śmierci

     Szczególnie w październiku i listopadzie 1939 roku na 
terenie przedwojennego województwa pomorskiego Niemcy 
wymordowali – jak się szacuje – przynajmniej 30 tysięcy 
Polaków. Byli wśród nich tzw. wrogowie niemczyzny (szero-
ko rozumiana inteligencja), osoby niepełnosprawne, przed-
stawiciele społeczności żydowskiej oraz ci, którzy narazili się 
w jakiś sposób miejscowym Niemcom. Jednym z terenów, 
gdzie dochodziło do masowych egzekucji Polaków były 
północne obrzeża dzisiejszych Chojnic. Już w czasie wojny 
lokalna społeczność nazywała te tereny Doliną Śmierci.
      Nie udało się do chwili obecnej ustalić dokładnej liczby      
i personaliów pomordowanych osób. Pewnym jest, że w tra-
kcie ekshumacji, które odbyły się jesienią 1945 roku wydo-
byto szczątki jedynie 167 osób. Zdjęcia rezultatów tych prac 
są tak drastyczne, że nie nadają się do publikacji popularno-
naukowej. Rodzinom udało się rozpoznać szczątki zaledwie 
53 ofiar.
     Co ważne, Niemcy nie dokonywali egzekucji jedynie na 
terenie, który obecnie jest wpisany do gminnej ewidencji za-
bytków jako Dolina Śmierci – miejsce straceń i pochówków.   
Z zeznań różnych świadków, wizji lokalnych Powiatowego 
Komitetu Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Chojni-
cach wynika, że Polaków mordowano także na polach poło-
żonych na wysokości dzisiejszych Igieł. Niektóre zeznania 
mówią także, że groby masowe były także na południe od 
dzisiejszej Doliny Śmierci. Wynika z tego, że Dolina Śmierci 
to w istocie kilka lokalizacji, gdzie Niemcy mordowali Pola-
ków. Właśnie te miejsca będziemy starać się zlokalizować          
i zadokumentować w trakcie badań archeologicznych.
     Dolina Śmierci jako miejsce niemieckich zbrodni miało 
zostać ponownie wykorzystane w drugiej połowie stycznia 
1945 roku. Tutaj jest jeszcze więcej niejasności. Niektóre 
dokumenty mówią o 400 ofiarach. Inni byli przekonani, że     
w kilka styczniowych dni Niemcy zamordowali 600-800 

osób. Również wykluczają się relacje dotyczące tego kim 
ofiary były i skąd pochodziły. Bazując jedynie na źródłach 
historycznych więcej jest niewiadomych niż pewnych 
ustaleń na temat wydarzeń w Dolinie Śmierci. Archeologia 
może być pomocna w wyjaśnieniu przynajmniej kilku z nich.

Archeologia Doliny Śmierci

    Już po wstępnych rozmowach z wybranymi mieszkańcami 
Chojnic wynika, że większość osób wie, gdzie znajduje się 
Dolina Śmierci. Również fakt, że jest to miejsce związane z II 
wojną światową i masowymi rozstrzeliwaniami jest pow-
szechnie znany. Jednak nie ma zweryfikowanej naukowo 
wiedzy, gdzie dokładnie dochodziło do mordowania Pola-
ków. Po niespełna 80. latach nikt nie może odtworzyć linii 
rowów strzeleckich, do których – jak wynika z zeznań świad-
ków – Niemcy wrzucali ciała ofiar. W rzeczywistości nie 
mamy pewności jak dokładnie prace ekshumacyjne w listo-
padzie i początku grudnia 1945 roku zostały przeprowa-
dzone. Między innymi te kwestie stanowią zasadniczy człon 
prac w ramach projektu pt. „Archeologii Doliny Śmierci”, 
który realizuje Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii         
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Insty-
tutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
   Archeolodzy dysponują wieloma metodami, które wykorzy-
stywane są w trakcie badania śladów działalności człowieka 
z epoki kamienia czy też czasów średniowiecza. Te same 
narzędzia chcemy wykorzystać do odkrycia, zadokumen-
towania i zmapowania śladów niemieckich mordów w Dolinie 
Śmierci w czasie II wojny światowej. Zostanie przepro-
wadzona analiza historycznych i współczesnych zdjęć lot-
niczych, zobrazowań satelitarnych, danych zebranych przy 
pomocy lotniczego skanowania laserowego, przeprowa-
dzone zostaną badania geofizyczne oraz prace wykopali-
skowe. Pomocną metodą w lokalizacji miejsc rozstrzeliwań 
są także badania powierzchniowe przy pomocy wykrywaczy 
metali. Pierwsze takie poszukiwania odbyły się 9 maja.
  Dokładne analizy pozyskanych przedmiotów będą moż-
liwe dopiero po ich kompleksowej konserwacji. Pozyskano 
kilkanaście sztuk łusek od broni krótkiej i długiej. Większość 
z nich jest niemieckiej produkcji, co może być bardzo ważną 
informacją w kontekście rekonstrukcji miejsc rozstrzeliwań   
w Dolinie Śmierci. Wydaje się, że najcenniejsze znaleziska 

to oznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet z okresu 
międzywojennego oraz posrebrzana spinka do mankietu. 
Artefakty te mogły należeć do ofiar, które straciły życie w Do-
linie Śmierci. Z kolei naboje szkoleniowe do mausera 
wskazują, że okoliczny teren był wykorzystany przez 
Niemców także jako plac ćwiczeń wojskowych. 

Etnografia Doliny Śmierci

   Należy wyraźnie podkreślić, że Dolina Śmierci to nie po 
prostu wycinek przestrzeni. To przede wszystkim historia 
tych, którzy stracili na okolicznych polach życie w czasie II 
wojny światowej w masowych egzekucjach. Potomkowie 
niektórych pomordowanych żyją w Chojnicach i regionie. 
Spisanie ich relacji, wspomnień rodzinnych, zadokumento-
wanie pamiątek po tych, którzy spoczęli w Dolinie Śmierci 
jest także ważnym elementem projektu. Interesuje nas nie 
tylko odtwarzanie przeszłości Doliny Śmierci. Nie lekcewa-
żymy również jej późniejszych losów i tego, co ludzie o niej 
myślą czy też do jakich wydarzeń na jej terenie dochodziło
w okresie powojennym.
    Na przykład jednym z niezbadanych zagadnień są powo-
jenne wyobrażenia lokalnej społeczności na temat Doliny 
Śmierci. Ojciec jednego z naszych informatorów jako małe 
dziecko był ostrzegany, żeby nie zapuszczał się do Doliny, 
bo to tajemnicze i złowrogie miejsce; miejsce gdzie „diabeł 
miał topić złoto”. Inny respondent wspominał jak będąc 13-
letnim chłopcem wraz z kolegami podglądał prace ekshuma-
cyjne, które miały miejsce na obrzeżach Chojnic. W trakcie 
wizji lokalnej wskazał dokładnie przestrzeń, gdzie jego 
zdaniem znajdował się stos ciałopalny, na którym – jak 
wynika także z materiałów Powiatowego Komitetu Uczcze-
nia Ofiar Zbrodni Hitlerowskich – Niemcy palili w drugiej 
połowie stycznia 1945 ciała zamordowanych ofiar. Jak 
przyznał w rozmowie: „Ja tam grzebałem i kości znalazłem, 
jeszcze widzę te beczki 200-litrowe po benzynie [którą 
Niemcy mieli użyć do podpalenia zwłok Polaków – dopisek 
autorów]”. Dolina Śmierci w rzeczywistości łączy przeszłość
i współczesność, żywych i umarłych. Przez najbliższe 
miesiące będziemy chcieli spojrzeć na nowo na historię, 
archeologię i etnografię Doliny Śmierci i jej najbliższej 
okolicy.

Przestrzenna dystrybucja (tzw. planigrafia) artefaktów odkrytych w trakcie badań z 
wykrywaczami metali 9 maja na podkładzie modelu cieniowego (oprac. F. Wałdoch).
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     Badania etnologiczne pozwalają również na dokumentację współczesnych praktyk 
związanych w taki czy inny sposób z Doliną Śmierci. W trakcie niedawnego wywiadu zapro-
ponowano nam nalewkę z mniszka lekarskiego potocznie nazywanego mleczem. Kwiaty na 
nalewkę zostały zebrane właśnie w Dolinie Śmierci. Tego rodzaju wspomnienia, materiały       
i praktyki społeczne są także składową Doliny Śmierci jako miejsca. To informacje, które są 
ważne z naukowego punktu widzenia.

Dolina Śmierci i jej otoczenie to nie tylko historia drugowojenna

       Badania archeologiczne zwykle nie koncentrują się tylko na danym miejscu. Określoną 
przestrzeń czy też przedmiot umieszcza się w szerszym kontekście historycznym, geogra-
ficznym oraz kulturowym w celu pełniejszego zrozumienia złożoności podejmowanego 
problemu. Podobnie wyglądała rzecz w przypadku pierwszych badań w ramach „Archeologii 
Doliny Śmierci”.
       W trakcie poszukiwań przy wykorzystaniu wykrywaczy metali odnaleziono kilkadziesiąt 
artefaktów. Już po wstępnych oględzinach pozyskanego materiału można wnioskować, że 
część łusek, monet, ozdób jest związana z wydarzeniami, do których dochodziło w Dolinie 
Śmierci. Dopiero prace wykopaliskowe, które planowane są na okres pomiędzy sierpniem      
a wrześniem tego roku dadzą odpowiedź czy znaleziska pochodzą np. z wyekshumowanej 
mogiły z 1945 roku albo przestrzeni, gdzie rozstrzeliwano ofiary. Jednak nie wszystkie 
odkrycia mają drugowojenną proweniencję.
      Liczną grupą znalezisk są ołowiane kule muszkietowe, które na podstawie ich kształtu 
można datować na około połowę XIX wieku. Były to kule najprawdopodobniej od karabinu 
Thouvenin – karabinu z zamkiem kapiszonowym francuskiej produkcji. Niemniej jednak 
najciekawszym odkryciem wydaje się zlokalizowanie na pochodnych produktach lotniczego 
skanowania laserowego reliktów grodziska – zapewne z okresu średniowiecza. W trakcie 
weryfikacji terenowej zespół badawczy odkrył fragmenty naczyń ceramicznych oraz polepy 
(przepalonej gliny).

Podsumowanie

      Dolina Śmierci nie jest po prostu miejscem związanym z II wojną światową. Sprawy są 
znacznie bardziej złożone i wieloaspektowe. Dolina Śmierci w rzeczywistości łączy prze-
szłość i współczesność, żywych i umarłych. Przez najbliższe miesiące będziemy chcieli 
spojrzeć na nowo na historię, archeologię i etnografię Doliny Śmierci i jej najbliższej okolicy.

Podziękowania

       Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących     
z Funduszu Promocji Kultury. Także miasto Chojnice wsparło organizacyjnie i finansowo 
nasze prace. Osobne podziękowania składamy członkom Grh Ziemi Krajeńskiej oraz 
Elbląskiemu Stowarzyszeniu Eksploracyjnemu Ilfing za aktywny udział w pracach terenowych 
i pomoc w opracowaniu pozyskanego materiału zabytkowego.

Dawid Kobiałka,
 Mikołaj Kostyrko, Filip Wałdoch, Ewelina Ebertowska

  Archeolodzy w trakcie trójwymiarowego namierzania odnalezionego przedmiotu (fot. D. Frymark).

  W trakcie prac poszukiwawczych odnaleziono odznakę 
Przysposobienia Wojskowego Kobiet  z czasów II RP.  (fot. D. Kobiałka).

