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NA DOBRY POCZĄTEK

Rapsodyczni z nagrodami

Bezwietrzny Memoriał Ottona Weilanda

Uniwersytet Trzeciego Wieku wznawia działalność. 
    Aktorzy Chojnickiego Studia Rapso-
dycznego reprezentujący powiat choj-
nicki wrócili z etapu wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego z 6 nagrodami.

       W tym roku najlepsi recytatorzy z wo-
jewództwa pomorskiego spotkali się w Kwi-
dzyńskim Centrum Kultury. Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski podtrzymuje tradycje 
mówienia i śpiewania poezji, a także prze-
noszenia tekstów literackich na scenę. Dla 
uczestników konkursu jest to możliwość 
rozwoju i konfrontacji umiejętności na tle in-
nych miejscowości z całego województwa. 
Tegoroczna edycja była bardzo udana dla 
chojniczan.

Wyniki naszych reprezentantów:

POEZJA ŚPIEWANA
   II nagroda - Małgorzata Szmaglinska, 
z możliwością wejścia do finału z nagrania,
TEATR JEDNEGO AKTORA
     II nagroda - Livia Walczak, z możliwo-
ścią wejścia do finału z nagrania,
RECYTACJA MŁODZIEŻY
     III nagroda - Kinga Kiedrowska,
     Wyróżnienie - Oliwia Babińska,
RECYTACJA DOROSŁYCH
    Wyróżnienie - Daria Kwiatkowska
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
    Livia Walczak

Serdecznie gratulujemy!

    W dniach 14-16.05.2021 odbyły się naj-
większe regaty na Jeziorze Charzykow-
skim dla najmłodszych żeglarzy - XXIV 
Memoriał Ottona Weilanda w klasie Opti-
mist. Na starcie stanęli zawodnicy z ca-
łej Polski m.in. z Poznania, Warszawy, 
Dziwnowa, Trójmiasta, Iławy, Olsztyna, 
Gliwic, Wrocławia, Krakowa, Białegosto-
ku, Torunia.

     Frekwencja dopisała i rywalizowało w Gr. 
B 187 zawodników, natomiast w Gr. A 14 

zawodników. Atmosfera była bardzo miła 
a najmłodsi żeglarze pokazali chęć rywa-
lizacji jednak słabe warunki wietrzne nie 
pozwoliły w pełni pokazać swoich umiejęt-
ności. Przez 3 dni regat odbyły się tylko 3 
wyścigi. Pierwszego i ostatniego dnia nie 
udało się rozegrać zaplanowanych wyści-
gów. Regaty „XXIV Memoriał Ottona We-
ilanda” zostały dofinansowane przez Urząd 
Miejski w Chojnicach, Powiat Chojnicki 
i Gminę Chojnice.

Dzięcielski Łukasz, ChKŻ

    Uniwersytet Trzeciego Wieku przy  
PWSH Pomerania w Chojnicach małymi 
krokami wznawia działalność. Zarząd 
stosownymi uchwałami przygotowuje 
walne zebranie sprawozdawcze na dzień 
15 czerwca na godz. 14:30 w siedzibie 
uczelni, przy ul.Świetopełka 10, sala 209. 

      Walne zebranie poprzedzone będzie 
uroczystym wręczeniem legitymacji stu-
denckich członkom stowarzyszenia. Pande-
mia odebrała wiele wydarzeń z kalendarza 
roku akademickiego ale zarząd trwał na 
posterunku. Z wielką nadzieją na realizację 
została przygotowana wycieczka, z której 

trzeba było zrezygnować w ubiegłym roku. 
Wycieczka 5-dniowa odbędzie się we wrze-
śniu. Zaplanowana trasa obejmuje Pod-
lasie. Główną atrakcją poza zwiedzaniem 
będzie udział w koncercie w ramach XXXX 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Wyciecz-
ka przeznaczona jest dla studentów UTW, 
sympatyków oraz osób zainteresowanych, 
którym odpowiada program. We wszystkich 
przedstawionych sprawach zarząd udziela 
informacji w czasie dyżurów, w każdy wto-
rek w godz. 14-16 w biurze uczelni p.118.
                                           

Za Zarząd Maria Wróblewska
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 maja
Na parkingu galerii handlowej przy ulicy Jana Pawła II 
w Chojnicach trwał Zlot Food Trucków (1-3.05.2021). Moż-
na było posmakować burgerów, belgijskich frytek, azjatyc-
kich pierożków, kuchni meksykańskiej czy słodkich dona-
tów. Chojniczanom, po wielu miesiącach trwania pandemii, 
taka plenerowa forma spożywania posiłków bardzo się 
podobała. 

01 maja
W pierwszy majowy weekend (1-3.05.2021) Chojnicki Klub 
Żeglarski zorganizował dwie imprezy: Regaty Konstytucyj-
ne w klasie Optimist Gr. B, 420, L’Equipe, Open Skiff oraz 
Mistrzostwa Pomorza w klasie Laser. Słońce, silny wiatr, 
opady deszczu, a nawet gradu, to wszystko czekało na za-
wodników przez 3 dni trwania regat.

02 maja
Po raz  siedemnasty obchodzony był Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.  Z okazji święta flagi na kamienicach, 
prywatnych domach czy urzędach i innych obiektach uży-
teczności publicznej wywiesza się biało-czerwone flagi. 
Ciekawą akcję zorganizowali w tym roku pracownicy Choj-
nickiego Centrum Kultury. Przed kino-teatrem wetknięto 
w trawnik 400 małych flag. 

02 maja
Chojniczanka wygrała z Bytovią w Chojnicach. Gospodarze 
zrewanżowali się za porażkę w rundzie jesiennej i wygrali 
zasłużenie 3:1.

03 maja
Na Starym Rynku podczas konferencji prasowej poseł 
Aleksander Mrówczyński oraz lokalni działacze Prawa 
i Sprawiedliwości promowali program pn. Krajowy Plan 
Odbudowy. 

03 maja
Z okazji Święta Narodowego 3 Maja, pod pomnikami Po-
ległych i Ofiar Faszyzmu Hitlerowskiego oraz Chrystusa 
Króla delegacje złożyły kwiaty. Chojniczanie obchodzili 230 
rocznicę uchwalenia polskiej konstytucji poprzez symbo-
liczne złożenie kwiatów przez kilka delegacji. 

04 maja
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego ponownie zosta-
ło otwarte. Na 5 kondygnacjach średniowiecznej Basz-
ty Więziennej można zobaczyć przekrój całej twórczości 
pochodzącego z Chojnic artysty.  Wstęp do muzeum jest 
bezpłatny. Godziny otwarcia: wtorek - 12.00-17.00, środa - 
9.00-14.00, czwartek - 12.00-17.00, piątek - 9.00-14.00

04 maja
Rozpoczęły się matury. W powiecie chojnickim do egzami-
nów przystąpiło ponad 1000 uczniów, w tym 800 to tego-
roczni absolwenci. Pozostali to ci, którzy nie zdali egzaminu 
wcześniej lub osoby, które zamierzają poprawić oceny.

04 maja
Miejska Biblioteka Publiczna została otwarta, po prze-
rwie związanej z korona wirusem, działa według stałego 
harmonogramu. 

05 maja
Rozpoczął działanie  powiatowy Punkt Szczepień Po-
wszechnych. Pierwszego dnia przeciw COVID-19 za-
szczepiono 270 osób. W pierwszej dostawie znalazły się 
preparaty firm Moderna i AstraZeneca. PSP powstał przy 
współpracy Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz 
Centrum medycznego Gemini.  Medycy w PSP pracują od 
godz. 8:30 do 19:00, od poniedziałku do piątku. W soboty 
od 8:30 do 16:00. 

05 maja
Chojniccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komen-
dy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wzięli udział 
w między powiatowych działaniach „ Prędkość”. Głównym 
celem tej akcji było zmniejszenie ilości wypadków spowo-
dowanych nadmierną prędkością oraz egzekwowanie od 
kierujących przestrzegania przepisów ruchu drogowego.   

05 maja
Tegoroczni maturzyści zmierzyli się z królową nauk, czyli 
z matematyką. W powiecie chojnickim, w drugim dniu ma-
tur,  do egzaminu dojrzałości przystąpiło 1072 uczniów.   
W kolejnych dniach przyszło im zmierzyć się z rozszerzoną 
biologią, chemią, językiem angielskim i innymi wybranymi 
przedmiotami.  

05 maja
Zakończyła się budowa ul. Krasickiego. Budowę ulicy Kra-
sickiego, od ul. Hanki Bielickiej w kierunku ul. Prochowej, 
realizowała firma Marbruk za prawie 800 tys. zł. W ramach 
inwestycji została wykonana sieć kanalizacji deszczo-
wej, zbudowano drogę, chodniki a także ścieżkę rowero-
wą z przyległym chodnikiem, która łączy się z jedną z alei 
w Parku Tysiąclecia.

07 maja
Ukazał się 35 numer „Kwartalnika Chojnickiego”. Po raz 
kolejny nie odbyła się tradycyjna promocja z powodu ogra-
niczeń związanych z epidemią. Tematem przewodnim tego 
numeru jest chojnicka prasa.

07 maja
Burmistrz Chojnic zaprosił mieszkańców na sadzenie 
drzew. Każdy mógł przyjść i zasadzić drzewo przy zbior-
nikach wodnych, przy skrzyżowaniu ulic Przytorowej i Wil-
lowej. Poprzednio  przy ulicy Czereśniowej i Winogronowej 
zasadzono 70 drzew i 350 krzewów.  Gatunki, z których 
utworzy się mały park na osiedlu numer 6 to miododajne 
lipy, klony i śliwy purpurowe.

08 maja
Żeglarze walczyli na wodzie o Puchar Starosty Chojnickie-
go. Regaty dla młodych żeglarzy w klasach Optimist, Open 
Skiff, L̀ Equipe oraz 420 zorganizował Ludowy Klub Sporto-
wy Charzykowy. 

08 maja
Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu ChKS 
Kolejarz. Prezesem został ponownie Jacek Zakrzewski. Wi-
ceprezesami zostali Albin Orlikowski oraz Hubert Szwan-
kowski. Na sekretarza klubu wybrano Olka Knittera, a na 
skarbnika Krzysztofa Homę. 

10 maja
Na sesji  radni  głosowali za zwiększeniem środków finan-
sowych  na program STOP dla SMOGU w Chojnicach.  Pula 
wzrosła z 250 tys. zł do 800 tys. zł. Dotychczas do miejskie-
go programu „STOP dla SMOGU” złożono 107 wniosków. 

12 maja
W Starostwie Powiatowym dwudziestu zawodników i trzech 
trenerów otrzymało nagrody starosty chojnickiego Marka 
Szczepańskiego za osiągnięcia sportowe. Po raz pierwszy 
nagrody zostały też przyznane w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechnienia kultury i opieki nad zabytkami.

13 maja
Odbyła się XIX sesja Rady Powiatu. Radni zdecydowali 
między innymi, iż od nowego roku szkolnego nie będzie 
już Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
a zastąpi je Centrum Nauk Technicznych, w skład którego 
wchodzić będzie Technikum nr 1, Szkoła Policealna w Choj-
nicach, Branżowa Szkoła II Stopnia, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. 
Radni przyjęli także Lokalny Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na 
terenie powiatu chojnickiego.

15 maja
Po raz drugi odbyło sie sadzenie drzew i krzewów na osie-
dlu Pawłówko. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w akcji „Sa-
dzimy dla pszczół”. Podczas niej posadzono przy boisku, 
przy ulicy Ustronnej ok. 500 krzewów miododajnych.

15 maja
Na chojnickim Starym Rynku uruchomiono fontannę 
i otwarto ogródki restauracyjne.

15 maja
W bibliotece odbyła się Europejska Noc Muzeów. W holu 
Wszechnicy Chojnickiej można było obejrzeć wystawę „Mi-
tyczne stworzenia i bóstwa mitologii słowiańskiej i nie tylko”.
Były to prace chojniczanki Emilii Łuszczak i pochodzącej 
z Pruszcza Gdańskiego Iwony Kozłowskiej – absolwen-
tek Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
w Gdańsku.

15-16 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców mia-
sta do zwiedzania Chojnic wieczorową porą. W programie 
ChCK były takie wydarzenia jak:  pokaz walk średniowiecz-
nych Bractwa Rycerskiego herbu „Tur”, wystawa „Dawnego 
kina czar”, wystawa „Motyle, pszczoły, robaki, cudaki”, wy-
stawa rysunku Dominiki Laski, pt. „Józef Tischner – por-
trety”, pokaz możliwości scenotechnicznych ChCK, dwie 

wystawy plenerowe: „Czarno- biały minimalizm w obiekty-
wie” Krystiana Koźmińskiego i pokonkursowa „Moja miej-
scowość jest piękna”. 

16 maja
Chojnicki Automobilklub zorganizował dla miłośników sta-
rej motoryzacji pierwsze w tym roku spotkanie, oczywiście 
wraz ze swoimi klasykami. Pojazdy można było podziwiać 
m.in. na parkingu przy Parku Tysiąclecia w Chojnicach - od 
ulicy Sukienników oraz na trasach przejazdu. W wydarze-
niu uczestniczyli również członkowie Tucholskiego Stowa-
rzyszenia Pojazdów Zabytkowych Dragon, a także m.in. 
Zabytkowa Straż Pożarna w Czersku.

20 maja
Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Chojnicach odbył się uroczysty apel z okazji Po-
wiatowego Dnia Strażaka. W uroczystości uczestniczyli 
awansowani, odznaczeni i wyróżnieni, jak również zmiana 
służbowa i pracownicy systemu codziennego. 

21 maja
W Urzędzie Gminy miało miejsce podpisanie umowy na 
budowę parkingu w Charzykowach z firmą P.P.H.U. SZTA-
MA Pawła Szymańskiego z siedzibą w Bałachach na kwotę 
615 000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest budowa par-
kingu na 60 stanowisk postojowych (w tym 3 stanowiska 
postojowe dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej 
wraz z chodnikami stanowiącymi dojście do cmentarza, ul. 
Długiej i ul. Szkolnej z kostki betonowej. Zgodnie z umową 
zadanie ma zostać wykonane do 31 sierpnia br. 

24 maja
Chojnickie Centrum Kultury wznowiło seanse filmowe. 

25 maja
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, w ramach VI 
Chojnickich Dni Tischnerowskich, odbyło się spotkanie
z  prof. Tadeuszem Gadaczem, który wygłosił wykład „O do-
bromyślności. Myślenie i dobro po Auschwitz i Kołymie w fi-
lozofii ks. Józefa Tischnera”. Spotkanie otworzył w imieniu 
organizatorów Przemysław Zientkowski. 

27 maja
Na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym Kata-
rzyna Karpus z GEMINI promowała akcję szczepień ma-
sowych dla  młodzieży w wieku 16-17 lat. Akcja szczepień 
młodzieży potrwa od 1 do 6 czerwca i prowadzona będzie 
w Punkcie Szczepień Powszechnych przy ul. Świętopełka 
3 w Chojnicach. Do 26 maja skorzystało z PSP 3345 osób. 
Starosta poinformował także, że zmniejszyła się ilość łóżek 
COVID-owych w chojnickim szpitalu, a neurologia wraca do 
normalnego funkcjonowania.

28 maja
W piątkowy wieczór GKS Katowice zagrał z Chojniczanką 
w meczu 36 kolejki drugiej ligi. Niestety naszej drużynie, 
w przeciwieństwie do wicelidera, zabrakło woli walki i deter-
minacji. Chojniczanka - GKS Katowice 0:3 (0:2)

28 maja
Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach otrzy-
mało Pomorską Nagrodę Muzealną. To ważna nagroda 
w branży muzealnej, przyznawana co roku od 2015 r. przez 
Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. 
Wyróżnia się nią najlepsze przedsięwzięcia muzealne 
w naszym województwie. Muzeum swoją nagrodę otrzyma-
ło za projekt wystawienniczy z 2020 r. pt. „Wiatr od Morza. 
Kaszubi w sztuce polskiej 1918-1939”. 

29 maja
Zarząd Klubu MKS „Chojniczanka 1930” S.A. podjął decy-
zję o zakończeniu współpracy z trenerem Adamem Noco-
niem. Adam Nocoń objął stanowisko trenera Chojniczanki 
1 sierpnia 2020 roku, kiedy zastąpił na tym stanowisku Zbi-
gniewa Smółkę.

30 maja
Zarząd Klubu MKS Chojniczanka 1930 S.A. poinformował, 
że nowym trenerem pierwszego zespołu został Tomasz 
Kafarski. 

31 maja
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wystawę prac 
dwóch uzdolnionych artystek: chojniczanki Emilii Łuszczak 
i pochodzącej z Pruszcza Gdańskiego Iwony Kozłowskiej. 
Wystawa będzie czynna w sali wystawowej Chojnickiego 
Centrum Kultury do końca czerwca 2021 w godzinach funk-
cjonowania placówki. Wstęp wolny.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 10.05.2021
 10 maja 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się 
zdalnie, zasiadło przed laptopami 21 radnych. Sesję roz-
począł Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Zdzisław Januszewski, a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych: Agnieszkę Lewiń-
ską i Bogdana Kuffla. Zasadnicza część sesji rozpo-
częła się od sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu 
międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, informacje inwestycyjne. 
   Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od Tuchol-
skiej do wiaduktów nad linią kolejową. Trwają prace zwią-
zane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej. 
W roku 2021 wykonamy przebudowę wodociągu. Według 
deklaracji wykonawcy warstwa wiążąca asfaltu na odcinku 
budowanej kanalizacji deszczowej, to jest od skrzyżowania 
Małe Osady, do 20 maja. Termin zakończenia całej inwesty-
cji – 31 maja 2023. 
   Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców 
Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską – roz-
strzygnięto przetarg 1 lutego tego roku, podpisano umowę 
z wykonawcą – DenDroGIS Marcin Batko z siedzibą w Zło-
towie. Termin zakończenia i przekazania kompletnej doku-
mentacji to jest 30 listopada 2021. Projektant przedstawi 
nam koncepcje, które będziemy wybierali już do konkretnej 
realizacji.
   Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepako-
wej z ul. Kościerską do Gdańskiej – przetarg na opracowa-
nie koncepcji jest w tej chwili w przygotowaniu. Projekt łącz-
nicy drogowej od zbiegu Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy 
do ul. Strzeleckiej – przetarg na opracowanie koncepcji 
w przygotowaniu, koncepcja gotowa w połowie 2022 roku. 
Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł – ul. Igielska 
i Igły w Chojnicach – zgodnie z podpisaną umową termin 
zakończenia prac projektowych 30 listopada, ale przyspie-
szymy ten termin. Projektant – Pan Łukasz Śpica deklaruje, 
że kilka miesięcy wcześniej wykona tą dokumentację.
    Projekt ul. Działkowej, która ma być odbudowana po 
budowie zbiornika Sobierajczyka, zgodnie z podpisaną 
umową termin zakończenia prac projektowych – 31 marca 
2022. Projektant przedstawi nam koncepcję, no i ta ulica 
będzie musiała wejść do realizacji w przyszłym roku.
   Projekt przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego 
w Chojnicach – zgodnie z podpisaną umową termin zakoń-
czenia prac projektowych to jest 30 listopada tego roku. 
Projektant również przedstawi nam koncepcje projektowe, 
które będą do wyboru.
  Budowa Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, 
Tetmajera, Paderewskiego – od Reja do Zapolskiej i ul. 
Gdańskiej – dojazd do działki nr 1828. Rozpoczęto prace 
na Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego. Zakończono 
prace na dwóch odcinkach Paderewskiego. Ułożono kolek-
tor kanalizacji deszczowej na pozostałych ulicach. Przerwa 
do czasu zakończenia remontu sieci gazowniczej, prace 
zostaną wznowione 17 maja. Fragment Gdańskiej – rozpo-
częcie prac drogowych możliwe po zakończeniu robót reali-
zowa-nych przez Zakład Gazowniczy.
   Budowa Krasickiego – zakończono prace, odbiór koń-
cowy się odbył. Budowa ul. Willowej i Przytorowej – przy-
stąpiono do wykupu terenu pod zbiornik retencyjny. To są 
właściwie negocjacje, bo jeszcze nie ma uchwały Rady 
Miejskiej, uchwała będzie w czerwcu. Po wykupie chcemy 
projektować już nawierzchnię na tych dwóch ważnych uli-
cach dla tego osiedla.
   Budowa ulic wraz z odwodnieniem na Osiedlu Leśnym. 
Posiadamy ważne pozwolenie na budowę, zlecono wyty-
czenie skrzyżowania Leśnej z jej odnogą i z ul. Winogrono-
wą w celu naniesienia korekty w projekcie.
   Utworzenie transportowego węzła integracyjnego: 
budowa ścieżek zakończona, odebrana. Dworzec autobu-
sowy – zakończenie prac w końcu września. Dworzec ko-
lejowy – w przygotowaniu jest przetarg na inspektora nad-
zoru. Dalej – budowa obiektu przy Dworcowej na cele 
społeczne – prace budowlane zakończono, obiekt całkowi-
cie wyposażony, meble, kuchnia przygotowane do użytko-
wania. Niestety covid powoduje, że jeszcze nie użytkujemy.
   Poprawa efektywności energetycznej OZE, tutaj cho-
dzi o termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3. Projekt 
zakończono, ostatni etap – zamontowano panele fotowolta-
iczne w ubiegłym roku, zabezpieczono środki na przepro-
wadzenie wymaganych audytów.
    Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopo-
wymi na terenie MOF Chojnice – zakończyliśmy prace na 
czterech z dziewięciu podpisanych umów. Stan na dzisiaj. 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej – trwa-
ją prace odbiorowe. Subisława, Dąbrowskiego, Sambora, 
Subisława – pozostała do wykonania warstwa wiążąca as-
faltu, ułożono kolektor deszczowy w Dąbrowskiego, prace 

zostaną wznowione i zakończone latem tego roku. Budowa 
zbiornika retencyjnego Sobierajczyka – zaawansowanie 
prac około 50%, prace trwają.
    Ulica Prochowa, Sobierajczyka, Brzozowa, Sawickiej, 
Ducha Świętego, Findera, Okrzei, stare nazwy jeszcze 
z dokumentacji, one dzisiaj są inne, Goedtke, 14 Lute-
go, czyli Sępoleńska, Wycecha. Zakończono prace w ul. 
Prochowej na odcinku od Placu Piastowskiego do Brzozo-
wej. Pozostała część ul. Prochowej wraz z ulicami przyle-
głymi jest planowana do połowy 2022 roku. 
    Rozstrzygnęliśmy też przetarg na wywóz odpadów 
komunalnych. I tutaj mamy dobre wiadomości, ponieważ 
uzyskane kwoty są wyższe niż w poprzednim okresie, ale 
środków starczy nam i nie musimy podnosić opłaty śmiecio-
wej, czyli w Chojnicach ona w tym roku pozostanie w wy-
sokości 18 zł. Dla przykładu mogę Państwu powiedzieć, że 
w różnych gminach – czy Człuchów, czy Chojnice, za wy-
wóz 1 tony gminy płacą 800, 460, 380 zł. U nas taka średnia 
cena to jest 250 zł, ze względu na lokalizację Chojnic blisko 
Nowego Dworu i też powiedzmy zurbanizowanie miasta. 
Mamy pewne rezerwy z poprzednich lat, dlatego nie pod-
nosimy, natomiast rozstrzygnięcie tego przetargu wywołuje 
skutek taki, że najprawdopodobniej będziemy musieli pod-
nieść opłatę śmieciową w przyszłym roku o 2 zł, czyli do 
20 zł. Ale w innych gminach, to już dawno jest 25, 27, 28 zł. 
W tym roku tej opłaty po prostu nie ruszamy.
    Dalej, chciałbym Państwu zakomunikować, że konser-
wator zabytków zaakceptował przekazany projekt wyko-
nawczy, mówię o budynku głównym dworca. W zakresie 
programu prac konserwatorskich przedstawił wymóg wska-
zania konkretnych materiałów, które zostaną użyte, w do-
-kumentacji. Aby być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych proponujemy, że będziemy wskazywać dwa 
produkty referencyjne. To jest bardzo skomplikowana sytu-
acja, bo my właściwie nie możemy w specyfikacjach na-
rzucać materiałów. Konserwator powie, żeby wykonać, na 
przykład, coś pomalować farbą akrylową taką, to my nie 
możemy nazwy tej farby wpisywać do przetargu. Ale ważne 
jest to, że już mamy z konserwatorem uzgodnienie.
   Również mogę Państwu przekazać informację, że aby 
przygotować zachodnie obejście, to musimy wspólnie 
z marszałkiem województwa wykupić 93 tys. m2 nierucho-
mości, czyli 9,3 ha, to około 10 mln zł. I w tej chwili będą 
trwały prace i rozmowy z marszałkiem jak ten problem 
przezwyciężyć, ponieważ chcąc zgłosić nasze zachodnie 
obejście do rządowego programu budowy pięćdziesięciu 
obwodnic na drogach wojewódzkich musimy mieć tak zwa-
ny ZRID, pozwolenie na budowę, decyzję środowiskową 
i również wykupy terenów.
   Dalej, chciałbym Państwu powiedzieć, że otrzymałem list 
od Pana Burmistrza Emsdetten – Oliver Kellner, zacytuję 
fragment: „Bardzo ucieszył mnie Pański list z okazji na-
szego Jubileuszu 25-lecia Partnerstwa Miast. Bardzo ser-
decznie dziękuję za jego przesłanie. Nasza przyjaźń roz-
wija się przez 25 lat i mam nadzieję, że przeżyje jeszcze 
wiele generacji. Liczę też na nadchodzący koniec pandemii 
koronawirusa i cieszę się już na nasze pierwsze spotkanie 
i obustronne poznanie. Do tego czasu życzę Panu wszyst-
kiego co najlepsze, jestem pewien że przeprowadza Pan 
pewnie swoje miasto przez kryzys związany z koronawiru-
sem.” Również są pozdrowienia tutaj dla Państwa.
     Dalej, podpisaliśmy umowę na opracowanie Strategii 
rozwoju Miasta Chojnice do 2030 roku z Uniwersytetem 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykonawcami strategii 
będą specjaliści z Wydziału Geografii Społeczno – Ekono-
micznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Pracownicy wy-
działu opracowali szereg dokumentów dla samorządów lo-
kalnych, regionalnych, a obecnie przygotowują ekspertyzę 
dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat 
strategii rozwoju ponadlokalnego. Prace nad strategią roz-
poczną się w maju, a w czerwcu będą prowadzone badania 
terenowe. Do Chojnic przyjadą studenci, pod opieką pra-
cowników UAM i przez tydzień będą na miejscu pracować 
nad dokumentem. Oczywiście też będzie okazja do kon-
sultacji z Państwem radnymi, czy z szefami samorządów 
osiedlowych.
    Chciałbym również Państwu zakomunikować, że w piątek 
posadziliśmy sto miododajnych drzew na Osiedlu Paw-
łówko. Z rozpędu jeszcze Pan […] ufundował tuje, które 
też posadziliśmy. Duże dzięki dla Stowarzyszenia „Choj-
nicki Alarm dla Klimatu”, dla Stowarzyszenia „Charzy”, dla 
pszczelarzy. Również dziękuję Panu radnemu Bartoszowi 
Blumie. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyszli. Kolejne 
sadzenie planujemy na tym osiedlu w sobotę. Jeszcze nie 
jest ustalona godzina, ale rozmach i zaangażowanie daje 
dużo optymizmu i myślę, że na wszystkich osiedlach można 
takie akcje przeprowadzić, my na pewno dostarczymy ma-
teriał i też się w to wszystko będziemy starali zaangażować.
Chciałbym, będąc przy głosie, zanim przekażę głos koledze 
wiceburmistrzowi, też poprosić Pana przewodniczącego 