Obrys szkicu miejsca egzekucji w Dolinie Śmierci wykonanego przez Leona Stypa-Rekowskiego, który 
znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Świadek był jedną z zaledwie kilku 
osób, którym udało się zbiec w ostatniej chwili z egzekucji na terenie Doliny Śmierci.

(oprac. F. Wałdoch)

Wycinek niemieckiej ortofotomapy wykonanej latem 1940 roku przedstawiającej fragment terenu 
objętego badaniami. W części centralnej jest tzw. Ostrówek, gdzie znajduje się miejsce pamięci 
poświęcone osobom zamordowanym w Dolinie Śmierci (oprac. M. Kostyrko).

Podczas badań i analizy gabinetowych archeolodzy okrywają ślady związane nie tylko z drugowojenną 
historią Doliny Śmierci – wizualizacja pochodnych lotniczego skanowania laserowego, na której 
widoczne są relikty grodziska (średniowiecznego?) (oprac. M. Kostyrko).
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       Dnia 27 maja 2020 r. obchodziliśmy 30. rocznicę 
pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych  wyborów do 
rad gmin i miast oraz rocznicę ustawy o samorządzie 
terytorialnym, która uchwalona została w dniu 8 marca 1990 
roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. Reforma administracji 
publicznej uznawana jest powszechnie za jedną z najważ-
niejszych i najbardziej udanych reform III Rzeczypospolitej. 
Ponadto po latach okazuje się, że samorząd jest sukcesem 
polskiego społeczeństwa.

          W chojnickim samorządzie funkcjonuję od 1994 r., 
kiedy to po raz pierwszy zostałem wybrany radnym Rady 
Miejskiej. Natomiast burmistrzem Chojnic jestem od 1998 r. 
Mogę śmiało powiedzieć, że samorząd to całe moje życie. 
Nie jest łatwo być samorządowcem i wie to każdy, kto nim był
i kto nim jest. To nie tylko rozpoznawalność i zaufanie miesz-
kańców, ale przede wszystkim ciężka praca. Codzienne 
podejmowanie trudnych decyzji, gdzie liczy się przede 
wszystkim dobro mieszkańców. Bycie samorządowcem to 
pewien rodzaj powołania. Trzeba to czuć i tym żyć. 

       30. rocznica samorządu terytorialnego skłania do 
poczynania pewnych refleksji. Oceniając ten czas i pracę 
moją oraz moich współpracowników (radnych i urzędników), 
można stwierdzić, że największym sukcesem samorzą-
dności w Chojnicach są inwestycje, które zmieniają jakość 
życia mieszkańców. I niewątpliwie są to kilometry nowych 
dróg, chodników i ścieżek rowerowych, czy budowa i remonty 
obiektów użyteczności publicznej. Jednak w Chojnicach 
mamy kilka inwestycji takich, które są podziwiane w skali 
całego kraju. Jest to między innymi nasz piękny rynek, park 
1000-lecia, budynek Chojnickiego Centrum Kultury, jak i ob-
wodnica południowa Chojnic. To są inwestycje, po które 
niektóre miasta sięgają, a my już je mamy i powinniśmy się
z nich bardzo cieszyć. Dla mnie podstawową misją bycia 
samorządowcem jest poprawa jakości życia mieszkańców
w sferze materialnej i poza materialnej, ale też interesuje 
mnie strefa psychospołeczna. Moim celem jest, aby chojni-
czanie byli szczęśliwi w miejscu, w którym żyją. Moje 22 lata 
bycia burmistrzem szybko minęły i cieszę się z tego, że 
jestem wybierany na tą zaszczytną funkcję, do tej służby 
miejskiej i publicznej. I to też jest sukces. Ważne jest również 
to, że obok siebie mamy także bardzo dobrych samorzą-
dowców, co często owocuje we wspólnej współpracy. 
Dawniej musieliśmy się tej współpracy nauczyć, a teraz jest 
ona wypracowana.

           Natomiast sukcesem samorządności w skali kraju jest 
to, że mieszkańcy wiedzą, że zawsze mogą liczyć na swój 
samorząd. Że samorząd zawsze się zaangażuje w rozwią-
zywanie ich problemów w sferze polityki społecznej. I to jest 
największy sukces tej reformy. Pamiętam jak funkcjonowały 
miasta i gminy przed rokiem 1990. Mogę śmiało stwierdzić, 
że to była inna jakość. W tej chwili każdy może porozmawiać 
ze swoim burmistrzem, czy też wójtem. Każdy może do niego 
przyjść i przedstawić swoje problemy, ale i pomysły, pro-
pozycje nowych inwestycji, jak i wydarzeń kulturalno-
społecznych. 

     Upamiętniając 30-lecie samorządności w Polsce, 
chciałbym zaprosić Państwa do uczestnictwa online w ogól-
nopolskiej debacie z cyklu „Polska samorządów” poświę-
conej samorządowi jako wspólnocie, organizowanej przez 
Fundację im. Stefana Batorego i Urząd Miejski w Chojnicach.

         Debata odbędzie się 4 czerwca br. o godz. 12.00
w Chojnickim Centrum Kultury. Będzie transmitowana na ży-
wo na portalu facebook.com, m.in. na profilu Fundacji im. 
Stefana Batorego i Urzędu Miejskiego w Chojnicach. W spot-
kaniu udział wezmą m.in. prezydent Sopotu, prezydent Słup-
ska, wójt gminy Chojnice i moja osoba. Oprócz nas będzie 
przedstawiciel organizacji pozarządowych i Fundacji im. 
Stefana Batorego. 

          W programie przewidziano dwa panele: od godz. 12.00 
do 13.30 panel samorządowy, a od godz. 14.00 do 15.30 
panel ekspercki. W przerwie między panelami zaplanowano 
konferencję prasową dla lokalnych mediów z udziałem 
debatujących. Patronat medialny nad wydarzeniem objął 
Tygodnik Polityka oraz Radio Tok FM. 

          Na zakończenie chciałbym przytoczyć kilka zdań z listu 
wystosowanego przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dul-
kiewicz i marszałka województwa pomorskiego Mieczysława 
Struka do mieszkańców Pomorza z okazji 30-lecia samo-
rządności: „27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze 
po II wojnie światowej w pełni wolne wybory. Były to wybory 
do odrodzonego samorządu terytorialnego. Polacy otrzymali 
w końcu szansę urządzenia swoich miast i wsi – swoich 
Małych Ojczyzn – zgodnie z własnymi oczekiwaniami i po-
trzebami. Od tego wydarzenia minęło 30 lat. Wiele lokalnych 
społeczności przez ten czas doskonale wykorzystało 
zrodzone wówczas możliwości i doprowadziło do zmiany 
oblicza kraju oraz jego rozwoju na wielu płaszczyznach. 
Decentralizacja  władz publicznych i upodmiotowienie 
lokalnych wspólnot opartych na zaangażowaniu tworzących 
je obywateli stało się jednym z fundamentów III Rze-
czypospolitej. Było to katalizatorem głębokiej modernizacji 
Rzeczypospolitej i podniesienia jakości życia Polaków. 
Samorządy mają niekwestionowane osiągnięcia. Pięknie-
jące ulice i place naszych miejscowości, coraz lepiej wypo-
sażone szkoły i szpitale, interesujące muzea, biblioteki i te-
atry, rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska, zagospo-
darowane przestrzenie wspólne, prężnie działające organi-
zacje pozarządowe i rozwiązania włączające wszystkich 
mieszkańców do wspólnoty – to tylko niektóre widoczne 
znaki, które dowodzą, jak wiele przez te 30 lat się zmieniło
i wciąż zmienia się na lepsze. Są to oczywiste fakty, które 
przemawiają za potrzebą zachowania i dalszego wzmac-
niania samorządów terytorialnych jako efektywnej formy 
organizacji struktur państwa.”

      Wszystkiego dobrego, zdrowia, a przede wszystkim 
zadowolenia z wykonywanej pracy wszystkim samorzą-
dowcom i pracownikom samorządowym.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic
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Koronawirus – ciąg dalszy

    Kryzys światowej gospodarki jest 
faktem. Ostatnie dwa miesiące to chaos na 
rynkach finansowych porównywany z wiel-
kim kryzysem w Stanach Zjednoczonych
z czasów XX-lecia międzywojennego. A jak 
radzą sobie z nim nasi przedsiębiorcy? Jak 
pomaga władza centralna i samorządy? 
Obecny kryzys jest wyjątkowy, bo nie zos-
tał wywołany przez czynniki wyłącznie 
ekonomiczne, ale przez epidemię, która 
wymusiła na rządzących państwami całe-
go świata nagłe zatrzymanie rozpędzo-
nych gospodarek i społeczeństw. Chyba 
nie było nikogo, kto z niedowierzaniem nie 
oglądał zdjęć z europejskich stolic i miast, 
gdzie na ulicach były pustki. Ogromne 
wrażenie na mnie wywarł widok nowojor-
skiej ulicy Wall Street. Ulicy na co dzień 
tętniącej życiem przez 24h. Tymczasem 
zatrzymał ją, niewidoczny gołym okiem, 
wirus COVID-19. Na szczęście z każdym 
dniem sytuacja zaczyna wracać do normy. 
Roztropne posunięcia rządzących w Pol-
sce i na świecie powoli odmrażają kolejne 
gałęzie gospodarki i życia społecznego. 
Niemniej przed nami jeszcze wiele trud-
nych miesięcy.

     Pomoc ze strony państwa była i jest 
podstawowym oczekiwaniem przedsię-
biorców i obywateli. Czy Państwo zdało 
egzamin? Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, 
że wszystko wskazuje na to, że tak. Szyb-
kie reakcje rządu Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego i Ministra Zdrowia Łukasza 
Szumowskiego pozwoliły zapobiec reali-
zacji scenariusza włoskiego i hiszpań-
skiego. Dzięki temu w Polsce krzywa za-
chorowań została wypłaszczona. Oczy-
wiście sytuacja na Śląsku nadal budzi 
niepokój, ale w pozostałej części kraju jest 
ona ustabilizowana. 

     Jednocześnie po pierwotnych obawach 
dużej części przedsiębiorców i narzeka-
niach opozycji parlamentarnej okazuje się, 
że rozwiązania #TarczyAantykryzysowej
i #TarczyFinansowej działają. Proces 
wnioskowania znacznie został uprosz-
czony i środki sprawnie są przekazywane 
w ciągu kilku dni na konta przedsiębiorców. 
Wielu przedsiębiorców z terenu Chojnic,
z którymi rozmawiałem w ostatnich tygo-
dniach, chwali te rozwiązania i potwierdza, 
że faktycznie działają. Jeden z takich 
przedsiębiorców stara się również o wspar-
cie ze strony gminy - chodzi o umorzenie 

podatku od nieruchomości w związku ze 
znaczną utratą dochodów. Podkreśla, że 
łatwiej było mu uzyskać wsparcie rządowe 
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych, niż spełnić kilkanaście warunków 
umorzenia podatku od nieruchomości
w wysokości około 2000 zł. Część przed-
siębiorców żałuje, że z deklarowanej po-
mocy ze strony samorządu nie są w stanie 
skorzystać. W tym miejscu, niestety, mu-
szę podkreślić, że jest też duża część pod-
miotów, które na sytuacji związanej z koro-
nawirusem postanowiły po prostu zarobić. 
Nie poniosły realnych strat a i tak ubiegają 
się o pomoc na zasadzie „bo przecież 
dają”. Zapominają, że pomoc państwa nie 
pochodzi z czarodziejskiego kapelusza. To 
są pieniądze nas wszystkich. Jakoś to 
„polskie kombinowanie” niektórym jeszcze 
siedzi głęboko we krwi. Smutne i przykre!

Cyrk wyborczy?!

      Nie potrafię inaczej określić tego co
w sprawie wyborów prezydenckich wyczy-
nia opozycja parlamentarna z PO-KO na 
czele. Okazuje się, że celem braku głoso-
wania w dniu 10 maja nie było bezpieczeń-
stwo Polaków. Celem była zmiana kan-
dydata na prezydenta. Słaba i dołująca we 
wszystkich możliwych sondażach Małgo-
rzata Kidawa-Błońska została wymieniona 
na „nieopierzonego” Rafała Trzaskow-
skiego. Dlaczego „nieopierzonego”? Mam 
znajomych mieszkających w Warszawie, 
którzy tak określają kandydata na prezy-
denta z ramienia PO-KO. Niestety brakuje 
temu kandydatowi odpowiedniego doś-
wiadczenia i realnych osiągnięć. Wszystko 
to wygląda na marketingową wydmuszkę – 
pustą w środku. Zachęcam Państwa do 
próby odpowiedzenia sobie na pytania: 
jaka będzie Polska i jej znaczenie na arenie 
międzynarodowej w przypadku wygranej 
każdego z poszczególnych kandydatów? 
Czy Polska tak jak dotychczas ma budo-
wać swoją podmiotowość, czy ma stać się 
wasalem zachodnich mocarstw? Ja uwa-
żam, że silna, podmiotowa pozycja Polski 
na światowej arenie jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy będzie kontynuowana poli-
tyka Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Zasługi koronawirusa.

     Myślicie, że ich nie ma? Przede wszy-
stkim staliśmy się bardziej uważni. W prze-
strzeni publicznej, pracy czy domu. Mniej 
czasu spędzamy poza domem. Jesteśmy 
w mniejszym stopniu narażeni na wszel-
kiego rodzaju wirusy. Sądzę, że środki 
dezynfekcyjne do rąk w wielu miejscach 
będą już na stałe. Jeszcze na początku 
roku były tylko w budynkach służby zdro-
wia. Teraz są wszędzie. Nasze ręce mają
o wiele częstszy kontakt z mydłem niż 
onegdaj bywało. Nie dotykamy wielu rze-
czy w przestrzeni publicznej bez wyraźnej 
potrzeby. Częste czyszczenie i dezynfeko-
wanie klamek czy poręczy stało się stan-
dardem. Życzmy sobie, aby te nawyki 
higieniczne pozostały na trwałe.

      Mamy więcej czasu dla rodziny. Więcej 
spędzamy go z dziećmi i częściej rozma-
wiamy. Jest jednak łyżka dziegciu. Prze-
moc domowa według niektórych badań 
wzrosła trzykrotnie i mówi się także o zna-
cznym przyroście składanych pozwów 
rozwodowych. Ogólny bilans zapewne jest 
jednak pozytywny, ale taka już nasza 
natura, że skupiamy się na negatywach.

Zgadzam się z prezydentem Dudą!

    Nasz rząd prowadzi mistrzowską narra-
cję bieżącą w czasach pandemicznych. 
Wynika z niej, że panuje nad wszystkim. 
Stosuje skuteczną taktykę wmawiania tego 
Polakom. Znaczna część nie pamięta, że 
jeszcze w marcu noszenie maseczek 
przez niezarażonych Polaków było wyś-
miewane przez ministra Szumowskiego.
W kwietniu stały się obowiązkowe wszę-
dzie poza domem. Teraz zostały ograni-
czone tylko do zbiorowisk. Zresztą inne 
obostrzenia wprowadzono przy znacznie 
mniejszej liczbie wykrytych zachorowań. 
Tutaj kolejna manipulacja. Dlaczego, gdy 
chwalono się znacznymi możliwościami 
przeprowadzania badań na obecność 
koronawirusa, nie przebadano WSZY-
STKICH pensjonariuszy i pracowników 
domów pomocy społecznej czy wszystkich 
pracujących w służbie zdrowia? Zaiste był 
to „ostry cień mgły”. Do tego nieciekawe 
powiązania biznesowe wokół ministra 
zdrowia…

    Za jedną rzecz mogę jednak pochwalić 
rządzących. Rozmawiałem z drobnym 
przedsiębiorcą chojnickim, który nie zwol-

nił żadnego pracownika w czasach pande-
micznych. Teraz otrzyma znaczną pomoc 
w utrzymaniu stanowisk pracy przez naj-
bliższy rok (tarcza antykryzysowa 3.0).

     Mam nadzieję, że inni też załapią się na 
jakąś formę pomocy ze strony rządowej. 
Cieszę się, że włodarze i samorządy za-
częły podejmować próby ulżenia lokalnym 
przedsiębiorcom. Wskazane następne 
kroki.

Nasza służba zdrowia 
jest lepsza od węgierskiej!

     Tyle, że za nimi są dwa państwa - 
Rumunia i Albania. Są to dane za 2018 rok. 
Euro Health Consumer Index obejmuje 35 
państw europejskich. Porównywano w nim 
kraje według trzech kryteriów: dostępność 
służby zdrowia, czas oczekiwania i posza-
nowanie praw pacjenta.

       Dzisiejsza wirusowa sytuacja wywoła-
ła wreszcie dyskusję nad wieloetatowością 
lekarzy i pielęgniarek. Może w końcu uda 
się wypracować taki model zarządzania i fi-
nansowania w służbie zdrowia, który stwo-
rzy model bardziej przyjazny pacjentowi.

Rodzice będą
sojusznikami nauczycieli.

    Taką mam nadzieję, choć wiem, że 
obecnie zdalne nauczanie budzi sporo 
emocji. Trzy lata temu, kiedy miłościwie 
nam panujący wprowadzali „reformę” oś-
wiaty, kilka razy na tych łamach trąbiłem
o przeładowaniu podstaw programowych. 
Wcześniej odchudzano podstawy progra-
mowe, a większy akcent stawiano na 
umiejętności (szczególnie na tzw. osiem 
kompetencji kluczowych, wspólnych dla 
krajów Unii Europejskiej). Liczyłem na to, 
że ta tendencja się utrzyma. Niestety, rząd 
premier Szydło przyklepał podstawy pro-
gramowe krytykowane przez przytła-
czającą większość środowisk naukowych
i oświatowych. Autorów tych gniotów uja-
wniono dopiero po dwóch latach bojów 
sądowych. Teraz naocznie rodzice mogli 
się przekonać co zafundowano ich pocie-
chom. Stąd moja nadzieja, na wspólne 
działania dla dobra naszych dzieci.
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     W świadomości lokalnej społeczności silnie zako-
rzenił się kult zmarłych. Świadczy o tym dbałość o groby 
bliskich, ozdabianych roślinami i zapalonymi zniczami. 
Na żadnym cmentarzu, nawet na najstarszym, nie ma 
grobów starszych niż z końca XVIII w.

             Zmarłych grzebano na cmentarzach przykościelnych
i w podziemiach kościołów – kryptach. W nich składano zwło-
ki ludzi znanych czy zasłużonych. W Chojnicach istniały 
cmentarze przykościelne (przy kościele farnym i przy koś-
ciołach św. Ducha i św. Jerzego). Cmentarze czynne to 
cmentarz parafialny pod opieką parafii kościoła p.w. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela i cmentarz gminy miejskiej – tzw. komu-
nalny. Są nekropolie, które zamknięto dla pochówków 
(miejsce kaźni – Dolinę Śmierci, Cmentarz Ofiar Zbrodni 
Hitlerowskich, cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich). 
Zachowały się ślady nieistniejących miejsc wiecznego spo-
czynku (np. Wzgórze Ewangelickie, cmentarz francuski, rus-
ki, cmentarze żydowskie). Świat nekropolii to świat wiecznej 
ciszy, to pamięć o tych którzy na stałe wpisali się w naszą 
pamięć, w historię Chojnic.

Katakumby i kościoły

   W początkach ery chrześcijańskiej, ciała zmarłych w ośrod-
kach miejskich, grzebano w tzw. katakumbach. Pieczary lub 
groty łączone korytarzami albo też specjalnie do tego celu 
wzniesione budowle, stanowiły pierwotne formy cmentarzy. 
Katakumby znano w Rzymie, w miastach południowej
i wschodniej Europy, północnej Afryki i Azji Mniejszej. Rolę 
cmentarzy miejskich spełniały katakumby do V w. n.e., choć 
już w IV stuleciu kształtować się zaczęły nowe formy po-
chówków. Z ogłoszeniem przez Konstantyna Wielkiego
w 313 r. wolności wyznania dla chrześcijan, rozpoczęto bu-
dowę oraz adaptację różnych budynków na cele kościelne,
w ślad za czym przyszedł zwyczaj grzebania wiernych w mu-
rach kościelnych – rozpowszechnił się on dość szybko.

Cmentarze przykościelne

   Grzebanie zmarłych w kościołach spotkało się z wyczerpy-
waniem się miejsc grzebalnych. W świątyniach postano-
wiono chować jedynie duchownych, osoby szczególnie 
zasłużone. Z tego też względu wszystkich pozostałych 
wiernych parafii  chowano na placu przed lub wokół kościoła 
otoczonego parkanem albo murem. Tak powstały cmentarze 
przykościelne, czego pamiątką do dziś jest określenie mia-
nem cmentarza terenu okalającego świątynię. Tego rodzaju 
praktyka chowania zmarłych, ukształtowana w ciągu IV i V w. 
n.e., stała się w Europie Zachodniej powszechną  po wiek 
niemal XVIII. Cmentarz średniowieczny w niczym nie przy-
pominał dzisiejszej nekropolii.
  Średniowiecznych cmentarzy przykościelnych nie zdobiły 
marmury; nekropolie (szczególnie miejskie), nie były odizo-
lowane od miasta. Dzisiaj wiele cmentarzy znajduje się w 
centrum miasta; są od niego oddzielone murem i pewną 
przestrzenią, na której nie wolno stawiać budynków miesz-
kalnych. 
      W 1059 r. sobór rzymski nakazał wydzielenie wokół każ-
dego wznoszonego kościoła przestrzeni do 60 kroków (ok. 45 
m.), a wokół kaplicy - 30 kroków (ok. 22,5 m), którą uznano za 
część świątyni. Już w średniowieczu powstawały również 
cmentarze w pewnej odległości od kościołów. Cmentarze 
wyrastały także wokół prywatnych kaplic arystokracji. W wie-
kach średnich o wymiarach grobu decydowała ilość wolnego 
gruntu i liczba zmarłych. Najbardziej pożądanym miejscem 
wiecznego odpoczynku było bezpośrednie sąsiedztwo koś-
cioła. Średniowieczny grób miał charakter tymczasowy. Dziś 
ustawy państwowe gwarantują istnienie mogiły przez co 
najmniej 20 lat, lecz w średniowieczu oraz następnych 
stuleciach było to niemożliwe ze względów praktycznych. 
Przyczynami tego stanu była niewielka przestrzeń cmentarza 
i rzadkie oznaczanie miejsc pochówków. Dziś na cmentarz 
patrzymy pod kątem pamiątkowym lub artystycznym, dawniej 
nie zaprzątano sobie głowy estetyką miejsca pochówku. Jeśli 
już wystawiano nagrobki, to zazwyczaj wzdłuż murów, gdzie 
nikomu nie przeszkadzały. 