o autopoprawkę. W materiale dotyczącym zakupu łódek, 
tam są chyba cztery wpisane, trzeba by było zmienić na 
trzy łódki. 80 tys. zł nie starczy na cztery, widzimy jakie są 
ceny. Tak że prośba, żeby cztery skreślić i wpisać trzy. Za-
praszam do drugiej części.
    Przewodniczący Antoni Szlanga – dziękuję bardzo. 
Bardzo proszę Pana burmistrza Kopczyńskiego.
   Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewod-
niczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W porządku ob-
rad znalazła się uchwała dotycząca opracowania wspólnej 
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy 
Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej 
Człuchów i Gminy Człuchów. Wynika to z ostatnich prac 
i spotkań, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. 
Chciałem wytłumaczyć czemu taki tryb i czemu tak szybko 
chcemy tą uchwałę przyjąć. Wiadomo, opracowanie strate-
gii wymaga czasu i merytorycznego podejścia odpowied-
nich instytucji i osób, które się tym zajmą. W toku rozmów, 
zarówno ze starostwem, gminą oraz urzędem marszałkow-
skim otrzymaliśmy informacje jak będzie po części wyglą-
dać nowa perspektywa unijna w latach 2021-2029. Jednym 
z dokumentów, który będzie wymagany na poziomie na-
szego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, a potem ZIT-
-u będzie opracowanie takiej strategii ponadlokalnej. Bę-
dzie to wymagany dokument, aby móc się ubiegać o środki. 
Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie, która teraz się 
kończy Miejski Obszar Funkcjonalny wspólnie zrealizował 
wiele projektów, między innymi duży projekt kanalizacji 
deszczowej i wód roztopowych oraz trwający jeszcze, doty-
czący węzłów integrujących, który zarówno w Człuchowie 
i w Chojnicach powstaje. Także strategia ponadlokalna ma 
nam pomóc wyartykułować wspólne problemy, wspólne in-
westycje w przyszłości, które będą miały szansę załapać 
się na unijne dofinansowanie w ramach nowego rozdania, 
nowej perspektywy unijnej. W ramach spotkań roboczych, 
które się odbyły, w pierwszej kolejności ze starostwem 
i gminą, a potem także z gminami z powiatu człuchowskie-
go, wiemy już że w nowej perspektywie priorytetem będą 
inwestycje związane z bezpieczeństwem środowiskowym, 
czyli wszystko związane z ekologią, bezpieczeństwo ener-
getyczne, czyli transformacja energetyczna, zarówno bu-
dynków użyteczności publicznej jak i także dla mieszkań-
ców, zwiększenie mobilności, czyli infrastruktury transportu 
zbiorowego. Powrócimy także do możliwości rozwoju re-
witalizacyjnego, czyli kolejne dzielnice, które moglibyśmy 
rewitalizować oraz rozszerzenie oferty turystycznej i czasu 
wolnego. Obie gminy łączy bardzo dużo, w sumie cztery 
gminy łączy bardzo dużo, więc opracowanie tej strategii na 
pewno nam tutaj ułatwi ubieganie się o środki w tych dzie-
dzinach, które wymieniłem.
     Od prawie miesiąca funkcjonuje w Chojnicach, w naszym 
Ratuszu, punkt „Czystego Powietrza”. Dwoje naszych pra-
cowników zajmuje się obsługą interesantów. Panie, oprócz 
tego, że udzielają informacji odnośnie programu rządowego 
„Czyste Powietrze”, zajmują się także programem „STOP 
dla SMOGU”. Na tą chwilę mamy 116 wniosków w ramach 
miejskiego programu i patrząc na ten miesiąc, głównie ten 
program cieszy się popularnością. Niemniej Panie udziela-
ją informacji, że oprócz wymiany pieca, czyli źródła ciepła 
z kopciucha na ekologiczne, mieszkańcy mogą także ubie-
gać się o inne działania, na przykład termomodernizację, 
wymianę stolarki okiennej. Instruują także, że w przyszło-
ści, na przykład po uzyskaniu miejskiej dotacji, będą mo-
gli także pokryć część dodatkowych kosztów z programu 
„Czyste Powietrze”. Stąd też, jak Państwo zwrócili uwagę, 
zmiana budżetowa, gdzie chcemy nasz program zwiększyć 
do 800 tys. zł. Program będzie wieloletni, więc osoby, któ-
rym nie uda się w tym roku załapać na dofinansowanie lub 
przewlekłość postępowania, bo mamy tutaj już takie prze-
głosy z Polskiej Spółki Gazowniczej, że nie wszędzie uda 
się wykonać przyłącze, będą mogły o te środki ubiegać się 
w roku następnym i następnym, na pewno nie zapomnimy 
o nich i nie zaniechamy tych działań. Oprócz tego zakończył 
się audyt w spółce ZGM. Na pewno Państwo śledzą do-
niesienia medialne, gdzie ten audyt już udało mi się przed-
stawić. Może tak pokrótce Państwu tylko powiem, że ZGM 
dysponuje 2246 lokalami, z czego 1635 jest we własności 
ZGM lub zarządzie, 611 lokali jest wykupionych. I teraz, 
jeżeli chodzi o rozłożenie w poszczególnych kategoriach. 
Jeżeli chodzi o lokale ZGM, we własności lub w zarządzie, 
to ogrzewanie piecowe, to jest 874, ogrzewanie węglowe 
to jest 113, gazowe to jest 271, sieciowe to jest 353, olejo-
we – 18. W przypadku lokali prywatnych, czyli wykupionych 
już (611), piecowe to jest 76, węglowe – 62, gazowe – 307, 
elektryczne – 11, przyłącze do sieci posiada 155 lokali. Je-
żeli chodzi o lokale ZGM, to jest 987 do wymiany, 138 jest 
do wymiany w lokalach prywatnych, gdzie tutaj jest klient 
naszych programów, czy „STOP dla SMOGU”, czy „Czyste 
Powietrze”. Łącznie mamy do wymiany około 1000 pieców,

~ dokończenie na stronie kolejnej
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ale tutaj warto podkreślić, że 50% wszystkich lokali speł-
nia taki współczynnik ekologiczności, jeżeli uznamy że 
przyłącze gazowe jest także ekologiczne, czyli około 
50% lokali spełnia te normy ekologiczne. W najbliższym 
czasie wystąpimy na naszej stronie internetowej z listem, 
takim intencyjnym, i chcielibyśmy zachęcić firmy, które 
zajmują się realizacją projektów ekologicznych, czy-
li realizacją „STOP dla SMOGU” i „Czyste Powietrze”, 
aby mogły w jakiś sposób zaprezentować swoją ofertę 
poprzez naszą stronę. Opublikujemy taki list intencyjny 
zachęcający do ujawnienia się, że tak powiem, będzie 
krótka formatka, którą trzeba będzie wypełnić i chcemy 
stworzyć taką bazę firm, lokalnie, ponadlokalnie, które 
zajmują się realizacją różnych programów, szczególnie 
już wykonawczo, żeby mieszkańcy mieli możliwość wy-
boru i wiedzieli jakie firmy zajmują się realizacją konkret-
nych działań związanych z wymianą pieca, czy termo-
modernizacją. W ten sposób chcielibyśmy także ułatwić. 
Lista tych firm, jak już zostanie stworzona, będzie także 
dostępna u naszych pracownic, które zajmują się pro-
gramami ekologicznymi „STOP dla SMOGU” i „Czyste 
Powietrze”.
   W ostatnim tygodniu odbyło się posiedzenie komisji, 
która rekomenduje burmistrzowi przyznanie nagród 
oraz stypendiów. Jeżeli chodzi o nagrody za osiągnię-
cia sportowe. W roku 2021, czyli za ten rok, wpłynęło 
do nas bardzo dużo wniosków. Kwota, którą mieliśmy do 
wydania w tym roku to jest 35 tys. i takie też wykonanie 
będzie na tym poziomie. W porównaniu do poprzedniego 
roku jest to wzrost o 7 tys. W zeszłym roku nie przyzna-
liśmy wszystkich nagród, więc tutaj nasi sportowcy zo-
stali docenieni. I tak pokrótce, jeżeli chodzi… Klubami, 
bo nagrody są przyznawane imiennie. Chojnicki Klub 
Żeglarski otrzymał nagród na kwotę 6 tys., Klub Sporto-
wy Boxing Team Chojnice nagrody w wysokości 14 tys., 
Chojniczanka lekkoatletyka to jest 500 zł oraz została 
doceniona drużyna RED Devils Ladies, która otrzymała 
w tym roku, jako drużyna, nagrodę – 14,5 tys.
    Następne nagrody dotyczą osiągnięć w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury. Wpłynęły do nas dwa wnioski. Mieliśmy do dys-
pozycji 10 tys. zł, nagród przyznano na kwotę 4 tys. zł.     
    Jeżeli chodzi o stypendia dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultu-
ry i opieką nad zabytkami wpłynęło do nas łącznie 26 
wniosków, z czego 3 wnioski odrzucono z przyczyn 
formalnych, ze względu na miejsce zamieszkania poza 
miastem Chojnice, 1 wniosek nie przeszedł oceny mery-
torycznej i nie został rekomendowany do finansowania. 
Przyjęto do realizacji 22 wnioski na łączną kwotę 110 
tys., mieliśmy do dyspozycji tutaj 120 tys. Myślę, że jesz-
cze poczekamy moment, dwa trzy tygodnie i uda nam się 
w reżimie sanitarnym, w Chojnickim Centrum Kultury te 
nagrody wręczyć i docenić naszych laureatów, zarówno 
jeżeli chodzi o upowszechnianie twórczości artystycz-
nej, kultury i sportu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję 
Państwu bardzo.

Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobrania ze 
strony internetowej Urzędu Miasta Chojnice.

 Mówi się o lokalnych talentach, które wybiły się 
na scenę ogólnopolską i światową. Niezwykłe umiejętno-
ści działają jak magnes przyciągający Złoty Bilet do świata 
celebrytów. Nie mówi się o tych, którzy sami decydują, że 
odpuszczą sobie świat showbiznesu i odnajdują się w prze-
strzeni lokalnej.
 A oni istnieją. Tacy jak on, budujący swój, własny 
dom z pełnią radości jaką można czerpać tylko z osiągnięć 
wynikających z sumiennej, systematycznej pracy. Dzisiaj, 
sam wymyśla, projektuje i realizuje i to daje mu satysfakcję. 
Ale, zacznijmy od początku.
 Od dziecka miał awersje do recytacji i poezji, jed-
nak kaskada wydarzeń i osób popchnęła go w stronę pierw-
szego konkursu recytatorskiego. Po występie nie spodzie-
wał się zbyt wiele, ale dzień skończył na drugim stopniu 
podium z medalem na szyi i szokiem na twarzy.

      Potem powstało kilka spektakli.

 Jako pierwszy „Oskar i pani Róża”, który podczas 
dziesięciu lat swojego życia na scenie ewoluował w „Bądź 
ze mną. Jestem”. Przedstawienie, zbudowane z dwóch de-
biutantów, uczniów liceum okazało się ogromnym sukce-
sem. Owacje na stojąco drugi raz postawiły go w blasku 
zaskoczenia.
 W trakcie studiów ekonomicznych, które skończył 
w Poznaniu, powstała jego najbardziej znana kreacja aktor-
ska-Jacques ze sztuki „Bon Voyage”. Tutaj nastąpił pewien 
dysonans pomiędzy ciepłym przyjęciem lokalnej publiczno-
ści, a komisją Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 
która pożegnała go po francusku- niepochlebną recenzją 
i suchym „Au revoir”. Okazało się jednak, że fala będzie 
wznosząca, kiedy monodram został zaprezentowany na 
jednym z bardziej prestiżowych festiwali teatralnych- Windo-
wisku. Oceniający zauważyli świeżość spojrzenia oraz róż-
norodność zabiegów teatralnych i postanowili uhonorować 
„Bon Voyage” laurem zwycięstwa. Dla tak młodego teatru 
było to niezwykłe wyróżnienie. Szok nr 3.