Kres cmentarzy przykościelnych

    Rozwój osad, miast i wzrost liczby ludności, względy 
sanitarne, szczególnie drażliwe w czasie częstych epidemii, 
sprawiły, że w ciągu IX i X stulecia zaczął się upowszechniać 
pogląd, iż ciała zmarłych należałoby grzebać w miejscach 
oddalonych do kościołów i od samych osad ludzkich. Próby 
wprowadzenia tych zmian w życie spotkały się z oporem 
wiernych. Wspierał się on na powszechnym wówczas poglą-
dzie, jakoby pochówek poza kościołem lub poza przykoś-
cielnym cmentarzem był w jakimś sensie profanacją uwła-
czającą pamięci zmarłych. Z tego względu do połowy XVIII w. 
cmentarze, jak je zwano „polne” lub „w polu” należały do 
rzadkości.
Kres grzebaniu zmarłych na cmentarzach przykościelnych, 

położyła Francja (II połowa XVIII wieku). Za jej przykładem 
jako pierwsza poszła Polska. Był to początek powstania 
cmentarzy w obecnym rozumieniu tego słowa.

Cmentarz przy kościele
p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 

          Zwyczaj grzebania zmarłych wokół świątyń przyjął się 
także w Chojnicach. Pierwszy cmentarz przykościelny zais-
tniał przed 1340 przy drewnianym kościele p.w. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela. W latach 1340-1360 w miejscu świątyni 
drewnianej wzniesiono kościół murowany. Informacje
o cmentarzu znajdują się w licznych relacjach wydarzeń 
miejskich. Wynika z nich, że w domku obok cmentarza 
zamieszkiwali od 1621 roku Jezuici. W 1738 miejsce wiecz-
nego spoczynku otoczono parkanem. Utrzymaniem po-
rządku zajmowali się mieszkańcy przycmentarnego budynku 
(plebania). Znajdował się on w pobliżu baszty kościelnej
i przylegał do muru obronnego.
       Cmentarz przykościelny był czynny do 1825 roku. 
Zgodnie z rozporządzeniem władz w Berlinie nakazano 
zamknięcie w państwie pruskim dla kolejnych pochówków 
tzw. cmentarzy przykościelnych. Po jego zamknięciu założo-
no cmentarz przy ulicach Wysokiej i Gdańskiej. Teren cmen-
tarza przy farze wielokrotnie niwelowano. W 1927 plac zmo-
dernizowano. Rozebrano budynki, wycięto drzewa otaczają-
ce kościół. Przed wojną teren placu kościelnego ponownie 
zniwelowano. Po 1945 roku zrujnowane kamienice od połu-
dnia usunięto. W latach 2006-2007 w trakcie kompleksowego 
remontu świątyni przebudowano plac kościelny – wymienio-
no nawierzchnię, kanalizację deszczową, oświetlenie. 
Posadzono ozdobną roślinność.

        Pochówków dokonywano również w kryptach kościoła. 
Takie miejsce spoczynku przysługiwało zasłużonym dla 
miasta, zamożnym zmarłym z rodzin okolicznej szlachty. Po 
raz pierwszy na kryptę natrafiono w latach 20. XX wieku
w trakcie prac restauracyjnych gdy zapadła się część 
posadzki. Pod posadzką w lewej nawie odnaleziono kryptę: 
czaszki i kości leżały w nieładzie. Odbudowano wtedy uszko-
dzone sklepienie, po czym kryptę ponownie zamurowano.

W prawej nawie odkryto grobowiec z 1819 roku. Krypta wyko-
rzystywana była do pochówków do osiemnastego wieku, po 
czym została zamurowana. 
       W świątynnych grobach pochowano m.in. znamienitych 
rycerzy poległych w bitwie chojnickiej w 1454. Krypty to także  
miejsce pochówku wybitnych chojniczan i zasłużonych dla 
miasta malarzy: Hermana Hana i Franciszka Ksawerego 
Haeflicha. 
       Ponownie krypty otwarto na początku XXI wieku (2002 
rok). W trakcie przygotowań kościoła do remontu rozpoczęły 
się poszukiwania krypty ze szczątkami Hermana Hana.
W krypcie w północnej nawie odkryto resztki zniszczonych 
trumien, luźno zalegające ludzkie kości. W 2003 rozebrano 
ścianę we wschodniej części krypty. Pozostałości murarskie 
na tej ścianie wskazywały na istnienie przejścia do drugiej 
komory grobowej. Po wycięciu otworu w posadzce kościoła 
archeolodzy przeprowadzili badanie grobów. Zwłoki skła-
dano bezpośrednio do ziemi bez trumien; szkielety zalegały 
w kilku warstwach. W krypcie spoczywają  szczątki trzydzie-
stu dwóch osób. Znaleziono też okucia i uchwyty trumienne,
a także skórzane fragmenty strojów. Krypta wykorzystywana 
była do pochówków do osiemnastego wieku. Po zakończeniu 
prac kryptę zabezpieczono szklaną płytą umożliwiającą 
wgląd z wnętrza kościoła (w nawie północnej).
     Cmentarze przyświątynne istniały podobnie przy koś-
ciołach filialnych – na Przedmieściu Człuchowskimi i Gdań-
skim. Tam składano do grobu zmarłych ze szpitali i przytuł-
ków: cmentarz przy kościele – szpitalu p.w. św. Ducha na 
Przedmieściu Człuchowskim i cmentarz kościoła – szpitala 
p.w. św. Jerzego na  Przedmieściu Gdańskim. Własny 
cmentarz przyklasztorny założyli chojniccy Augustianie. 
Wymienione cmentarze nie zachowały się. 
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       Spacerując w rejonie dzisiejszego Pawłówka, można 
się natknąć na fragmenty tajemniczej łącznicy która 
miała łączyć stację Chojnice z linią kolejową do Laskowic 
i Bydgoszczy.

    Część tej łącznicy obecnie jest zasypana, jednak na niektó-
rych odcinkach widać jej zarys w wąwozie (od szosy Chojnice 
– Tuchola w kierunku toru na linii z Tucholi do Chojnic) oraz 
nasyp na tor kolejowy biegnący po łuku, w rejonie wybudo-
wań Pawłówka. Na linii tej łącznicy znajdowały się dwa wia-
dukty kolejowe.

       Główną trasę przez Chojnice, Berlin – Królewiec oddano 
do użytku w sierpniu 1873 roku, natomiast linę Chojnice – 
Laskowice w sierpniu 1883 roku. Wraz z oddaniem do eks-
ploatacji następnych linii kolejowych, wzrostem przewozów
i wprowadzaniem do ruchu nowych serii parowozów (dłuż-
szych i cięższych), a tym samym prowadzenia przez nie 
dłuższych i cięższych pociągów stacja stała się za krótka.
W 1904 roku podjęto decyzję o wydłużeniu stacji w kierunku 
północnym o 200 metrów z jednoczesną zmianą wejścia 
torów linii Laskowice – Chojnice.
      Przez stację Chojnice przebiegała droga w poziomie szyn 
odgałęziająca się od szosy gdańskiej w kierunku na Tucholę
( dzisiejsza ul. Kasztanowa ). W czasie rozbudowy stacji wy-
budowano wiadukt kolejowy (dzisiaj ul. Tucholska, użytkowa-

ny do dnia dzisiejszego). Drogę prowadzącą do Tucholi odga-
łęziono od szosy gdańskiej i około 150 metrów dalej, 
przeprowadzono pod nowym wiaduktem i ostrym łukiem 
połączono za torami z istniejącą drogą do Tucholi, zaś 
przejazd w poziomie szyn (ul. Kasztanowa) zlikwidowano. Za 
wsią Pawłowo wykonano nasypy, wykopy oraz przyczółki pod 
wiadukty drogowe i kolejowe dla nowo wytyczonego szlaku 
Silno – Chojnice, lecz prac tych nie dokończono. Nie podjęto 
ich także w okresie międzywojennym ani w czasie II wojny 
światowej. Stan taki dotrwał do 1942 roku, w którym to roz-
poczęto kolejną przebudowę stacji.
          Z wiaduktami zaznaczonymi na wycinku mapy WIG 
jako 1 i 2, wiąże się ciekawa historia. Pomimo tego, że na 
nasypie i na opisanych wyżej obiektach, nigdy nie za-
montowano torowiska, jak i nie zamontowano przęseł na 
wiaduktach, (zdjęcia lotnicze z 1944r.) to w 1945 roku sowieci 
zbombardowali oba wiadukty. Sowieci prawdopodobnie 
obawiali się, że Niemcy w szybkim czasie uruchomią tę 
łącznicę i będą mieli możliwość większego ruchu na 
chojnickim węźle kolejowym. Wiadukt nr 2 był ulubionym 
miejscem zabaw i popularnie zwany był „Zwalonym mostem". 
Nazwa wzięła się od tego, że wiadukt ten nie łączył się z szo-
są Gdańską, gdyż nigdy nie został ukończony, a tory do 
Tczewa wyglądały tak, jakby biegły po zawalonej i zasypanej 
części wiaduktu.

      

W „Bedekerze chojnickim" pod hasłem „Zarwany most" str. 
337, podano, że most wysadzony został przez polskich 
saperów 1 września 1939 r., oraz wstawiono omyłkowo 
zdjęcie wiaduktu z dzisiejszej ul. Lichnowskiej. Wiadomość
o wysadzeniu wiaduktu przez polskich saperów, przez co 
rzekomo został zatrzymany na stacji Chojnice niemiecki 
pociąg pancerny, błędnie podał autorowi książki „Armia Po-
morze", Konradowi Ciechanowskiemu, st. strzelec Włady-
sław Grabowski i wiadomość poszła w świat. Od 1990 roku 
stary wiadukt służy jako magazyn żwiru dla betoniarni 
prywatnego przedsiębiorcy.
                                                                 Andrzej Lorbiecki

Zdjęcie lotnicze z 1944r.
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       Na starym cmentarzu w Człuchowie, założonym w 1830 
roku, spoczywają m.in. dwaj kapłani katoliccy, którzy w mło-
dości byli wychowankami Królewskiego Katolickiego Gimna-
zjum w Chojnicach.

Polityk „Centrum”

    Starszym z uczniów chojnickiej placówki spoczywających 
na człuchowskiej nekropolii był Theodor Hasse (1834-1895). 
Przyszedł on na świat w Chrząstowie (niem. Christfelde)
w rodzinie nauczycielskiej. Jego o 12 lat starszy brat Joha-
nnes ukończył chojnickie gimnazjum 1842 r., a później wielce 
zasłużył się dla diecezji i kurii chełmińskiej; był m.in. pro-
fesorem w Seminarium Duchownym w Pelplinie, dyrektorem 
biblioteki, wikariuszem generalnym i  kanonikiem pelplińskiej 
kapituły. Został również doktorem honoris causa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. T. Hasse kształcił się w Chojnicach aż 
do ostatniej klasy (prymy), jednak przerwał naukę i podjął 
pracę zarobkową. Po dwóch latach wrócił do szkoły i zdał 
maturę w Szczecinku. Po odbyciu studiów teologicznych
w Seminarium Duchownym w Pelplinie w 1864 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

     Posługę wikariuszowską sprawował najpierw w Kamieniu 
Krajeńskim, a następnie w Gdańsku (w parafiach św. Mikołaja 
i św. Brygidy). 21 listopada 1867 r. został proboszczem 
człuchowskim (w wieku 33 lat). Bardzo aktywnie uczestniczył 
w życiu politycznym regionu. Należał do partii „Centrum” 
zrzeszającej niemieckich katolików. Wszedł w skład zarządu 
tego ugrupowania na Prusy Zachodnie i szczególnie udzielał 
się w ruchu wyborczym. Zabiegał o mandat poselski. Jego 
starania zakończyły się sukcesem i w 1888 r. został parlamen-
tarzystą. Wybrano go głosami centrowych i polskich elekto-
rów. Z niewielką przewagą pokonał reprezentanta narodo-

wych liberałów Alberta Beleitesa (ewangelika i prezesa sądu 
chojnickiego). Co ciekawe, syn Beleitesa, Ernst, również był 
wychowankiem Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chojnicach (bardzo zdolnym - szkołę ukończył w wieku 18 
lat w 1891 r.). W całej tej rozgrywce wyborczej pod koniec 
1888 r. chodziło o to, aby wyeliminować kandydatów konser-
watystów oraz narodowych liberałów. Posłowie „Centrum” 
znajdowali się w parlamentarnej opozycji.

Ofiarny społecznik 

      Będąc posłem do sejmu pruskiego, brał udział w pracach 
komisji oświatowej. Szerokim echem odbiła się w Prusach 
Zachodnich jego interpelacja w sprawie swojej dawnej szkoły 
średniej. Ks. Hasse zwrócił bowiem uwagę ministrowi na 
przepełnienie niższych klas gimnazjum chojnickiego. Ta 
niepokojąca sytuacja doprowadziła, jak tłumaczył duchowny 
z Człuchowa, do zaprzestania przyjęcia nowych uczniów, 
którzy musieli podjąć naukę w innych ośrodkach. Poseł 
Hasse domagał się na forum parlamentarnym wyrażenia 
zgody ministerstwa na utworzenie nowych oddziałów (1893 
r.). Interpelacja opozycyjnego posła nie przyniosła jednak 
spodziewanych efektów. Sytuacja jednak już po roku 
unormowała się z powodu mniejszego napływu uczniów. 
Problematyka ekonomiczna w szkolnictwie była oczkiem
w głowie posła z Człuchowa. 

     Bliska była również ks. Hassemu działalność społeczna. 
Dla swoich niemieckich parafian w 1891 r. założył Towarzy-
stwo Ludowe. Pamiętał o chorych i ubogich; był hojny i ofiarny 
na cele dobroczynne. Wspierał materialnie Zakład św. 
Boromeusza w Chojnicach. Warto też nadmienić, iż kilka dni 
przed śmiercią 61-letniego proboszcza spłonął kościół filialny 
w Rychnowach. 

W nowomiejskim progimnazjum

     Drugim z kapłanów, wychowanków chojnickiego gimna-
zjum, pochowanych na starym cmentarzu w Człuchowie, jest 
Franz Spohn (1874-1900). Tak jak Theodor Hasse pochodził 
on z rodziny nauczycielskiej. Urodził się w Oliwie (od 1926 r. 
dzielnica Gdańska). Naukę w Chojnicach, daleko od domu 
rodzinnego, podjął w wieku 15 lat. Był uczniem pilnym i zdol-
nym, bowiem ukończył szkołę średnią w wieku 20 lat, co 
wówczas wcale nie było normą. Liczne grono chojnickich 
gimnazjalistów zdawało maturę po kilku wcześniejszych 
repetach. Szkoła słynęła bowiem z wysokiego poziomu 
nauczania. Wielką wagę przykładano też do znakomitej 
znajomości języka i literatury niemieckiej. 

      Podobnie jak wielu chojnickich absolwentów F. Spohn 
obrał stan duchowny. Studiował w seminarium w Pelplinie. 
Jego edukacja teologiczna i przygotowanie do kapłaństwa 
trwały pięć lat, a nie zwyczajowe cztery, ponieważ zaczęła się 
już wówczas rozwijać śmiertelna choroba. Po święceniach 
kapłańskich w 1899 r. F. Spohn został wikarym w Łasinie. Po 
ojcu odziedziczył jednak talent pedagogiczny, dlatego
z wdzięcznością przyjął dekret biskupi wyznaczający mu 
obowiązki prefekta w progimnazjum w Nowym Mieście Luba-
wskim. Ciężka, nieuleczalna choroba doprowadziła jednak do 
śmierci ks. Spohna w wieku niespełna 26 lat. Zgodnie z wolą 
rodziców mieszkających w Człuchowie, spoczął w tym 
mieście.

        Obok księży Hassego i Spohna spoczywa ks. Albert Melz 
(1865-1918), wychowanek gimnazjum grudziądzkiego. Za-
rządzał on parafią człuchowską po ks. Hasse i wybudował 
nowy, murowany kościół w Rychnowach (1902 r.).
       

Kamień Krajeński. W głębi kolegiata p.w. św.  Apostołów Piotra i Pawła. Kościół p.w. św.  Jakuba w Człuchowie.
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      Hej młoty! – do roboty! Niebieskie ptaki do paki! I niech wre robota, co nam 
wolna sobota! Ja tylko przytoczyłem. Wymyślił te słowa Rudi Schuberth z Wałów 
Jagiellońskich w roku 1979. Nawet to było zabawne w przewidywalnej peerelowskiej 
rzeczywistości. Bo rzeczywistość może być też nieprzewidywalna. Jak mawia kolega, 
to z czego śmiejesz się dzisiaj, jutro może być prawem. Taki niby żart.

 We wstępie mamy wszystko. Jest praca w zawodach (rywalizacja sportowa) i na 
dodatek w wolną sobotę. Bo zawody krótkofalarskie rozgrywane są najczęściej w soboty
i w niedziele. Ich zasada główna jest niezmienna. Przeprowadzić jak najwięcej łączności      
w wyznaczonym czasie, a potem dochodzą elementy dodatkowe. Przykładowo, żeby 
łączności były tylko ze stacjami polskimi, a polskie stacje miały tylko z zagranicą (zawody 
SPDXC), albo rozmawiać tylko z tymi, co nadają z zamków, grodów i obiektów militarnych, 
jak bunkry, forty – takie zawody organizuje Bractwo Zamkowe krótkofalowców. Są zawody 
krajowe i międzynarodowe. W tych ostatnich dobrze jest znać choć trochę angielski. 
Pozostaje jeszcze w odwodzie telegrafia. Tak naprawdę ta emisja to kwintesencja łączności 
wszelakiej. Na początku były tylko „kropki i kreski” alfabetu Morse'a. Łączność foniczna 
pojawiła się dużo później.

 Zawody najczęściej odbywają się w weekendy. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta 
ćma, w tygodniu to nam wszystko… (krótki konkurs bez nagród, każdy odpowiada sam sobie 
– z jakiej to piosenki cytat?).  Ale w sobotę? Do radia, najczęściej o 6 lub 7 rano, na godzinkę 
lub dwie. To trzeba mieć zacięcie. Czasami zawody są po południu, tak 15 albo 18. To już dla 
mniejszych śpiochów. Znowu siadamy przy radiu. Oczywiście, żeby nie było, że się tym 
męczymy. Absolutnie! W zawodach biorą udział ci, co chcą i lubią tę formę krótkofalarstwa. 

 Chojniccy krótkofalowcy od czasu do czasu również startują w zawodach. Stacja 
klubowa SP2KFQ regularnie bierze udział w rozgrywanych w cyklu rocznym Mistrzostwach 
Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych. Prowadzony jest ranking stacji 
biorących udział w zawodach. Liczy się udział w znaczniejszych, zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. To nie jest tak – wystartuję sobie. Muszą to być starty liczone do Polskiego 
Maratonu Zawodów Krótkofalarskich (SPCM). W skali kraju w SPCM w różnych kategoriach 
uczestniczy kilkaset stacji. 

 Wśród naszych kolegów jest szczególnie jeden pasjonat zawodów. To Leszek 
SQ2DYF. Musi startować nie tylko kiedy chce, ale też nie może sobie startów „odpuszczać”, 
jeśli myśli o dobrym wyniku w klasyfikacji SPCM. W kategorii QRP Mix (stacje pracujące 
małą mocą fonią i telegrafią), w której jest SQ2DYF, rywalizuje około 30. Trzeba być 
naprawdę sprawnym operatorsko, by walczyć z tymi, co mają duże moce. Tu małe 
wyjaśnienie dla czytających. Może nie do końca adekwatne, ale pokazujące skalę zjawiska. 
Robienie łączności małą mocą jest podobne do kopania dziury pod fundamenty domu łopatą. 
Ten co robi łączności dużą mocą, to tak jakby do kopania używał koparki. 

 Od 2011 roku można prześledzić rankingi SPCM. Ten rok Leszek skończył na 
drugim miejscu w Polsce. Od roku 2012 do 2019 w swojej grupie ZAWSZE zajmował 
pierwsze miejsce. 
 – W 2019 myślałem, że skończę rywalizację na II miejscu – mówi nasz champion. – 
Przed ostatnią turą byłem na drugim miejscu. I w ostatnich zawodach okazało się, że warunki 
na pasmach radiowych były tak „podłe”, że mój rywal, z prawie pewnego już I miejsca, zrobił 
tylko 5 łączności, a ja 11. Miałem szczęście. To pozwoliło zniwelować mi moją minimalną 
stratę punktową i wyjść na pierwsze miejsce.

 Przez skromność Leszek nie mówi, że podłe warunki to jedno, a wykorzystać to
i zrobić łączności to drugie. I to nie tylko szczęście. Szczęściu trzeba umieć pomóc… 
Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w SPCM w roku 2019!

Piotr Eichler SP2LQP sp2kfq@gmail.com

Leszek Graczyk SQ2DYF odebrał okolicznościowy grawerton – dyplom uznania za zajęcie
I miejsca w SPCM w roku 2019 od członka Zarządu Głównego PZK Piotra Eichlera SP2LQP

Stosunkowo rzadka pocztówka ukazująca Plac Wilhelma. Zazwyczaj wykonując ujęcia placu z poziomu gruntu starano się tak kadrować ujęcie by nie 
było widać niezbyt reprezentacyjnych „tylnych ścian” kamienic przy ulicy Klasztornej. Fotografię wykonano około 1910 roku. 

Oryginalna pocztówka: 138 x 89 mm. Nakładem: Max Bennewitz, Konitz, kartka z obiegu: data nieczytelna (ze zbiorów: Jacka Klajny).
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Proszę przedstawić się czytelnikom
      Nazywam się Anna Zajkowska, z zawodu, takiego wyu-
czonego, jestem fotografem. Jest to też, od ponad 20 lat moja 
największa pasja, którą mam przyjemność i szczęście łączyć 
z zawodem dziennikarza, fotoreportera.

Aniu, kiedy zrozumiałaś, że fotografia jest czymś, co Cię 
pasjonuje i czemu chcesz się poświęcić?
      Fotografować zaczęłam mając 13 lat. Wówczas lubiłam 
spacerować ze zwykłą tzw. małpką, wypatrywać jakichś 
roślinek, innych niż pozostałe i je uwieczniać. Zawsze też 
interesowała mnie historia i architektura, dlatego moje 
pierwsze fotografie wiązały się właśnie z tymi tematami. 
Mając 16 lat, kończąc gimnazjum, musiałam podjąć decyzję: 
gdzie dalej? Fotografia pasjonowała mnie coraz bardziej, 
moja wychowawczyni pomogła min wynaleźć szkołę fotogra-
ficzną, mama się na nią zgodziła i tak wyemigrowałam na 
nauki do Bydgoszczy. O tego czasu w zasadzie nigdy nie 
miałam w głowie myśli, że mogłabym w życiu robić coś co nie 
łączy się z robieniem zdjęć. Dlaczego? Nie wiem, po prostu 
czułam, i nadal czuję, że to moja droga.