 Potem Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu 
i aktualna stacja-edukacja. Mówi mi: „dzięki reżyserii jestem 
lepszym aktorem”. Teraz kiedy zajmuje się młodzieżą jako 
nauczyciel, lepiej rozumie uwagi reżyserskie. Potrafi okre-
ślić co jego postać daje danej sytuacji teatralnej bo nie za-
wsze bycie najjaśniejszą gwiazdką na scenie jest najlepsze 
dla przedstawienia. Czasem trzeba zagrać drugoplanowo.
Reżyseria daje dużo radości z wymyślania scen, skrótów 
myślowych i sekretnych uderzeń emocjonalnych, które 
mają widza uszczypnąć w najmniej spodziewanym momen-
cie. Przy tworzeniu postaci najważniejsze jest uchwycenie 
prawdy, uzyskanie odpowiedniej emocji. To trudna praca 
polegająca na poszukiwaniu takich stanów emocjonalnych 
w sobie, we własnej psychice. Należy szczególnie uważać 
gdy do teatru przychodzi młoda i wrażliwa osoba. Jest to 
proces, na który trzeba dać sobie i innym czas, ale efekty 
a przede wszystkim ich rozwój wynagradzają włożony trud.
Wybrał w życiu powrót w rodzinne strony, chociaż wielokrot-
nie mógł zawalczyć o swój Golden Ticket. Lokalna praca 
daje mu szczęście. Nie ciągnie go do wielkiego miasta ani 
sławy. Jest dla swoich aktorów.
 Ludzie wokół niego doceniają to, że stara się wy-
brać najlepszą drogę zarówno dla nich, jak i dla siebie. Jego 
ekipa mówi, że można na niego zawsze liczyć. Określają 
go jako przyjaciela. On chciałby być zapamiętany jako czło-
wiek, a ja uważam, że warto znać go jako aktora.

Panie i Panowie, Łukasz Sajnaj!

Wiktoria Hoppe
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Chojnickie Centrum Kultury
Kino ponownie otwarte dla widzów!

   Od 24 maja wznowiło swoją działalność kino w Chojnic-
kim Centrum Kultury. Na widzów czeka wiele ciekawych 
propozycji filmowych, które wcześniej nie mogły zostać po-
kazane. W czerwcu najmłodsi miłośnicy kina będą mogli 
zobaczyć dwie animacje: ”Psy i koty 3: Łapa w łapę” - kome-
dię dla całej rodziny oraz premierowo bajkę „Tom & Jerry” 
- najbardziej uwielbianą zabawę w kotka i myszkę w historii.
Na dorosłych widzów czeka film „Nomadland”, który zdobył 
trzy tegoroczne statuetki Oscara, w tym dla najlepszego fil-
mu.Nie zabraknie również tchnącej lekkością i świeżością 
komedii romantycznej „Druga połowa” z Cezarym Pazurą, 
Maciejem Musiałem i Jackiem Knapem w rolach głównych.
Kino ChCK wyświetli również premierowo inne długo wy-
czekiwane filmy: „Mortal Kombat” (od 28 maja), „Godzilla 
vs. Kong” (od 4 czerwca) oraz „Obecność 3. Na rozkaz dia-
bła” (od 11 czerwca). Wszystkie aktualne propozycje moż-
na sprawdzić na stronie www.ckchojnice.pl. Bilety dostępne 
w kasie godzinę przed każdym seansem oraz do kupienia 
przez internet.

Wracamy z zajęciami edukacyjnymi

    Od 1 czerwca Chojnickie Centrum Kultury wznawia 
swoją działalność edukacyjną. Odbywać się będą zajęcia 
muzyczne i teatralne w ChCK oraz plastyczne w pracowni 
Gniazdo. Zajęcia z rzeźby i ceramiki to propozycja dla osób 
zainteresowanych szeroko pojętą działalnością artystycz-
ną, pragnących nauczyć się lub doskonalić swoje umiejęt-
ności w tym zakresie pod okiem Jarosława Urbańskiego. 
Warsztaty z rysunku i malarstwa prowadzi Elżbieta Jaku-
bowska, która pomaga uczestnikom znaleźć inspiracje oraz 
zrealizować własną wizję twórczą. Informacje o zapisach 
można znaleźću instruktorów ChCK.

66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

     18 maja w Chojnickim Centrum Kultury odbyły się eli-
minacje powiatowe 66. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, które wyłoniły uczestników eliminacji wo-
jewódzkich. W Kwidzynie nasz powiat reprezentować będą: 
Kinga Kiedrowska, Oliwia Babińska (recytacja młodzieży), 
Daria Kwiatkowska (recytacja dorosłych), Mateusz Górecki, 
Monika Wardyn i Małgorzata Szmaglińska (poezja śpiewa-
na), Livia Walczak (teatr jednego aktora), Zuzanna Krysa 
(wywiedzione ze słowa). Serdecznie gratulujemy i życzymy 
powodzenia w kolejnych etapach konkursu!

Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną

    5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i dzień walki z dyskryminacją 
osób z niepełnosprawnościami. Z tej okazji w Chojnickim 
Centrum Kultury gościł Krystian - uczestnik Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, który opowiedział nam o swojej pasji, jaką 

jest poezja. Krystian pisze wiersze od kilku lat i marzy o ich 
wydaniu. Rozmowę prowadził Grzegorz Szlanga, podczas 
której pokusił się na recytowanie niektórych wierszy swoje-
go gościa. Całą rozmowę można obejrzeć na stronie inter-
netowej centrum kultury.

Nowy projekt online: Bajki po kaszubsku

     Chojnickie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Po-
morskie i Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach zaprasza-
ją do wysłuchania bajek w języku kaszubskim. „W świecie 
kaszubskich bajek” bo taką nazwę nosi projekt, ma na celu 
wspieranie naszego regionalizmu, kultury i tradycji kaszub-
skiej,  a także zachęcanie do nauki języka kaszubskiego.
Dotychczas zrealizowane zostały dwa odcinki projektu. 
Obie bajki są autorstwa Alojzego Nagla. Pierwszą, zatytu-
łowaną „Zaklęta kózka” czyta Amelia Stanisławska, drugą 
„Brzydki szczeniak” zaprezentował Michał Moga. Oboje 
uczestników projektu to uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Swornegaciach.

Europejska Noc Muzeów

     15 i 16 maja Chojnickie Centrum Kultury zachęcało 
mieszkańców miasta do zwiedzania Chojnic wieczorową 
porą. W Noc Muzeów można było odwiedzać instytucje 
kultury osobiście oraz on-line. W programie ChCK były 
m.in. takie wydarzenia jak:  pokaz walk średniowiecznych 
Bractwa Rycerskiego herbu „Tur”, wystawa „Dawnego kina 
czar”, wystawa „Motyle, pszczoły, robaki, cudaki”, wysta-
wa rysunku Dominiki Laski, pt. „Józef Tischner – portrety”, 
pokaz możliwości scenotechnicznych ChCK, dwie wysta-
wy plenerowe: „Czarno- biały minimalizm w obiektywie” 

Krystiana Koźmińskiego i pokonkursowa „Moja miejsco-
wość jest piękna”. Podczas Nocy Muzeów była także 
możliwość poznania zbiorów Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego. Równolegle z w/w programem miały miejsce 
wydarzenia w formie on-line. Na profilu Facebook mogliśmy 
obejrzeć film dokumentalny, pt. „Życie, twórczość i pasje 
Janusza Trzebiatowskiego”, posłuchać rozmowy Tomasza 
Fopki z Pawłem Trzebiatowskim, prezesem Stowarzyszenia 
Dziedzictwa Pomorza oraz rozmowy z gościem specjalnym 
Janem Sabiniarzem, który opowiadał o swoich życiowych 
pasjach, zainteresowaniach i inspiracjach. W organizację 
Nocy Muzeów zaangażowane były również: Muzeum Histo-
ryczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego i Miejska 
Biblioteka Publiczna, które przygotowały okolicznościowe 
wystawy. W Kościele Gimnazjalnym można było natomiast 
wysłuchać koncertu na skrzypce i organy w wykonaniu 
Klaudiusza Rosoła i Tomasza Drążkowskiego.

Nadchodzące wydarzenia: spektakle i koncerty

     Z okazji Dnia Dziecka na chojnickiej scenie ChCK po-
każe spektakl „Niesamowite przygody niesamowitych skar-
petek”. 1 czerwca wystąpi Teatr Tęcza ze Słupska i opowie 
o pięciu niedopasowanych skarpetkach, które poszukują 
własnej drogi. Na dwa zaplanowane spektakle wszystkie 
bilety rozeszły się w kilka dni.

     Na 17 czerwca zaplanowany jest koncert taneczny 
podsumowujący sezon artystyczny 2020/2021. Na sce-
nie zaprezentują się zespoły, duety i soliści Chojnickiego 
Centrum Kultury. Zawodniczki wystąpią w różnych stylach 
tanecznych takich jak jazz, modern, art show, lyrical jazz, 
disco dance.

     Muzycy z Chojnickiego Centrum Kultury z niecierpli-
wością czekają na publiczność i możliwość koncertowa-
nia. Taka możliwość pojawia się 24 czerwca, gdy widzowie 
usłyszą przeboje szalonych lat ’80-tych. Część utworów  
tego koncertu przygotowanych przez solistów i zespół pod 
kierownictwem Janusza Łangowskiego można oglądać na 
facebookowym profilu centrum kultury. Szczegóły i bilety na 
stronie www.ckchojnice.pl.
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Unia zła? Ależ nie do końca... Nadal szczepią na Świętopełka 3
 Punkt Szczepień Powszechnych 
w Chojnicach, który wystartował 5 maja, 
nie zamyka drzwi. Chętni do szczepienia 
przeciwko koronawirusowi są, tylko nie 
zawsze dostawy szczepionek trafiają 
w adekwatnej ilości i terminie.

- Mnie ta nieregularność dostaw przyprawia 
o zawał serca – wyznaje Katarzyna Karpus, 
koordynatorka PSP. – Bo praktycznie bez 
szczepionek nie mamy co robić. Dezorgani-
zuje nam to tylko pracę.

Dojadą z zastrzykiem

Jak podkreśla, poza tym punkt pracuje bez 
problemów. Komfortowe na pewno jest to, 
że nie jest to normalnie funkcjonująca przy-
chodnia, gdzie lekarze i pielęgniarki są 
skoncentrowani na pacjentach z typowymi, 
a nie pandemicznymi dolegliwościami. Tutaj 
załatwia się tylko szczepienie, więc praca 
jest taśmowa i niczego nie burzy. Manka-
menty? Dużo papierologii, która jest czaso-
chłonna. Ale też blokowanie terminów przez 
tych, którzy nie przychodzą w efekcie na 
umówiony czas. A inni mogliby dostać za-
strzyk. To teraz jedyna szansa na powstrzy-
manie zarazy.  
      Przypomnijmy, że dzięki wspólnym sta-
raniom powiatu i NFZ oraz firmy „Gemini” 
i Medycznej Szkoły Policealnej w części 

sportowo-laboratoryjnej kompleksu przy 
Świętopełka 3 funkcjonuje teraz szczepion-
kowe pogotowie, które przyjmie każdego, 
nawet z ulicy. Czyli bez rejestracji. Mało 
tego, jeśli macie w domu bliskich w starszym 
wieku, mających problemy z chodzeniem, 
niemogących dotrzeć do punktu szczepień, 
to możecie zgłosić to telefonicznie, także 
smsowo i oczekiwać na wizytę u siebie.

Hulajnogą po zdrowie

Nowinka od 1 czerwca to szczepienie mło-
dych ludzi, w wieku 16-17 lat. Od godz. 
8.30 do 17 mogą to zrobić, pod warunkiem 
że ich kwestionariusz zostanie podpisany 
przez rodzica albo opiekuna. Wszelkie in-
formacje i zapisy pod nr. tel. 504 483 050 
lub 725 701 096. Na młodych ludzi czekają 
niespodzianki. A na tych, którzy przyjdą na 
zastrzyk między 1 a 6 czerwca – szansa na 
wygranie atrakcyjnej nagrody – m.in. rowe-
ru czy hulajnogi elektrycznej. Akcja odbywa 
się pod patronatem chojnickiego starosty, 
a sponsorami są miejscowe firmy i hojni 
chojniczanie. Na młodych ludzi czeka też 
konkurs na hasło zachęcające do szcze-
pień. Formularze z wymogami konkursu są 
już dostępne w sieci, a ok. 10 czerwca moż-
na się spodziewać rozstrzygnięcia.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 3 maja w Chojnicach o Konstytu-
cji mówiło się mało. O aktualnej – w ogó-
le, o trzeciomajowej – prawie w ogóle, za 
to – dużo o pieniądzach. Tych z Unii – na 
odbudowę kraju po pandemii.

 Zadanie do odrobienia dostali lo-
kalni działacze Prawa i Sprawiedliwości, 
ażeby rodakom wytłumaczyć, że wypuścić 
770 mld zł z garści, byłoby grubym błędem, 
na który nie można sobie pozwolić. Nie ina-
czej stało się w Chojnicach, gdzie na Stary 
Rynek wjechała przyczepka ze stosowną 
reklamą i wybitymi jak wół miliardami, które 
na nas czekają. Wraz z dekoracją pojawili 
się poseł Aleksander Mrówczyński w asy-
ście radnych miejskich i powiatowych i sze-
regowych działaczy partii rządzącej. 

Dali dużo, będzie więcej

- To wielki sukces premiera Morawieckiego 
– przekonywał poseł Mrówczyński, rysując 
świetlaną przyszłość Polski w ramach no-
wej unijnej perspektywy. I dodawał, że prze-
cież już powiat chojnicki wypiękniał dzięki 
unijnej kasie, a przed nami szansa na coś 
więcej. Na przykład na obejście zachodnie.
Szczegóły miał w zanadrzu radny powiato-
wy Wojciech Rolbiecki, który przypomniał, 
że powiat od 2004 r. skonsumował z Unii 
ponad 100 mln zł, że bez tych pieniędzy na 
pewno nie byłoby programu Kaszubskiej 
marszruty, termomodernizacji obiektów 

użyteczności publicznej, wielu przedsię-
wzięć w sferze edukacji, w tym szkolnictwa 
zawodowego, w infrastrukturze drogowej. 
– Potrzeb jest wiele – wywodził. – Na przy-
kład modernizacja spalarni to 30 mln zł, po-
wiat sam tego nie uciągnie.  
Wtórował mu radny miejski Bartosz Bluma, 
który skonstatował, że cały czas gonimy Eu-
ropę, a bez niej nie dalibyśmy rady zrewita-
lizować dworca i tzw. Dzielnicy Dworcowej.

Głaskajmy też Lewicę 

Na koniec poseł Mrówczyński zaapelował, 
żeby głosowanie w Sejmie odbyło się po-
nad podziałami, bo przecież liczy się Pol-
ska. I patriotycznie jest być w tej kwestii na 
tak. Za Funduszem Odbudowy. Gdy dzien-
nikarz portalu chojnice.tv Jerzy Erdman za-
pytał o opinię w sprawie stanowiska Lewicy 
(sprzymierzonej w tej sprawie z PiS), poseł 
Mrówczyński podkreślił, że się z tego soju-
szu cieszy i że Lewica zachowała się odpo-
wiedzialnie. Tak jak trzeba.
Gdzieś z boku usadowili się konfederaci 
z transparentem, na którym można było 
wyczytać, że aby zwyciężyło zło, wystarczy 
bierność dobrych ludzi. Rynek był pustawy, 
pewnie z powodu dotkliwego ziąbu. A ad-
resaci przekazu tak daleko, że gdyby nie 
telewizyjne kamery, to pewnie nikt by o wy-
darzeniu się nie dowiedział. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Tuż przed otwarciem PSP zlustrowali dziennikarze
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Laurowa łamana przez Pogodną Uwięzieni na promenadzie. Zobacz fotki
 Zespół ds. nazewnictwa miej-
skiego nie próżnuje. Okazuje się, że co 
chwilę ma się czym zająć. Jak nie ta-
bliczką, to szukaniem nazwy dla nowej 
ulicy.

Ostatnie spotkanie (5 maja) zaczęło się od 
tabliczki. Po raz kolejny członkowie zespołu 
zastanawiali się, czy i jak upamiętnić Tade-
usza Wincencjusza, który w latach 60. był 
przewodniczącym komitetu obwodowego 
i prowadził kronikę osiedla przy ul. Dworco-
wej, a także zakładał ogródek jordanowski 
w miejscu, gdzie dziś jest nowa placówka 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(Dworcowa 10). O upamiętnienie zabiega 
syn, a zespół rozważał, czy aby na pewno 
jest to uzasadnione, w jakiej formie to zrobić 
(tablica na zewnątrz czy wewnątrz) i czy nie 
byłoby konieczne stworzenie precyzyjnych 
zasad, bo takich przypadków może być wię-
cej. Dobrym wyjściem wydało się zapropo-
nowane przez Jacka Klajnę poprzestanie 
na tabliczce informacyjnej o historii miejsca 
ze wspomnieniem nazwiska Tadeusza Win-
cencjusza. Jak podkreślał wiceburmistrz 
Adam Kopczyński, najpierw jednak trzeba 
na ten cel znaleźć środki.

Przyprawa i aura

Wpłynął także list od małżeństwa z Paw-
łowa dotyczący drogi wewnętrznej od ul. 

Ustronnej, gdzie obowiązuje nazewnictwo 
„przyprawowe”. Najpierw miała ona przy-
jąć nazwę Anyżowej, potem Sezamowej, 
w końcu Laurowej. Nadawcy listu zapropo-
nowali nazwę Lazurowa, ale podkreślili, że 
przeciwko Laurowej nic nie mają, więc w tej 
sytuacji zespół nawet nie podjął dyskusji, bo 
taką nazwę wcześniej przegłosował. Trze-
ba było też podjąć decyzję w sprawie jednej 
z odnóg od ul. Strzeleckiej. Już wcześniej 
wszystkim „wpadła w oko” Pogodna. I ta 
właśnie propozycja została przegłosowana.

Nowi do banku

Przewodniczący zespołu Kazimierz Ja-
ruszewski zaproponował do banku nazw 
kolejne nazwiska – wybitnych uczonych 
z naszego regionu. Są to Ludwik Zabroc-
ki, językoznawca pochodzący z Czerska, 
Stanisław Gierszewski, historyk urodzony 
w Czarnowie i językoznawca Edward Bre-
za, rodem z Kalisza (powiat Kościerzyna). 
Bogdan Kuffel zaapelował, żeby za każ-
dym razem prowokować publiczną dysku-
sję o kandydatach na tabliczki, aby można 
było lepiej ich poznać. To jego zdaniem 
nieodzowne, żeby znać patronów ulic, przy 
których się mieszka. I by zespół „trzymał 
się” kręgów nazewniczych, a nie mieszał 
grochu z kapustą.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 5 maja pogoda była pod psem. 
Deszcz wisiał w powietrzu, wiało. Zgod-
nie z prognozą było jednak małe dwa-
dzieścia minut bez opadów i to okno po-
godowe musiało wystarczyć na otwarcie 
wystawy w Charzykowach. 

W poprzednim numerze Chojniczanina.pl tę 
wystawę zapowiadaliśmy. I zachęcaliśmy 
do jej zobaczenia. Teraz podtrzymujemy 
– gdy będziecie na spacerze na promena-
dzie, rzućcie okiem.

Niby raj, ale... 

Autorem zdjęć jest fotoreporter Dziennika 
Bałtyckiego Aleksander Knitter. Podczas 
pandemii najpierw fotografował sportow-
ców uwięzionych w domach i próbujących 
tam treningu między regałami i na balkonie, 
na działce i w ogródku, a teraz zajrzał do 
domów podopiecznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Chojnicach, by zobaczyć, jak 
radzą sobie w sytuacji zamknięcia dla nich 
tej placówki.
Poradzili sobie. Nie siedzieli na kanapie i nie 
załamywali rąk. Pomagali rodzicom w kuch-
ni i w sprzątaniu, majsterkowali, grali na 
gitarze, pisali wiersze...Niby raj, ale...Bra-
kowało im spotkań w Warsztacie, tęsknili 
za sobą, za zajęciami, za atrakcjami, które 
zawsze na nich czekały. Pytali, czy aby na 
pewno drugi dom jest jeszcze zamknięty...
Fotoreporter uwiecznił ich przy codziennych 

zajęciach. Zdjęcia są naturalne, w domo-
wym otoczeniu. Każde opatrzone jest imie-
niem bohatera, który jest na fotce. Oprócz 
tego każdy z nich „zabiera głos”, bo autor 
zdjęć spisał ich wyznania o sobie. W ten 
sposób dowiadujemy się, co lubią, a czego 
nie. I co czują w tym dziwnym czasie pan-
demii, w którym nie wolno im spotkać się 
z przyjaciółmi i spędzać razem czasu. 

Z różyczką

Na wernisaż przyjechali razem ze swoimi 
bliskimi. Z uwagą słuchali, jak Justyna Rzą-
ska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Chojnicach opowiadała o współpracy 
z Olkiem Knitterem i o wartościach jego pro-
jektu. Wiedzą, że wystawa na promenadzie 
będzie jeszcze do oglądania do pierwszego 
tygodnia wakacji. Każdy dostał różyczkę, 
a potem był czas na kolędowanie wśród 
zdjęć i ...robienie kolejnych, indywidualnych 
i zbiorowych, bo przecież taki moment trze-
ba uwiecznić.
Olek Knitter nie krył zadowolenia, że kolej-
ny jego społeczny projekt zyskał aprobatę. 
Nieco później dowiedzieliśmy się o następ-
nym jego sukcesie. Jego zdjęcie tancerki 
Amelii Pawlak zostało nominowane w ka-
tegorii Portrety do Grand Press Photo. Nie 
wygrało co prawda, ale sama nominacja 
jest już wielkim wyróżnieniem.  

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

To tu był kiedyś ogródek jordanowski... Anię trzeba złapać w kadr...
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Noc Muzeów 2021 bez przytupu i pazura Podziemia otwarte. Uff, nareszcie!
 5 maja w Chojnicach święto mu-
zeów nie zaparło nam tchu. Owszem, 
działo się, ale jakoś anemicznie, bez bi-
gla i radości. Ktoś powie, wszystko przez 
pandemię... I po części jest to prawda.

Ale prawdą jest również to, że obydwa mu-
zea nie wabiły fajerwerkami. Muzeum Trze-
biatowskiego po prostu się otworzyło, co 
samo w sobie sukcesem nie jest, a Muzeum 
Historyczno-Etnograficzne udostępniło ak-
tualne wystawy, przygotowując jedną nową 
– w Bramie Człuchowskiej można było 
oglądać pocztówki i zdjęcia miejscowości 
z naszego regionu zestawione ze współ-
czesnym wyglądem tychże. Pewnie, było 
to ciekawe, ale czy porywające? Dla mnie 
najciekawsze okazały się zapisy pocztów-
kowe, z których m.in. można się było dowie-
dzieć, po ile kiedyś był zielony groszek i kto 
chciał obejrzeć troistyczną kolekcję Albina 
Makowskiego...

Strzygi i latawice

W Chojnickim Centrum Kultury grasowali 
rycerze (frajda dla najmłodszych), odświe-
żono również stare wystawy, dając prze-
wodników do ich zwiedzania. A wieczorem 
już on-line można było obejrzeć m.in. wy-
wiad z Janem Sabiniarzem. Na rynku zaś 
czekała wystawa czarno-białych zdjęć Kry-
stiana Koźmińskiego. W kościele gimna-
zjalnym można było posłuchać koncertu na 
organy i skrzypce.
   Biblioteka zaprosiła do oglądania prac 

dwóch utalentowanych graficzek – Emilii 
Łuszczak i Iwony Kozłowskiej. Obie inspi-
ruje mitologia i obie starają się przedstawić 
bogów i boginie znanych z mitologii nie tylko 
greckiej i rzymskiej, ale także słowiańskiej, 
nordyckiej czy japońskiej. Była więc i He-
kate, i Leszy czy Boruta, ale też Freja i Ju-
rojin. Jak powiedziała nam Emilia Łuszczak, 
prace są częścią jej dyplomu, który robiła 
w gdańskiej filii Polsko-Japońskiej Szkoły 
Technik Komputerowych.

Dworzec z przygodami

Ale największe tłumy ciągnęły ... na dwo-
rzec. Bo tam Chojnickie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei zaprosiło nie tylko na 
oglądanie eksponatów w dawnej sali re-
stauracyjnej i w poczekalni, ale także na 
wycieczkę. Oprowadzał Damian Otta, który 
historię dworca i kolei ma w małym palusz-
ku i potrafi zajmująco o niej opowiadać. Ma-
gnesem było także to, że zwiedzający pra-
wie wszystko mogli dotknąć – usiąść przy 
pulpicie sterowniczym, pobawić się kolejką, 
przekartkować stare kroniki... Ekscytująca 
okazała się również wędrówka po dworco-
wych zakamarkach, z hitem wieczoru pt. 
zejście do przeciwlotniczego schronu. To 
właśnie tu swego czasu powstały zdjęcia do 
propagandowego filmu o atomowym ataku. 
W schronie było ciemno i wilgotno, no i ra-
czej ponuro, na szczęście pająki się pocho-
wały, a i myszy siedziały jak pod miotłą...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com   

 21 maja członkowie stowarzy-
szenia Centrum Kultury Podziemia spo-
tkali się, by podyskutować o planach na 
ten rok i o dalszym rozwoju tej organi-
zacji pozarządowej. Przed nimi wiele 
przedsięwzięć, które chcą zrealizować, 
a które dotyczą kultury i sztuki. 

Najbliższe już za chwilę – na początku 
czerwca będziecie mogli zobaczyć wysta-
wę utalentowanych fotografów, którzy tropili 
antyczne motywy w miejskiej architektu-
rze. Na emporze kościoła gimnazjalnego 
pochwalą się bystrym okiem i ciekawym 
kadrem.

Jazz i wiersze

Trwają też zgodnie z harmonogramem 
warsztaty plastyczne dla najmłodszych 
i trochę starszych w Baszcie Nowej. Pre-
zeska stowarzyszenia Violetta Klugowska 
wciąż marzy o tym, żeby stowarzyszenie 
wypracowało markowy pomysł, który po-
łączy różne dyscypliny twórcze. By nie tyl-
ko pasjonaci malarstwa i sztuk wizualnych 
mogli się cieszyć. Już kiełkują pomysły, co 
i jak można by zrobić, ale jeszcze trzeba je 
dopracować. Jedna z propozycji dotyczy 
muzycznego bądź plastycznego zilustro-
wania tekstu literackiego, najlepiej autorów 
z regionu. Przy czym ilustracji nie należy ro-
zumieć dosłownie. 
     Ci, którzy lubią jazz, będą mogli zejść 

do podziemi, bo jesienią szykuje się dla nich 
koncert. Szczegółów jeszcze nie znamy, 
ale na pewno będzie słychać w piwnicznym 
wnętrzu jazz... Również wielbiciele talentu 
Jana Sabiniarza nie powinni się zawieść, bo 
artysta obiecuje pod koniec roku kameralny 
wieczór z najnowszymi tekstami. Śledźcie 
jego wiersze na FB, przekonacie się, że po-
eta nie próżnuje.