Czy trudno jest być fotografem? Jak przygotowujesz się 
do swoich sesji?  
       Nie wydaje mi się żeby to był trudny zawód. Jest kilka 
zasad, technicznych, które trzeba poznać, a reszta to już 
chyba tylko kwestia predyspozycji charakteru. Na pewno 
trzeba umieć rozmawiać z ludźmi i ich rozumieć, to jest 
kluczowe przy sesjach zdjęciowych. Zrozumieć potrzeby, 
wizję i np. ograniczenia modela, bo ktoś się wstydzi. Nie ma 
innej metody na przygotowanie sesji, jak rozmowa twarzą

w twarz z modelami. Fotograf, to zawód dla otwartych i cier-
pliwych ludzi. Czasem na jedno ujęcie trzeba naprawdę długo 
czekać, bo np. potrzebujemy sfotografować budynek, pięknie 
oświetlony przez słońce, ale nadejdzie wielka chmura i … 
czekamy (śmiech). Albo wybieramy się na „streeta” zapla-
nujemy kadr i czekamy, aż ktoś nam w niego wejdzie. To jest 
tylko pozornie łatwe, bo ludzie widząc, że się „czaisz” często 
cię omijają, bo nie chcą przeszkadzać (śmiech).

Co najczęściej fotografujesz? Jakie są obszary twoich 
zainteresowań w fotografii?
      Jestem fanką fotografii reportażowej i tzw. street artu. 
Czasem lubię zaszaleć z portretem, ale tak naprawdę poje-
chać po bandzie, że modele nie zgadzają się na publikację 
(śmiech). Takim przykładem jest akt, jeśli model nie ma 
ograniczeń, to ja też ich nie mam. Nie krępuje mnie to, sku-
piam się na zadaniu, pomysłach i na tym czy model na pewno 
czuje się komfortowo, bo jeśli nie to, to widać. Poza tym 
uwielbiam obserwować i to uwieczniać. Wypatrywać różnych 
rzeczy, cieni, odbić. Jestem fanką czarno-białej, kontrastowej 
fotografii. No i fotoprojekty. Dwa razy zrealizowałam 
365photochallange. Polega on na tym, że przez rok, 
codziennie, robi się zdjęcie do opublikowania w mediach 
społecznościowych. Nie ma lepszej metody ćwiczenia oka
i samodyscypliny.

Co niesamowitego jest w fotografowaniu? Czy to 
prawda, że wyglądu zdjęć nie zawdzięczamy sprzętowi 
tylko osobie wykonującej zdjęcie?
       W fotografii kręci mnie chyba najbardziej wypatrywanie 
sytuacji. Od pewnego czasu łapię się też na tym, że robiąc 
zdjęcie zastanawiam się czy coś wcześniej było w tym 
miejscu, jak wyglądało kiedyś i jakie będzie w kolejnych 
latach. Chyba za dużo starych fotografii ostatnio odtwarzam 
do różnych projektów. Co do drugiej części pytania, coś w tym 
sformułowaniu jest, bo jeśli nie mamy bystrego oka, robiąc 
zdjęcie np. na imprezie kadrujemy centralnie, przez co mamy 

cały sufit, ale fajna sytuacja, która powinna być tematem 
przewodnim jest ucięta to najlepszy sprzęt tego nie uratuje. 
W drugą stronę jednak też to działa. Na własnym przykładzie, 
często fotografuję telefonem i denerwuje się, że chciałabym 
żeby to wyglądało w określony sposób, ale dla tego sprzętu 
jest to po prostu nie osiągalne, np. przybliżanie.

O jakiej porze roku wychodzą najładniejsze zdjęcia? 
Dodajesz  jakieś filtry do zdjęć?
     Nie ma lepszej lub gorszej pory roku. Są tematy, które 
realizujemy, pogoda i pora dnia lub nocy.

Ile sprzętu na ogół zabierasz na sesje? 
    W tym temacie jestem minimalistką (śmiech). Jeden 
zmiennoogniskowy obiektyw mi wystarcza. Jestem reporte-
rem, ten rodzaj fotografii uprawiam najczęściej, więc jest to 
dla mnie najpraktyczniejszy, i najlżejszy, wariant. Sporady-
cznie, np. podczas meczów korzystam z teleobiektywu. 
Niebawem planuje nabyć tzw. stałkę do portretów, bo takie 
szkło jednak zupełnie inaczej rysuje. Ładniej rzecz jasna. No
i zewnętrzna lampa błyskowa. Jeśli realizuje portret w ple-
nerze, zabieram jeszcze blendę.

Jacy fotografowie mieli na Ciebie największy wpływ?
I kto Cię inspiruje?
      Nie mam ulubionych fotografów, mam ulubiony styl foto-
grafowania. Czyli czarno-białe, kontrastowe fotki. Idealnym 
narzędziem do śledzenia i zdobywania inspiracji jest 
Instagram. Wstyd się przyznać, ale potrafię długie godziny 
spędzić na przeglądaniu zdjęć na telefonie

Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Plany? Marzenia?
      Chyba jestem teraz w tym miejscu, w którym chciałam 
być. Plan na przyszłość? Jest jeden, wziąć się porządnie za 
swój angielski, podciągnąć warsztat foto, wyjechać do Sta-
nów i realizować fotosy na planach filmowych. Czy za pięć lat, 
albo czy w ogóle, okaże się

Gdzie można oglądać twoje fotografie?
       Swoje prace publikuję na Facebooku, na fanpage „Wizje 
- Anka Zajkowska” oraz na instagramie, ankas.visions

Co chciałbyś powiedzieć Chojniczanom?
       Róbcie zdjęcia, bo to piękna sprawa. Pozwala na zwykłe 
rzeczy, które nas otaczają, spojrzeć innym okiem. Pomaga 
na moment się zatrzymać, wyłączyć się i odpocząć od trosk 
uspokoić myśli. Fotografowanie jest jak joga, sprawdźcie :)
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       Afryka od zawsze jest celem podróży tych, którzy są 
spragnieni zobaczyć więcej, doświadczyć czegoś zupełnie 
nieznanego mieszkańcom Europy oraz tych, którzy chcą 
obcować z dziką naturą. Moim celem podróży stała się Kenia. 
Po prawie 20-stu godzinnej podróży samolotem z Warszawy 
wraz grupą przyjaciół trafiłem do Nairobi, stolicy i zarazem 
największego miasta w  kraju. Z zatłoczonej metropolii, która 
była miastem kontrastu nowoczesności i biedy od razu uda-
łem się w kilku godzinną podróż do Parku Narodowego
w Amboseli. 

Park Narodowy Amboseli oraz Masajowie. 

        Park Narodowy Amboseli leży na południu Kenii, nieda-
leko granicy z Tanzanią. Obejmuje on powierzchnię 390,26 
km kw. Założony został w 1974 roku, a od 1991 roku 
UNESCO uznała teren parku jako rezerwat biosfery. Park 
Narodowy Amboseli obejmuje swoją powierzchnią stoki 
Kilimandżaro oraz okresowe jezioro Amboseli. Przeważnie to 
tereny podmokłe i bagniste oraz sawanny. Podczas safari 
udało się zobaczyć słonie, lamparty, gepardy, żyrafy, szakale 
oraz wiele innych ciekawych gatunków ssaków. Warto dodać, 
że w Parku zamieszkują przedstawiciele rzadkich gatunków 
ptaków, takich jak choćby sokół maskowy. 

      O mieszkańcach Kenii trudno powiedzieć, że są kon-
kretnej narodowości, bo zdecydowana większość nie ma 
poczucia tożsamości narodowej. W tym państwie żyje obok 
siebie kilkadziesiąt plemion, które wywodzą się z dużych grup 
etnicznych. Są to Bantu, Nilotowie oraz Kuszuci. Większość 
plemion ma patriarchalną strukturę społeczną oraz bogate 
obyczaje, które wywodzą się z ich koczowniczego trybu 
życia. Tereny Parku Narodowego Amboseli zamieszkuje mo-
że nie najliczniejsze plemię, ale na pewno najsłynniejsze. 
Jest to wojownicze plemię Masaji, które żyje głównie z upra-
wy ziemi oraz hodowli bydła. Właśnie dlatego, że tradycyjna 
masajska dieta składa się mleka, mięsa i krowiej krwi. 
Masajowie piją krowią krew, ponieważ wierzą, że dzięki niej 
będą silniejsi. Jest ona dodawana do każdego posiłku oraz 
obowiązkowo do herbaty. Masajscy mężczyźni zajmują się 
obroną wioski i trzody, natomiast kobiety domem, gotowa-
niem oraz budową chat. Warte uwagi jest również to, że 
każdy Masaj może mieć kilka żon i odwiedzać je kolejno w ich 
chatach, które się nazywają manyattami. 
      Ubiór Masajów składa się z pięknych czerwonych bądź 
jaskrawych strojów ozdobionych wielokolorową biżuterią. 
Słyną także ze skaryfikacji oraz rozciągania uszu. Podczas 
wizyty w ich wiosce pokazywali nam swoje tradycyjne tańce 
oraz ich modlitwy. Najbardziej charakterystyczny był ich 
„skaczący taniec", który jest częścią ich rytuału wojennego. 
Co ciekawe każdą masajską wioskę otacza kolczaste ogro-
dzenie, które ma służyć do obrony bydła przed drapież-
nikami. 

 

„Za oknem skoro świt Kilimandżaro…" 

     Park Narodowy w Amboseli zawdzięcza także swoją 
popularność dzięki atrakcji, która znajduje się w Tanzanii. 
Mowa tutaj o szczycie Kilimandżaro, inaczej zwanym 
„Dachem Afryki". Ta najwyższa góra Afryki składa się z po-
zostałości trzech wulkanów, tj. Kibo, Mawenzi oraz Shira. 
Moim skromnym zdaniem będąc w Amboseli trzeba wstać 
wcześnie rano i na własne oczy obejrzeć wschód słońca nad 
Kilimandżaro. Szczyt skąpany w delikatnie różowych bar-
wach, otulony puchową kołdrą chmur wygląda bardzo maje-
statycznie i dostojnie. Zwiedziłem wiele miejsc na świecie, ale 
ten widok pozostanie przed moimi oczami na dość długo. 
Wrażenie niesamowite. 

Taiti Hills. Park Narodowy Tsavo.

       Kolejnym przystankiem mojej podróży było Taita Hills      
w Parku Narodowym Tsavo. Podczas ponad trzygodzinnej 
podróży oglądałem mijane po drodze miasteczka i osady. 
Podziwiałem kolorowo ubrane kobiety noszące na głowie 
plastikowe baniaki z wodą, idące wzdłuż drogi, dzieciaki       
w mundurkach biegnące do szkoły, piękne baobaby, gdzie-
niegdzie w zaroślach dostrzegałem pasiasty grzbiet zebry. 
Ale byłem też zasmucony widokiem olbrzymiej biedy, którą     

z uśmiechem znoszą Kenijczycy. Droga, którą jechaliśmy to 
najważniejsza trasa prowadząca z Naroibi do Mombasy. 
Przez wiele kilometrów nie miała w ogóle nawierzchni, asfalt 
to dziura na dziurze, telepało strasznie, a ruch był ogromny. 
Podróż nie należała do szybkich i przyjemnych. Aż w końcu 
dojechałem do Taiti Hills w Parku Tsavo. Jest to najstarszy 
Park Narodowy w Kenii. Od pierwszego momentu zauroczyło 
mnie to miejsce. Wszędzie rozpościerał się bajkowy krajo-
braz sawanny. Po horyzont półpustynna równina daje schro-
nienie nisko pnącym krzewom, z których gdzieniegdzie 
wyrasta cienisty busz. To wspaniałe miejsce na odpoczynek    
i spokojne podglądanie zwierząt w naturalnym otoczeniu. 
Szczególnie ogromne baobaby wyróżniają się w krajobrazie. 
W niewielkich jeziorach można zobaczyć krokodyle czy 
hipopotamy. Ciekawostką jest to, że teren Parku Tsavo za-
mieszkują lwy inne niż wszystkie, ponieważ są pozbawione 
grzywy. Niemalże każdy zakątek Tsavo gwarantuje nieza-
pomniane widoki oraz możliwość oglądania żyraf, stad 
bawołów, rozmaitych populacji słoni, dostojnych lwów czy 
galopujących lampartów. Na terenie parku zorganizowano 
trasy tematyczne oraz specjalne punkty obserwacyjne, z któ-
rych bezpiecznie można podziwiać dzikie zwierzęta na 
wolności.
    Warte uwagi było miejsce noclegu. Odbywał się w lodgach. 
Miałem okazję nocować w Sarova Salt Lick, a co interesujące 
to  obiekt, który jest zbudowany na palach. Śpisz w okrągłych 
domkach, z okien których możemy obserwować zebry, 
antylopy oraz słonie, które za dnia i nocą podchodzą pod 
hotel, do wodopoju. Także kto chce może popijać kawę albo 
drinka na tarasie w lobby z widokiem na bawoły oraz słonie.