Wypad na ognisko

Członkowie stowarzyszenia tak się majowo 
rozochocili (pewnie też pod wpływem pie-
prznych wierszyków Bernadety Korzeniew-
skiej...), że chcą się spotykać częściej niż 
dwa razy w roku. Być może w czerwcu uda 
się zorganizować integracyjny wypad ... na 
ognisko. Będzie okazja do bliższego pozna-
nia się i do pogawędek. Po pandemicznej 
izolacji jak znalazł. 
     A na zebraniu przy torcie „firmowym” 
miło upłynął czas. Specjalne życzenia i po-
zdrowienia przesłał z Krakowa Janusz Trze-
biatowski, który jest honorowym członkiem 
stowarzyszenia. Przyjechać nie mógł. Ale 
duchem był obecny.
      Stowarzyszenie czeka na kolejnych 
chętnych do działania. Drzwi są otwarte, 
mile widziany każdy, kto ma pomysł wart 
realizacji. A składka nie jest zabójcza dla 
kieszeni, za rok wynosi 40 zł. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Już za chwilę zejdziemy do schronu. Prowadzi Damian Otta

A teraz będzie tort!
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Niezależni na słupach ogłoszeniowych  Myśleć. Zmierzać w stronę dobra
 Jakiś czas temu wśród anonsów 
na słupach ogłoszeniowych w Chojni-
cach można było dostrzec plakat nie-
typowy. Bo na pewno nie reklamowy. 
A odwołujący się do naszych przekonań 
i zachowań.

W ten sposób nie tylko na Facebooku ob-
jawiło się w mieście nowe stowarzyszenie 
pn. Niezależni.pl. A reklamowane przez nie 
hasło brzmiało:  „Ludzie boją się stracić 
wszystko, dlatego milczą,  a tak naprawdę 
stracą wszystko, bo milczą”. Co wiemy o tej 
organizacji?

Obywatelscy i myślący

Stowarzyszenie jest za propagowaniem 
świadomości obywatelskiej i racjonalnego 
myślenia. Członkowie określają się jako 
propolscy, prozdrowotni i prospołeczni, a  
w swoich działaniach opierają się, jak twier-
dzą,  na aktach prawnych, statystykach 
oraz badaniach naukowych. Sprzeciwiają 
się zastraszaniu ludzi oraz bezprawnemu 
wymuszaniu określonych zachowań. Kon-
frontując te zasady z FB, wynika z tego np., 
że są przeciwko ułomnemu prawu w cza-
sach pandemii (kwestia noszenia mase-
czek), a sama zaraza jest dla nich co naj-
mniej wątpliwa, tak samo jak szczepienia.
Jak traktować ich „niezależność”? Twier-
dzą, że są niezależni od partii politycznych. 
Mają różne poglądy i sympatie politycz-
ne, lecz celem nadrzędnym jest działanie 

na rzecz powiatu chojnickiego oraz jego 
mieszkańców.

Tylko nie milcz

Co chcieli osiągnąć przez akcję plakatową 
w Chojnicach? Tłumaczą, że niejednokrot-
nie w rozmowach słyszą, że ludzie boją się 
zareagować na bezprawne działania rządu, 
władz lokalnych czy policji, ponieważ boją 
się problemów, mandatów czy chociażby 
„spisania” przez policję. - Czy dla tak bła-
hych powodów należy rezygnować z god-
ności i własnych przekonań oraz wolności 
i życia w prawdzie? – pytają. - Obecnie lu-
dzie ślepo wypełniają zarządzenia i przepi-
sy, które nie mają mocy prawnej oraz stoją 
w sprzeczności z wiedzą naukową i faktami 
wynikającymi ze statystyk. Ludzie stosują 
się do nich, „bo w telewizji tak powiedzieli” 
– łącznie z policją, która egzekwuje to, co 
przekazano w mediach, bez wnikania, jakie 
są zapisy prawne. 
    Stowarzyszenie wyjaśnia takie sprawy, 
dokumentuje, informuje o tym władze lokal-
ne. Skutek? Niestety, marny, bo jak dotąd 
nikt się za bardzo rozziewem między pra-
wem a praktyką nie przejmuje...
     Ale stowarzyszenie, którego zarząd 
tworzą Ewelina Gierszewska, Grażyna Bel-
zerowska i Stanisław Sałata, nie zamierza 
odpuszczać. I zapowiada, że wszelkich no-
wych akcji można szukać na ich FB. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 25 maja z prof. Tadeuszem Ga-
daczem zastanawialiśmy się, czy po 
Auschwitz i po Kołymie myślenie może 
być receptą na zło? Czy dobromyślność 
(termin profesora) – połączenie myśle-
nia i dobra może nas przed złem ustrzec 
i ocalić? 

Bo przecież Auschwitz i Kołyma – obozy 
koncentracyjne i łagry - to świadectwa klęski 
rozumu. Dowód niewystarczalności huma-
nizmu, wszak to człowiek wymyślił zło, ba, 
nawet ludzie z uniwersytetów (Heidegger na 
przykład, wybitny niemiecki filozof był nazi-
stą) jemu się nie oparli. Jeśli więc intelektu-
aliści ulegali czarowi zła, co może się przy-
darzyć zwykłemu Kowalskiemu? Zdaniem 
prof. Gadacza, trzeba iść tropem ks. Józefa 
Tischnera i próbować połączyć ze sobą my-
ślenie i dobro, stąd też wziął się neologizm 
„dobromyślność”, którego na razie próżno 
szukać w słownikach... Ten etyczny wymiar 
myślenia jest bardzo istotny.

Polaków rozmowy

Było też o dialogu w Polsce i powodach 
kiepskiej jego jakości. Żartobliwie profesor 
skomentował, że u nas dialog to jak roz-
mowa d...z kijem...(cytat z ks. Tischnera). 
A dzieje się tak dlatego, że jak w Polsce ja-
kakolwiek partia przejmie władzę, to uważa, 

że ma patent na wszystkie mądrości i z wy-
żyn swojego imperialnego dowodzenia nie 
zniża się do rozmowy z maluczkimi. Przy 
tym faktem jest i to, że brakuje odwagi my-
ślenia. Na ogół myśli się tak jak burmistrz, 
jak ksiądz, jak szef każe. Profesor  był 
w nastroju melancholijnym – „dobra zmiana” 
zniszczyła jego uniwersytet (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie, gdzie następuje 
fala zwolnień z pozamerytorycznych powo-
dów), a jeśli PiS wygra ponownie, to pozo-
stanie pewnie tylko emigracja...

Monografia jeszcze w tym roku

W pandemicznym marcu, przed rokiem pro-
fesor rozpoczął monografię, w której wraca 
do myśli Hannah Arendt o naturze zła i roli 
myślenia w jego unicestwianiu „przed po-
częciem”. Książka rozwija twórczo wątki 
z mistrza profesora – ks. Józefa Tischnera 
i ma być gotowa jeszcze w tym roku. Wykład 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przybliżył 
nieco jej zawartość, a wszystko to wyda-
rzyło się w ramach VI Dni Tischnerowskich, 
na które zaprosił Przemysław Zientkowski, 
pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju nauki 
w Chojnicach. Nagranie jest już dostępne 
w sieci, bo Daniel Frymark był z kamerą na 
miejscu. Więc oglądajcie, bo warto!  

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Przemysław Zientkowski (z lewej) przedstawia 
gościa z Krakowa – prof. Tadeusza Gadacza 
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 Od kilku dni w mediach pojawiają się informacje o uzyskanych przez kolej-
nych burmistrzów i wójtów absolutoriach. W naszym mieście takie absolutorium 
będzie dyskutowane na sesji RM w dniu 14 czerwca br.

Co to zatem jest absolutorium? Nie wszyscy wiedzą co to takiego a nawet można zaryzy-
kować stwierdzenie, że nie wszyscy radni mają taką wiedzę.

     Absolutorium jest instrumentem kontroli. Poprzez absolutorium organ stanowiący czyli 
Rada dokonuje analizy działalności finansowej organu wykonawczego czyli burmistrza. 
Absolutorium można także określić jako rodzaj aktu akceptacji działań związanych z funk-
cjonowaniem konkretnego podmiotu.  Kontrola ta dokonywana jest corocznie. Obowiązują-
ce przepisy umożliwiają wyodrębnienie czterech etapów procedury absolutoryjnej:

1. ocenę sprawozdania sporządzonego przez burmistrza z wykonania budżetu za rok 
ubiegły - w gestii Komisji Rewizyjnej

2. sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium oraz jego zaopiniowanie – także w ge-
stii Komisji Rewizyjnej

3. podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie udzielenia lub też nieudzielenia 
absolutorium,

I jeszcze jedno. Panuje niesłuszne przekonanie, że samorząd wszystko może zrobić. Nie-
prawda – może ale tylko w granicach prawa. Kontrola nad przestrzeganiem prawa przez 
samorząd terytorialny jest permanentna. Taką kontrolę sprawuje wojewoda poprzez swój  
nadzór prawny w zakresie zgodności uchwał rady z aktami prawnymi wyższego rzędu. 
Taką kontrolę sprawuje też Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie wszelkich uchwał 
rodzących skutki dla budżetu miasta i przestrzeganie dyscypliny finansowej. Burmistrz zo-
bowiązany jest przedkładać radzie dwa razy w roku sprawozdanie z wykonania budżetu 
i stanu finansów miasta. Te dokumenty pozwalają radnym na wyrobienie sobie zdania  na 
temat gospodarowania budżetem także jednostkach podległych miastu – spółkach miej-
skich oraz w takich jednostkach jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  czy Chojnickie 
Centrum Kultury.

      Komisja Rewizyjna RM przeprowadza także kontrole finansowe w podległych jednost-
kach i wydziałach UM. Przy tak rozbudowanym systemie kontrolnym praktycznie ma szans 
na popełnienie błędu w zakresie gospodarowania budżetem. Burmistrz nie ma bowiem 
prawa wydać ani złotówki bez zgody rady i poza wszelką kontrolą. 

     W tej sytuacji wydawałoby  się że absolutorium jest czystą formalnością. Jednak życie 
wskazuje, że temat wywołuje emocje szczególnie w części rady mieniącej się opozycją. 
Pamiętajmy że uchwały a szczególnie uchwały budżetowe podejmowane są niejednogło-
śnie. Wola większości (w naszym przypadku dwóch klubów koalicyjnych) przeważa, acz-
kolwiek nasi opozycjoniści często kwestionują celowość wydatków budżetowych. Koalicja 
„rządząca” zobowiązana jest realizować swój program wyborczy i oczekiwania miesz-
kańców zaś opozycja też występowała ze swoim programem wyborczym i chciałaby go 
realizować. To nie zawsze się udaje chociaż w bieżących działaniach burmistrza można 
zaobserwować daleko posuniętą chęć realizowania również ich postulatów. Takim przykła-
dem z ostatniej chwili jest przystąpienie do realizacji „porządkowania” osiedla Pawłówko 
dosyć zaniedbanego pod względem infrastruktury drogowej. Kompleksowe rozwiązanie 
problemów odbioru wód deszczowych, wykonania oświetlenia ulicznego i nawierzchni ulic 
zapewni w ten sposób oczekiwania mieszkańców tego rejonu miasta. I to waśnie było za-
pisane w programie z jakim chojnicki PiS szedł do wyborów.

     W tym miejscu rodzi się jeszcze jedna refleksja. Czy w tej wielkości mieście i radzie 
składającej się z 21 radnych powinien w ogóle istnieć podział na rządzących i opozycję. 
Wszak każdy z nas ślubował, że będzie działał na rzecz mieszkańców tego miasta nieza-
leżnie czy to jest elektorat tego czy innego komitetu wyborczego. Chciałoby się żeby w pra-
cach rady następowały wyłącznie problemy i rozwiązania merytoryczne bez zabarwienia 
politycznego.

      Przy okazji absolutorium warto też wspomnieć o nowości jaką wprowadziła ostatnia 
nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym.

Otóż na sesji absolutoryjnej odbywa się debata na temat stanu miasta. Podstawą tej de-
baty jest przedłożony przez burmistrza raport o stanie miasta. Ten raport zawiera wszelkie 
informacje o tym co działo się w mieście w ciągu roku budżetowego, przekazuje informacje 
o realizacji uchwał i programów, przedstawia stan spółek samorządowych i jednostek bu-
dżetowych. Taki wielostronicowy dokument pozwala wyrobić sobie pogląd na temat wszel-
kich poczynań i stanowi podstawę do oceny burmistrza i udzieleniu votum zaufania przez 
radę. Zasadniczo raport powinien być bardziej adresowany do społeczeństwa miasta, które 
na bieżąco nie ma możliwości zapoznania się z pracą burmistrza w odróżnieniu od rad-
nych, którzy są informowani na bieżąco. Zarówno debata jak i procedowanie udzielenia 
absolutorium odbywa się na tej samej sesji RM. 

      Jakie są skutki nieudzielenia absolutorium i votum zaufania? Dwukrotne (rok po roku) 
nieudzielenie votum zaufania skutkuje możliwością podjęcia przez radę uchwały o ogło-
szeniu referendum w sprawie odwołania z funkcji. Zaś nieudzielenie absolutorium rodzi 
podobne skutki. Ważna w tym drugim przypadku jest także opinia Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej  która w swojej uchwale musiałaby odrzucić wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzielenie absolutorium.