Chwila relaksu. Wybrzeże Diani.

        Wybrzeże Kenii słynie z cudownych plaż Oceanu Indyj-
skiego z miałkim piaskiem, gdzie przed słońcem chronią 
cienie palm. Po kolejnej 5 godzinnej podróży to był mój 
następny przystanek. Ten chyba, na który najbardziej 
czekałem.

     Wybrzeże podzielone jest na dwie części. Wybrzeże 
Południowe, gdzie znajdziemy rozległe i dzikie plaże oraz 
Rezerwat Gór Shimba oraz Wybrzeże Północne, które zach-
wyca turystów starymi, opuszczonymi ruinami dawnych 
miast. Przy plaży, w cieniu drzew był mój hotel z komfortowym 
wyposażeniem, łączącym nowoczesną architekturę z kolo-
nialnymi elementami, z tropikalnym ogrodem i tawernami 
serwującymi najsmaczniejsze owoce morza. Ocean Indyjski 
dostarczył nam w tym miejscu dodatkową atrakcję, a mia-
nowicie swój odpływ. W jego czasie odsłoniło się ogromne 
połacie dna. Wody oceanu cofają się prawie do 200 metrów, 
co pozwala spacerować po jego dnie i szukać pozostawione 
przez niego skarby. 

Mombasa.

      Po czasie błogiego lenistwa na tropikalnych plażach Kenii 
przyszedł czas na zwiedzanie Mombasy. Jest to drugie co do 
wielkości miasto w Kenii, zaraz po Nairobi. Znajduje się tam 
największy port morski. Miasto to swoista mieszanka różnych 
narodowości, wyznań czy kultur. Obok meczetu znajduje się 
kościół katolicki, a ulicę dalej znajduje się świątynia hinduska. 
Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy był Port Jesus. 
Został on wybudowany w 1593 roku, a w 2011 roku wpisano 
go na listę zabytków UNESCO. Na początku pełnił funkcje 
obronne i więzienne, a w dniu dzisiejszym muzealną. W por-
cie znajduje się polski akcent. Jest to tablica upamiętniająca 
pobyt w Afryce Wschodniej i Południowej 20 tys. naszych 
rodaków po powrocie z zesłania na Syberię. 
     Kolejnym przystankiem podróży po Mombasie był Stary 
Rynek. Jeżeli mam być szczery to powiem, że nie zachwyca. 
Budowle są w bardzo złym stanie, a zaniedbane wąskie 
uliczki nie mają takiego uroku na jaki zasługują. Ponadto to 
wielka milionowa metropolia, większości na którą składają się 
slumsy oraz dzielnice portowe i przemysłowe. Wielkim wyz-
waniem jest poruszanie się po mieście. Kierowcy jeżdżą 
jakby byli sami na drogach, mocno wpychając się pomiędzy 
inne samochody. Tworzą sobie czasami alternatywne pasy 
ruchu, choćby z chodników, a do tego trąbią i wykrzykują na 
każdego innego uczestnika ruchu. Dla swojego bezpieczeń-
stwa należy trzymać się głównych ulic i zabytków. Nie warto 
zapuszczać się w wąskie oraz zapuszczone zakamarki. Na 
pewno także, trzeba uważać na natrętnych naganiaczy
i wielu złodziei. Dodatkowo, Mombasa ma bardzo poważny 
problem z wodą. W kranach leci tylko woda słona, która 
nadaje się do mycia oraz prania. Woda pitna dostarczana jest  
od miasta rurociągiem tylko dwa razy w tygodniu. Dlatego 
wszędzie w Mombasie można zauważyć baniaki, które służą 
do gromadzenia i przenoszenia wody pitnej. 
      Największym zabytkiem Mombasy są kły słoniowe na Moi 
Avenue. Potocznie są nazywane Polami Elizejskimi Momba-
sy. Jest to główna aleja miasta, która łączy z sobą stary i nowy 
port. Jeżeli ktoś myślał, że to prawdziwe kły słonia niestety się 
przeliczy. To aluminiowa atrapa kłów słonia, która powstała
w 1952 roku z okazji upamiętnienia wizyty królowej Elżbiety. 
Tuż obok tego zabytku można złapać chwilę oddechu od 
zatłoczonego miasta w Parku Uhuru.
    Ostatnim miejscem zwiedzania w Mombasie był Mackin-
nion Market. To najpopularniejszy miejski bazar w mieście. 
Można było tam zakupić świeże owoce, co interesujące 
nawet te bardzo egzotyczne takie jak chlebowiec. Wokół hali 
targowej były stoiska z herbatą, kawą, słodyczami oraz 
przyprawami, co powodowało bardzo specyficzny zapach. 
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Ciekawostki o Kenii.

· Nazwa kraju pochodzi od góry Kenii, która jest najwyższym 
punktem w kraju i ma 5199 metrów wysokości. Flaga składa 
się z trzech kolorów: czarnego, czerwonego z białymi kra-
wędziami i zielonego. Na środku poziomej flagi znajduje się 
czerwona, biała i czarna tarcza Maasai. Tarcza Maasai jest 
w Kenii tradycyjnym symbolem, który symbolizuje obronę 
kraju. Oficjalnymi językami kraju są Suahili i angielski.

· Dzięki swojemu położeniu Kenia ma gorący klimat. Leży 
bezpośrednio na równiku sąsiadując z Ugandą, Sudanem 
Południowym, Etiopią i Somalią. Jadąc z Nairobi, najłatwiej 
przekroczyć równik, kierując się stronę Nanyuki. Jakiś kilo-
metr przed miastem widać kolorowy targ z pamiątkami          
i stary postkolonialny znak. 

· W kuchni kenijskiej dominują kukurydza, ryż, słodkie zie-
mniaki, orzechy ziemne, fasola czy zielone warzywa. 
Wśród mięs przeważają wołowina, kozina, cielęcina czy 
jagnięcina. W okolicach wybrzeża Oceanu Indyjskiego jada 
się głównie ryż, owoce morza, ryby bądź kokosy. Warto 
dodać, że wpływ na kenijskie dania miały wpływy hinduskie 
przez co charakteryzują się bogactwem przypraw. 

· W Kenii jest duże zagrożenia przestępczością, zwłaszcza    
w Nairobi i Mombasie. Trzeba uważać na kieszonkowców, 
pseudo policjantów czy pseudo przewodników. Samotne, 
wieczorne spacery nie wchodzą w grę. Nawet po pozornie 
pustej plaży.

· Kenia to państwo bardzo zróżnicowane pod wieloma wzglę-
dami. Zamieszkują go 42 plemiona posiadające własny 
język, oryginalną kulturę oraz własny system wierzeń. 

· Dominującą religią w Kenii jest chrześcijaństwo, które jest 
wyznawane przez 85% ludności. Drugą pod względem 
wyznawców religią jest islam, który wyznaje 10,9%  miesz-
kańców kraju. Inne religie w Kenii to tradycyjne plemienne, 
buddyzm, bahaizm oraz hinduizm.

· Kenia potrafi zachwycić bogactwem flory i fauny. Znajdzie-
my tam gatunki typowe dla całej Afryki. Szacuje się, że         
w Kenii żyje ponad 300 gatunków ssaków i ponad 1000 
gatunków ptaków. Występują tam duże obszary sawanny, 
porośnięte wysokimi trawami z rosnącymi tam gatunkami 
baobabów i akacji. Natomiast na wybrzeżu znajdują się 
wiecznie zielone lasy tropikalne oraz lasy mangrowe. 
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    Nadczynność tarczycy jest powszechną dolegliwością dotykającą 
wielu osób. Jest jednak znacznie rzadszą chorobą niż niedoczyn-
ność. Można oczywiście traktować objawy nadczynności z pomocą 
wszelkiej maści medykamentów, ale istnieje też całe mnóstwo 
naturalnych remediów, które można stosować czy to jako wsparcie, 
czy alternatywę dla konwencjonalnych metod. Można tym bardziej, 
że odżywcza, naturalna dieta jest skuteczna w zwalczaniu wielu 
symptomów nadczynności tarczycy. 
    

Objawy nadczynności tarczycy 

     Nadczynność tarczycy, znana też jako hipertyreoza, jest wynikiem 
nadmiernej produkcji hormonów tarczycy przez gruczoł tarczowy, 
który wpływa na metabolizm ciała. Objawy choroby różnią się w za-
leżności od chorego, występują jednak czynniki wspólne. Nadczyn-
ność może być objawem choroby autoimmunologicznej, jak choroba 
Gravesa-Basedova. Oznaką nadczynności może być przyspieszony 
metabolizm, nieregularne i szybkie bicie serca, zaczerwienienie oczu 
i problemy z oczami (światłowstręt, utrata ostrości, wytrzeszcz, to 
przy Bazedowie), utrata masy ciała, problemy ze snem, osłabienie 
lub zmęczenie mięśni, nietolerancja ciepła, drżenie rąk, wahania 
nastroju, biegunka lub częste wypróżnienia.

Naturalne sposoby na nadczynność tarczycy 

Owoce jagodowe 

    Wszelkie owoce jagodowe są naładowane przeciwutleniaczami, 
antocyjanami i innymi przeciwzapalnymi związkami, które są na 
wagę złota. Przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, pozwalając 
uniknąć ich negatywnego wpływu na ciało. To o tyle ważne, że wolne 
rodniki są zdolne do uczestniczenia w reakcjach chemicznych od-
grywających znaczącą rolę w metabolizmie i starzeniu się organi-
zmów żywych. Czyli na przykład ludzkich. 
      Oznacza to, że mogą osłabiać ściany komórkowe, zakłócać DNA 
i upośledzać mitochondria, czyli centra energetyczne komórek ciała. 
Uszkodzenie to, nazywane stresem oksydacyjnym, prowadzi do 
zmian takich jak powstawanie zmarszczek, spadek zdolności 
poznawczych i przewlekłe choroby. Niestety wolne rodniki są ge-
nerowane przez wszystko, od zanieczyszczeń powietrza do promieni 
słonecznych. Nawet oddychanie przyczynia się do ich powstania i nie 
da się ich uniknąć. Szczęśliwie są przeciwutleniacze, które pozwa-
lają zachować równowagę i uniknąć skutków ubocznych stresu 
oksydacyjnego. Dla najlepszych efektów spożywaj porcję owoców 
jagodowych dziennie. 

Rośliny krzyżowe 

   Jarmuż, rzodkiewka, brukselki, kapusta, kalafior i brokuł to tylko 
niektóre z roślin krzyżowych, które są wskazane przy nadczynności 
tarczycy. Zawierają one goitrogeny, zmniejszające produkcję hormo-
nów tarczycy, dlatego warto włączyć je do swojej codziennej diety. 
Należy jednak uważać na rośliny krzyżowe w dużym nadmiarze        
w przypadku zwiększonego ryzyka nowotworu tego organu.

Zielona herbata 

   Katechiny to flawonoidy zawarte w zielonej herbacie mogą 
zmniejszać aktywność tarczycy. Wykazano, że zielona herbata może 
redukować poziom hormonów T3 i T4 i podnieść poziom TSH u osób 
cierpiących na nadczynność tarczycy. Co więcej, polifenole zawarte 
w zielonej herbacie pomagają zapobiec niektórym typom nowo-
tworów, w tym nowotworowi tarczycy. Pij kilka filiżanek tego napoju 
dziennie. 

Dobre kwasy tłuszczowe 

     Niedobór kwasów tłuszczowych może powodować stany zapalne, 
które wpływają na układ odpornościowy powodując uwalnianie 
przeciwciał przeciwko tarczycy. Kwasy tłuszczowe takie jak omega-3 
są niezbędne w walce z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy 
po ciąży. Stwierdzono również, że kwasy tłuszczowe omega-6 mają 
znaczący wpływ na nadczynność tarczycy. O ile kwasów tłuszczo-
wych omega-6 mamy zazwyczaj w diecie wystarczająco, a ich nad-
miar może przyczyniać się do stanów zapalnych o tyle warto zwrócić 
uwagę na spożycie omegi-3. Ta znajduje się między innymi w białku 
konopnym i rybim tłuszczu. 

Białko 

   Dieta z odpowiednią podażą białka jest niezbędna dla prawidło-
wego funkcjonowania tarczycy. Nadmierna ilość hormonów tarczycy 
prowadzi do gradacji białek, głównie mięśniowych, a także sprzyja 
ujemnemu bilansowi azotowemu i wzrostowi poziomu kreatyniny      
w moczu. Może w następstwie skutkować również spadkiem siły 
mięśniowej i osłabieniem termoregulacji, które objawia się uczuciem 
gorąca i osłabieniem tolerancji na wyższe temperatury i wysiłek 
fizyczny. Jedz białka, przede wszystkim te ze źródeł roślinnych, a jeśli 
zwierzęce, to w postaci dobrego izolatu serwatki lub ekologicznych 
jaj. Uwaga: soja jest bogata w białko, ale osoby z nadczynnością 
powinny unikać jej spożywania w dużych ilościach, ponieważ białko 
sojowe negatywnie wpływa na wchłanianie hormonu tarczycy.

Witamina D3 

     Niedobór witaminy D może być jednym z powodów nadczynności 
tarczycy. Dzięki właściwościom przeciwzapalnym, proapoptoty-
cznym i antyproliferacyjnym witamina D odgrywa istotną rolę w ła-
godzeniu chorób tarczycy. Zbadaj poziom 25(OH)D i dostosuj odpo-
wiednią suplementację, koniecznie w protokole z niezbędną 
witaminą K2. 
Żywność bogata w wapń 

     Nadczynność tarczycy powoduje osłabienie proksymalnych czę-
ści mięśni. Hormony tarczycy powodują utratę wapnia przez nerki      
i zwiększają resorpcję mineralną kości. Nadczynność tarczycy 
zwiększa także możliwości złamań kości i osteoporozy. Dieta bogata 
w wapń może pomóc pozbyć się ryzyka związanego z nadczyn-
nością tarczycy. Jedz brokuły i jarmuż bogate w wapń. 

Zioła przy nadczynności tarczycy 

    Uwaga: Zanim zaczniesz stosować zioła, zwróć uwagę na fakt, że 
mogą one wchodzić w interakcję z lekarstwami, suplementami i in-
nymi ziołami, co może wywołać skutki uboczne. Z tego powodu warto 
przyjmować je dopiero po konsultacji i sprawdzeniu ewentualnych 
interakcji. 

Dąbrówka 

    Dąbrówka może być wykorzystywana we wsparciu terapii łagodnej 
nadczynności. Zawarte w niej organiczne kwasy podnoszą poziom 
hormonu tyroksyny. Dąbrówka zapobiega również wiązaniu przeciw-
ciał powodujących nadczynność tarczycy. Spożywaj 1-2 gramy 
dąbrówki dziennie lub 1-2 ml nalewki 3 razy dziennie. Dla lepszych 
efektów możesz łączyć ją z takimi ziołami jak melisa. 

Melisa 

   Melisa ma właściwości przeciwutleniające, antywirusowe, przeciw-
histaminowe, przeciwskurczowe i podnoszące nastrój. Zioło to jest 
jednym z najlepszych naturalnych leków wspierających zdrowie przy 
nadczynność tarczycy. Zmniejsza produkcję hormonu tarczycy,
 a tym samym leczy objawy nadczynności tarczycy. Melisa jest 
dostępna  w wielu formach, takich jak suszone liście, nalewka, olej, 
ekstrakty, kapsułki i herbata. Uwaga: kobiety karmiące piersią i ko-
biety w ciąży powinny unikać tego zioła. 

Olejek z drzewa sandałowego 

    Olejek z drzewa sandałowego redukuje stres wywołany przez 
nadczynność tarczycy. Używaj go z pomocą dyfuzora, kominka do 
aromaterapii lub skrapiając nim ubrania albo skórę. 

Żywność pomocna przy nadczynności tarczycy 

· jarmuż, brokuły, kapusta i inne warzywa krzyżowe
· pokarmy bogate w wapń, takie jak świeża rzepa, natka pietruszki, 

migdały itp.
· kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak białko konopne
· produkty bogate w białko, takie jak białko ryżu i grochu czy izolat 

serwatki CMF
· produkty bogate w żelazo i witaminy z grupy B
· żywność bogata w przeciwutleniacze, na przykład owoce jagodowe 
· do gotowania używaj oleju kokosowego 

Żywność, której należy unikać przy nadczynności tarczycy? 

· alkohol i tytoń 
· napoje zawierające kofeinę 
· przetworzona żywność 
· produkty zawierające uwodorniony olej roślinny lub kwasy tłuszczo-

we trans 
· czerwone i przetworzone mięso 
· produkty rafinowane, takie jak cukier, makaron i biały chleb 
· GLUTEN, mleko, produkty sojowe i inne alergeny pokarmowe 
· nadmiar żywności zawierającej jod 
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Szymon Piekarski, (po prawej) Kacper Zilze.
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Budowa ulicy Czereśniowej

Budowa nowej komory separatora
przy przepuście pod ulicą Zieloną.

Foto: Tomasz Glaser
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Budowa zbiornika retencyjnego „Fatimska”

Budowa targowiska „Młodzieżowa”

Budowa „Parku handlowego Chojnice”
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        Chojnicki Klub Sportowy Kolejarz zapra-
sza wszystkich chętnych do gry w piłkę nożną 
oraz do sekcji lekkoatletycznej. Wystarczą 
chęci.

     Po przerwie spowodowanej koronawi-
rusem grupy młodzieżowe chojnickiego 
Kolejarza wznowiły treningi. W klubie cały 
czas prowadzony jest nabór zawodników. 
Zgłaszać mogą się chętni z roczników od 
2004 do 2014. Informacje o treningach posz-
czególnych grup można uzyskać u koordyna-
tora drużyn młodzieżowych Sebastiana 
Laskowskiego – tel. 504 267 290.

    Jeśli lubicie lekką atletykę – również zapra-
szamy na zajęcia sekcji lekkoatletycznej pod 
okiem trenera Mirosława Gintera, tel. 663 
734 738.

 

         Akcja #ChojniczankaDlaBiznesu to 
wyjście z pomocą do firm z Chojnic i regionu, 
które napotykają wiele problemów z powodu 
epidemii COVID-19.

           Jako klub przez całą 90-letnią historię 
współtworzony przez przedsiębiorstwa z zie-
mi chojnickiej zdajemy sobie sprawę w jakiej 
obecnie sytuacji znajdują się firmy. Dlatego 
dziś szczególnie to my jesteśmy ich kibicami
i wiernie dopingujemy ich w meczu z kryzy-
sem. W geście solidarności z regionalnymi 
przedsiębiorcami oraz w imię lokalnego pa-
triotyzmu gospodarczego jako Chojniczanka 
pragniemy pomóc firmom dotrzeć do kli-
entów bez ponoszenia niepożądanych 
kosztów.

     W związku z tym wychodzimy do Państwa 
z akcją #ChojniczankaDlaRegionu. W jej 
ramach oferujemy nasze narzędzia promo-
cyjne bez opłat.

   Akcja #ChojniczankaDlaRegionu skie-
rowana jest do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw z regionu oraz obejmuje 
reklamę online. Jesteśmy jednak otwarci na 
propozycje i pomysły, które miałyby przy-
nieść oczekiwane skutki. 

Czekamy na zgłoszenia,
które należy wysyłać na adres 

klubbiznesu@mkschojniczanka.pl

        Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej przychyliła się do stanowiska 
Futsal Ekstraklasy i podjęła decyzję o za-
kończeniu rozgrywek futsalu w tym sezonie. 
Najważniejsza informacja dla klubu i kibiców 
Red Devils Chojnice jest taka, że Czerwone 
Diabły pozostają w Futsal Ekstraklasie!

       Mistrzem Polski w futsalu został Rekord 
Bielsko-Biała. Kolejność drużyn w końcowej 
tabeli została zachowana po 18 kolejce spot-
kań. - Wszystkie drużyny utrzymują się w Fut-
sal Ekstraklasie i przystąpią do nich w sezo-
nie 2020/2021. Awans do Futsal Ekstraklasy 
uzyskają mistrzowie dwóch grup I ligi futsalu 
– czytamy w komunikacie PZPN.
      Jeśli będzie możliwość, to dodatkowo 
rozegrany zostanie baraż między wicemi-
strzami I ligi o dodatkowe miejsce w FE. 
Rozgrywki Pucharu Polski zostają wstrzyma-
ne na etapie półfinału i jeśli będzie moż-
liwość, to zostaną wznowione – pod warun-
kiem, że uda się wyłonić zdobywcę PP do 
końca sierpnia. 
     - Do końca mieliśmy nadzieję, że uda się 
wznowić rozgrywki i dokończyć ten sezon
w hali. Jako klub Red Devils Chojnice 
czekaliśmy na to tym bardziej, że chcieliśmy 

udowodnić, iż utrzymamy się w rozgrywkach 
dzięki wygranym meczom. Niestety, obecna 
sytuacja na to nie pozwala. Zdrowie zawod-
ników i nas wszystkich jest w tym momencie 
najważniejsze. Decyzja PZPN powoduje, iż 
zostajemy wśród najlepszych drużyn w Pol-
sce. W nowym sezonie postaramy się więc 
udowodnić, iż zasługujemy na grę w Futsal 
Ekstraklasie. Chciałabym również podzięko-
wać w imieniu całego klubu wszystkim, którzy 
okazali nam wsparcie w tym sezonie. Dzię-
kujemy miastu Chojnice, powiatowi chojnic-
kiemu, wszystkim sponsorom oraz ludziom 
dobrego serca. Dzięki waszemu wsparciu 
możemy reprezentować miasto Chojnice
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oczywiś-
cie dziękuję również wam drodzy kibice za 
niepowtarzalny doping i atmosferę, za bycie
z Red Devils na dobre i na złe oraz za to, że 
podczas naszych meczów zawsze nas 
wspieracie. Dziękuję też całemu sztabowi 
szkoleniowemu, zawodnikom, a także naszej 
nieocenionej fizjoterapeutce Magdzie. Na 
koniec chciałam podziękować moim najbliż-
szym, którzy wspierali mnie i kibicowali przez 
ten cały trudny dla nas sezon – powiedziała 
prezes Red Devils Futsal Club Natalia 
Dalecka.                                 Tekst i fot. (olo)

Zapraszamy na treningi
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