      W naszym przekonaniu najbliższa sesja RM pokaże, że nasz burmistrz, który w całej 
swojej działalności uzyskiwał corocznie absolutorium ponownie takowe uzyska. Podobnie 
jak votum zaufania.

     Zabraknie tylko sceny, która następowała po podjęciu uchwały  o udzieleniu absoluto-
rium a pokazanej na poniższym zdjęciu 

      PS. Anegdotycznie warto przypomnieć fakt sprzed kilku lat kiedy po zakończeniu posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej, która podjęła uchwałę o skierowanie do RIO wniosku o udziele-
nie burmistrzowi absolutorium jeden z radnych opozycji (jedyny przeciwny tej uchwale) na 
pytanie dlaczego był przeciwny z rozbrajającą szczerością odpowiedział „bo my nie lubimy 
burmistrza”. Ot cała merytoryka!

Radni Klubu Radnych Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Jaruszewski Kazimierz, Kowalik Stani-
sław Kuffel Bogan, Lewińska Agnieszka, Marcinowski Bogdan, Matthes Sebastian, Skocka 
Iwona, Szlanga Antoni.                               

A B S O L U T O R I U M !
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Czy ulica ma czar? ChKS Kolejarz ma nowy zarząd 

Zwycięstwo Kolejarza Chojnice 12:0!

 Pewnie, że ma. Zwłaszcza gdy 
jest to Stary Rynek, gdzie obiektów 
cieszących oko można znaleźć bardzo 
wiele. 29 maja malowali tu uczestnicy 
pleneru zorganizowanego przez Basztę 
Nową i stowarzyszenie Centrum Kultury 
Podziemia.

Miało ich być dwunastu. A było pewnie 
ze dwa razy tyle. – Nie umiem odmawiać, 
dzieci bardzo chciały przyjść – śmieje się 
Violetta Klugowska, która wraz z Mirosławą 
Żmich opiekowała się adeptami malarstwa, 
dając fachowe rady, podpowiadając, co 
jeszcze można by skorygować i chwaląc za 
inwencję, bystrość obserwacji i sprawność.

Fowistyczny ratusz

Jedni wybierali do malowania ratusz, 
inni koncentrowali się na kamieniczkach, 
jeszcze innych zafascynowały fontanna 
i domek, w którym można znaleźć pamiąt-
ki z Chojnic. Mrużyli oczy, przechylali się, 
kucali, klękali. Wszystko po to, żeby jak 
najlepiej zobaczyć i zapamiętać, to co mieli 
przed oczyma. Pierwszy był Jasiu. Nie bał 
się malowania plakatówkami rozcieńczony-
mi wodą, plamy na jego obrazku układały 
się w fowistyczne smugi kolorów, a ratusz 
wyłaniał się impresyjnie, bez dosłowności. 
Olek cyzelował każdą linię i każdy detal. 
Obaj byli bardzo skoncentrowani i z uwagą 
spoglądali na to, co wychodzi im na kartce 
papieru podpiętej na sztaludze. Byli i tacy, 
którzy wybrali tylko ołówek. Część łączyła 

różne techniki, osiągając ciekawy efekt. 
Każdy malował jak chciał, po swojemu. – 
Zauważam, że jeszcze brakuje im odwagi 
– komentuje Mirosława Żmich. – Boją się 
trochę eksperymentować, wyjść poza linię. 
A przecież to na tym polega praca artysty.
To pierwsze takie wyjście w miasto, ale 
Violetta Klugowska wie, że będzie chciała 
częściej zapraszać dzieci i młodzież do ma-
lowania w plenerze. To dobra szkoła uważ-
ności, operowania światłem i kolorem.

Babcie promieniały

Nie wszyscy zdołali skończyć prace w ter-
minie. Okazało się, że dwie godziny na ma-
lowanie to strasznie mało. Ale nic stracone-
go, bo w Baszcie Nowej na cotygodniowych 
zajęciach ich uczestnicy będą mogli dokoń-
czyć. Ci, którzy na te zajęcia nie chodzą, 
być może w domu sięgną po farbki. Potem 
prace znajdą się na wystawie. 
- Cieszę się, że moje dziecko chodzi na te 
zajęcia – mówi jeden z rodziców. – Widzę, 
że się rozwija, że ma większą wrażliwość, 
że chętnie wchodzi w relacje z kolegami. 
I warto wspomnieć, że rodzice i opiekuno-
wie też przyszli podglądać swoje pociechy, 
a babcie promieniały, że ich wnuki potrafią 
stworzyć coś pięknego. Sztalugi i mali ar-
tyści budzili też zainteresowanie przechod-
niów. Świetnie, może o to właśnie chodzi, 
żeby od czasu do czasu sztuka wyszła na 
ulicę?

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com    

         W sobotę 8 maja podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego podsumo-
wano czteroletnią kadencję, a członko-
wie klubu ChKS Kolejarz wybrali nowy 
zarząd. 

       Tradycją Kolejarza jest, że na zebra-
niach członków obecni są byli prezesi klubu. 
I tak było tym razem, w zebraniu uczestni-
czyli Andrzej Górnowicz, Jan Kanicki, 
Krzysztof Dziadczyk i Ryszard Słomiń-
ski. Zaproszenie przyjął również Marek 
Szank, przewodniczący Komisji Kultury 
i Sportu w chojnickiej Radzie Miejskiej. 
      Sprawozdania z minionej kadencji przed-
stawili: Jacek Zakrzewski w imieniu zarzą-
du i Andrzej Górnowicz w imieniu Sekcji 
Biegowej Florian oraz Jan Kanicki, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej. 
   Członkowie klubu jednogłośnie przyjęli 
sprawozdania i udzielili absolutorium ustę-
pującemu zarządowi. W trakcie dyskusji 
głos zabrali m.in. Marek Szank, Andrzej 
Górnowicz oraz członkowie zarządu klubu. 
Dyskutowano głównie o przyszłości, pla-
nach i pomysłach na dalszy rozwój klubu, 
który z jednej drużyny seniorów i trzech dru-
żyn juniorów oraz sekcji Florian w 2017 roku 
ma obecnie dwie drużyny seniorów, osiem 

drużyn młodzieżowych, sekcję Florian, a od 
niedawna sekcję lekkoatletyczną dla dzie-
ci i młodzieży. Nową sekcją klubu jest też 
koszykówka (obecnie dla dorosłych), której 
koordynatorem jest Hubert Szwankowski. 
      Członkowie klubu na wniosek Andrzeja 
Górnowicza nadali trzem członkom tytuły 
Członków Honorowych Klubu. Zostali 
nimi byli prezesi Krzysztof Dziadczyk i Ry-
szard Słomiński oraz Jerzy Rudnik z Flo-
riana, który w swojej karierze przebiegł już 
ponad 1000 biegów (zrobił to jako drugi po 
Zbigniewie Wiśniewskim). 
     Najważniejszym punktem zebrania był 
wybór nowego zarządu. Po raz pierw-
szy od długiego czasu było więcej osób 
chętnych do pracy w zarządzie niż przewi-
dzianych statutem miejsc. Z 9. kandydatów 
członkowie klubu wybrali 7. Po wyborach 
zarząd się ukonstytuował. 
    Prezesem został ponownie Jacek Za-
krzewski. Wiceprezesami zostali Albin 
Orlikowski oraz Hubert Szwankowski. 
Na sekretarza klubu wybrano Olka Knit-
tera, a na skarbnika Krzysztofa Homę. 
Członkami zarządu zostali również Ma-
rek Wirkus i Mirosław Ginter.

(olo)

    Po wygranej w sobotę 10:0 z Wierzycą 
Stara Kiszewa, w środę Kolejarz Chojni-
ce pokonał Szpaka Skórcz 12:0. To 16. 
zwycięstwo w dotychczasowych 20 me-
czach A-klasy chojnickiej drużyny, która 
pewnie zmierza do V ligi. 

      16 zwycięstw, 3 remisy i tylko 1 porażka 
z liderem. Bilans bramkowy 81-21. To naj-
lepsze podsumowanie 20 dotychczasowych 
meczów w tym sezonie Kolejarza Chojnice. 
Aktualnie klub z ulicy Lichnowskiej zajmuje 
drugie, również premiowane awansem miej-
sce w ligowej tabeli. Nad trzecim KS Sko-
rzewo ma już obecnie 10 punktów przewagi.
Dzisiejszy mecz ze Szpakiem Skórcz był 
jednostronny. Już do przerwy Kolejarz pro-
wadził 7:0. Po przerwie trener Damian Trze-
biński zdecydował się na pięć zmian jedno-
cześnie! Mimo tego wpadały kolejne gole. 
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 
12:0, choć mogło być … wyżej. Piłkarze Ko-
lejarza dwa razy trafili w słupek, raz w po-
przeczkę, a ponadto sędziowie nie uznali 
dwóch goli (podjęli prawidłowe decyzje - 
spalony i faul na bramkarzu).
    Do bramki rywali trafiali tym razem Tobiasz 
Sawa 6, Paweł Arndt 2, Dominik Lamczyk 

2, Adrian Godlewski, Dawid Żurek. Kolejny 
mecz Kolejarz rozegra na wyjeździe z Wdą 
Czarna Woda. Do zakończenia rozgrywek 
zostało osiem kolejek.
Kolejarz: Patryk Rodowicz - Paweł Arndt 
(57. Dominik Lamczyk), Mateusz Trzebiński 
(57.Damian Trzebiński), Jakub Błaszkowski, 
Jakub Jędrzejewski, Damian Godlewski, 
Maciej Piesik, Tobiasz Sawa, Dawid Żurek 
(57. Daniel Błaszkowski), Adrian Godlewski 
(57. Mateusz Sikorski), Mariusz Jączyński 
(57. Bartosz Pacek).

Olek i Jasiu już skończyli. Maszerują do Baszty Nowej 

 Tobiasza Sawa,
który strzelił
w tym meczu

6 bramek
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Zapraszamy WAS do „Ptasiego Raju”
 Chcesz mieć ptaki w swoim ogrodzie? Od-
powiedź jest prosta. Wywieś budkę lęgową na swojej 
działce czy w  ogrodzie, a ptaki ją odnajdą. 

Zapraszamy WAS do „Ptasiego Raju”

      Stowarzyszenie „Charzy…” i Chojnicki Alarm dla Kli-
matu tworzą w Charzykowach „Ptasi Raj”. To skwerek edu-
kacyjny dla dzieci i dorosłych, który pokaże nam jak ptaki 
mieszkają, jak zwabić je zwabić do swojego ogrodu, jak 
o nie dbać, jak karmić gdy zima i śnieg na dworze i w rezul-
tacie cieszyć się ich śpiewem. W Ptasim Raju znajdziecie 
automat do pobierania suchej karmy dla kaczek i innych 
dużych ptaków żyjących nad naszym jeziorem ( uruchomi-
my go w okresie zimy), przeczytacie o tym jak prawidłowo 
dokarmiać ptaki , a także opisy budek lęgowych przezna-
czonych dla różnych ptaków. W Ptasim Raju posadziliśmy 
krzewy, których nasiona/owoce lubią ptaki.  Znajdują się 
tam także karmniki dla małych ptaszków oraz  hotele dla 
owadów. Niespodzianką będzie dla Was tablica/ instalacja, 
na której są  zdjęcia  i opisy największych ptaków Borów 
Tucholskich. Przy tej tablicy można zrobić sobie zdjęcie, 
porównując swoją rozpiętość ramion do skrzydeł Bociana, 
Czapli, Żurawia, Kormorana, Puchacza i Orła Bielika.   
     1. Budka lęgowa typu A ( otwór wlotowy ma 33 mm). 
W takiej budce lubią gnieździć się Sikorki Bogatki, Sikorki 
Modre,  Wróble, Muchołówki i Pleszki.
SIKORKA BOGATKA bywa też zwaną zwyczajną. Koloro-
we upierzenie sprawia że bardzo łatwo ją rozpoznać. Czar-
ny łepek z białymi policzkami plus żółtawo zielony brzuch 
to najbardziej charakterystyczne cechy tego ptaka. Sikorka 
potrzebuje sporą dawkę pożywienia, w ciągu dnia potrafią 
zjeść tyle różnego pokarmu ile same ważą. Latem nie mają 
z tym problemu gorzej jest zimą. Okres lęgowy trwa u si-
korek dość długa bo od kwietnia do lipca. W tym czasie 
samica składa 6-14 jaj.
     2. Budka lęgowa typu B ( otwór wlotowy jest wtedy 
nieco większy )  mogą w niejgniazdować np. Mazurki. 
MAZUREK – łatwo pomylić go z wróblem, od którego – 
przy bezpośrednim porównaniu – jest zauważalnie mniej-
szy (długość ciała naszego bohatera to 14 cm, wróbla – 16 
cm). Oba gatunki najłatwiej odróżnić na podstawie upierze-
nia głowy. U mazurków jej wierzch i boki mają kolor cze-
koladowo-brązowy, który kontrastuje z bielą policzków. Te 
ostatnie u wróbli są szare, podobnie jak wierzch głowy. Ce-
chą diagnostyczną mazurka jest czarna plama na policz-
ku – u jego kuzyna nie występuje wcale. Warto pamiętać 
jednak, że u silnie napuszonych, przygarbionych mazurków 
plama może być słabo widoczna.

Od lewej: budka typu A1 dla najmniejszych sikorek,   
budka typu A  itypu B  (każda otwierana od przodu).

     3. Budka lęgowa dla pełzacza 
Pełzacz to krępy ptak z dużą głową i dość długim zakrzy-
wionym dziobem oraz zaostrzonym ogonem. Ubarwienie 
wierzchu ciała przypomina rysunkiem korę drzewa. Na 
skrzydłach rudawe, czarno obrzeżone paski. Pełzacze są 
obok dzięciołów i kowalików jedynymi ptakami, które po-
trafią sprawnie poruszać się po pniach i gałęziach drzew. 
Długi ogon pełzacza  jest pomocny w trakcie chodzenia po 
drzewach – pełzacz idąc po pniu, podpiera się nim, utrzy-
mując równowagę.

 

    4. Budka lęgowa typu P – to domek m.in dla kopciuszka 
Kopciuszek to pospolity, niepozorny ptak wielkości wró-
bla. Prawdopodobnie każdy miał okazję kiedyś go spotkać. 
Jest bardzo ruchliwy, często potrząsa ogonem, sprawiając 
wrażenie zaciekawionego i podekscytowanego. Kopciuszki 
można łatwo zaobserwować na dachach, murkach, komi-
nach, czy też antenach, gdzie śpiewają swoją charaktery-
styczną pieśń. Można w niej rozróżnić dwie części, oddzie-
lone charakterystycznym, trzeszczącym przerywnikiem. 
Ten trzeszczący fragment piosenki (niektórzy porównują go 
do dźwięku szkła rozgniatanego butem na betonie) sprawia, 
że piosenka kopciuszka wyraźnie wyróżnia się spośród 
śpiewu innych gatunków.
 

      5. Półka lęgowa dla jaskółki dymówki i oknówki 
Jaskółka to dla nas rzecz oczywista.  Jest niewielka, 
smukła, ogon tworzą charakterystyczne ,,widełki”, skrzy-
dła sierpowato zakończone. Wierzch ciała ma  metalicznie 
czarny, a pierś kremowobiałą.
      „Jedna jaskółka wiosny nie czyni”? Być może. Ale wy-
starczy jedna, aby życie stało się lepsze. Ten mały ptak ma 
wyjątkową moc. Niesie radość i nadzieję na odległość wie-
lu tysięcy kilometrów… Jaskółki każdego roku przyfruwają 
nam wiosnę. W zamian proszą o mieszkanie obok nas. Ro-
bią to już od kilkunastu tysięcy lat. Zajadają się muchami, 
gzami, bąkami, meszkami. Dobrze się składa, bo my ich nie 
lubimy, a one je lubią bardzo. Obliczono, że jedna rodzina, 
mama, tata i trójka-piątka dzieci zjada w ciągu niespełna 
dwóch miesięcy 150 tysięcy owadów. 
 

       6. Schrony dla nietoperzy
Nietoperze to jedyne ssaki, które potrafią latać i w prze-
ciwieństwie do ptaków, ruchy ich skrzydeł nie jest syme-
tryczny, a kształt ulega zmianie w zależności od potrzeb.
Nie jest tak jak wielu sądzi … Nie wplątują się we włosy; 
nie piją krwi, ponieważ polskie gatunki nietoperzy są owa-
dożerne. Jeden osobnik potrafi zjeść trzy tysiące komarów 
dziennie. Zanim zasną, nietoperze udają się na wieczorne 
łowy. Bywa, że polujący nietoperz wpada do mieszkania. 
Co wtedy zrobić?„Jeśli nietoperz znajdzie się w naszym 
domu i lata po pomieszczeniu, należy otworzyć okno, zga-
sić światło i dać mu chwilę spokoju na odnalezienie drogi. 
Jeśli nietoperz usiadł gdzieś na ścianie, na szafie lub na 
firance, możemy nałożyć na niego otwarte pudełko, pod-
łożyć kartonik i tak zabezpieczonego wynieść na zewnątrz 
i wypuścić” 

Nietoperze mają zdolność do echolokacji, czyli orienta-
cji w terenie i rozpoznawania przeszkód dzięki akustyce. 
Umiejętność ta doskonale zastępuje im wzrok, choć wcale 
nie jest prawdą, że są ślepe.
 
     7. Budka lęgowa dla Jerzyków 
Jerzyk to niedościgniony mistrz niebiańskich przestworzy 
jego domem jest niebo. W  niebie żyje, je, kocha się i śpi. 
Na niebie pije wodę, chwytając krople deszczu. I nikt mu 
nie dorówna w lotniczych umiejętnościach. W porównaniu 
z Jerzykiem, loty innych ptaków to amatorszczyzna. Dla 
mieszkańców miast Jerzyk powinien być ptakiem najważ-
niejszym - perłą w koronie. Spędza z nami zaledwie 4 krót-
kie letnie miesiące, ale jakie to miesiące! Mówi się  o nich 
PODNIEBNE ŁOBUZY! Jeśli któregoś letniego wieczoru 
podniesiecie do góry głowy i zobaczycie latające wariaty 
w kształcie sierpów, będą to właśnie Jerzyki. W lipcu za-
chowują się jak podniebni huligani. Ganiają się w grupach 
nad dachami domów, wzdłuż ulic i wokół kościelnych wież, 
krzycząc w niebogłosy “śriiiiii” oraz “sirrrr” i biorąc tak ostre 
zakręty, że od samego patrzenia zapiera nam dech. Latają 
na różnych wysokościach, czasami tak wysoko, że trudno 
je wypatrzeć, a czasami ocierają się brzuszkami o miejskie 
dachówki. Wszystko zależy od tego, gdzie znajdą zapasy 
powietrznego planktonu, którym się żywią. A jedzą drobne 
owady, w tym uciążliwe dla nas komary.

 

Dwie ważne zasady, którymi kierujmy się przy wyborze 
budki:
1. Budka powinna być otwierana (najlepiej od przodu), 

żebyśmy mogli usunąć “zużyte” gniazdo następnej 
zimy. Dziuplaki albo nie skorzystają z takiej używanej 
skrzynki, albo nadbudują gniazdo, dokładając nowych 
elementów, przez co znajdzie się ono bliżej otworu wlo-
towego i bliżej zasięgu łap złodziei jaj i piskląt (wiewiór-
ki, kuny, koty).

2. Budka nie może mieć kołka ani półki pod wejściem do 
niej – ptakom taki pomocnik nie jest potrzebny, za to 
stanowi dodatkowy punkt podparcia dla drapieżników.

Wbrew pozorom, budki możemy montować również na 
ścianie domu czy budynku gospodarczego, jeśli wybrane 
miejsce będzie spełniało powyższe zasady. Skrzynki lęgo-
we dla bogatek bez problemu możemy zawiesić nawet na 
płocie.Nie przejmujcie się, jeśli w tym roku Wasze budki nie 
zostaną zajęte. Być może w okolicy trafiła się akurat lep-
sza okazja na gniazdko, albo po prostu zawiesiliście budki 
zbyt późno (piszę o tym akapit niżej). Dopiero jeśli skrzynka 
lęgowa jest pusta trzy i więcej lat z rzędu, warto się zasta-
nowić, czy jest odpowiednia dla mieszkających w naszym 
sąsiedztwie ptaków i czy zawiesiliśmy ją w dobrym miejscu 
i podmienić ją na inną lub przewiesić na inne drzewo.
               Co do zasady…. 
Budka lęgowa nie powinna rzucać się w oczy - powinno się 
ją nieco zakamuflować tak,  aby żaden ptasi lub czworonoż-
ny złodziejaszek jej nie zauważył. Wysokość , na której wie-
szamy budkę jest dowolna, acz powinno się ją wieszać na 
wysokości  nie mniejszej niż 2 m. Budka nie powinna wisieć 
krzywo i najlepiej aby wlot do budki nie był skierowany na 
zachód i południowy – zachód.  
Wieszając budkę możemy użyć gwoździ lub wkrętów, albo 
tylko sznura. Oprócz wskazówek czysto technicznych po-
winniśmy uwzględnić także ptasi punkt widzenia, po-
nieważ ptaki bardzo różnie tolerują bliskość zarówno sąsia-
da ptaka jak i człowieka. 
Np. szpakom podoba się wszystko, zarówno budka na 
drzewie, na budynku i na tyczce wbitej w ziemię. Budka dla 
szpaka (typ B) to murowany sukces. Ważne aby wisiała już 
wczesną wiosną. Budki dla szpaków mogą także wisieć bli-
sko siebie.
Pliszki i Kopciuszki wolą budki lęgowe w miejscach ci-
chych, spokojnych  i odludnych. Wieszamy je na wysokości 
2-3m nad ziemią.
Sikorki to ptaki waleczne i terytorialne, nie znoszą wprost 
swoich krewnych, a więc budki dla sikorek dobrze wieszać 
w znacznej odległości od siebie. 
Wróbelki i Mazurki, podobnie jak Szpaki tolerują swoją 
bliskość.  Grunt żeby pokarmu starczyło dla całej rodziny.
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      W Charzykowach 8 i 9 maja odbył się żeglarski ma-
jowy weekend. Tym razem regaty dla młodych żeglarzy 
w klasach Optimist, Open Skiff, L’Equipe oraz 420 zor-
ganizował Ludowy Klub Sportowy Charzykowy. Żegla-
rze walczyli na wodzie o Puchar Starosty Chojnickiego.

    W sobotę były niezwykle wymagające warunki, silny, 
zmienny i porywisty wiatr, przeplatany opadami śniegu 
i deszczu. Przenikliwe zimno towarzyszyło żeglarzom przez 
kilka godzin spędzonych na wodzie. W tym dniu rozegrano 
dwa wymagające wyścigi. Niedzielna pogoda wynagrodziła 
wszystkim zawodnikom sobotnią przeplatankę pogodową. 
Przy słonecznej i ciepłej pogodzie, której towarzyszył cie-
pły, południowy wiatr udało się rozegrać 4 wyścigi.
     W regatach wzięło udział prawie 90 zawodników z ca-
łej Polski. Na starcie zameldowała się czołówka klasy 420, 
kadra trenowała w Charzykowach od kilku dni, więc Puchar 
Starosty był idealnym sprawdzianem. Od kilku lat  na wo-
dach jeziora Charzykowskiego dość licznie pojawiają się 
nowe jednostki klasy Open Skiff, które są reprezentowane 
przez zawodników z Wybrzeża. Podczas tych regat rów-
nież nie zawiedli i 35 zawodniczek i zawodników rywalizo-
wało o Puchar Starosty. Swoisty renesans przeżywa klasa 
L’Equipe, w której zawodnicy LKS Charzykowy niedawno 

zdobywali medale na imprezach rangi mistrzostw świa-
ta. Dariusz Kosecki prowadzi grupę pięciu załóg zarówno 
z LKS-u jak i CHKŻ-etu, zawodnicy trenują razem i robią 
spore postępy. Najmłodsi zawodnicy rywalizowali w klasie 
Optimist i widać, że spory potencjał jest w najmłodszym po-
koleniu żeglarzy charzykowskich. 
       To były bardzo trudne i wymagające zawody, ale nagro-
dy i piękne statuetki na zakończeniu regat, zrekompenso-
wały trud na wodzie wszystkim zawodnikom.

Puchar Starosty Chojnickiego wywalczyli:

Klasa Optimist Gr. B Chłopcy:
1 m. Radosław Dudkiewicz – LKS Charzykowy
2 m. Artur Gorzycki – CHKŻ Chojnice
3 m. Tymon Dampc - CHKŻ Chojnice

Klasa Optimist Gr. B Dziewczęta:
1 m. Mila Faust – MKŻ Arka Gdynia
2 m. Maria Wojcieszyńska – LKS Charzykowy
3 m. Pola Sobolew - MKŻ Arka Gdynia

Klasa Open Skiff do 12 lat 
1 m. Laura Kwiatkowska- MKŻ Arka Gdynia
2 m. Ksawery Soćko-SKŻ Ergo Hestia Sopot
3 m. Lena Adamska -Akademia Żeglarska Prestige

Klasa Open Skiff powyżej 12 lat 
1 m. Kornelia Soćko-SKŻ Ergo Hestia Sopot
2 m. Patryk Glinka - Akademia Żeglarska Prestige
3 m. Natasza Tarnawska- MKŻ Arka Gdynia

Klasa L’Equipe
1 m. Franciszek Kosecki i Tadeusz Wiatrowski - CHKŻ 
Chojnice
2 m. Mateusz Grabowski i Jan Kubiak – LKS Charzyko-
wy/CHKŻ Chojnice
3. Borys Matysiak i Antoni Kniter - CHKŻ Chojnice

Klasa 420
1 m. Ludwik Grzelak i Dominik Ołowiak  - OKŻ Olsztyn
2 m. Paulina Rutkowska i Iga Wielczyk – YKP Gdynia/
SSW MOS Iława
3 m. Joanna Cymerman i Małgorzata Górnisiewicz - 
KSW BALTIC Dziwnów

      Regaty o Puchar Starosty zostały wsparte przez Powiat 
Chojnicki, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Ser-
wis24 Paweł Matysiak.

Wojciech Rolbiecki

Regaty o Puchar Starosty Chojnickiego
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Urzędnicza (nie)moc

 Na początek dwie sytuacje 
z ubiegłego miesiąca. Pierwszą z nich 
była zorganizowana akcja sadzenia mio-
dodajnych drzew i krzewów na osiedlu 
Małe Osady-Pawłówko w Chojnicach. 
Z inicjatywy Pana Kazimierza Ginte-
ra, Burmistrza Miasta oraz samorządu 
osiedlowego (którego jestem człon-
kiem) posadzono około 100 dorodnych 
drzew. Tydzień później kilkudziesięciu 
mieszkańców, wolontariuszy, samorzą-
dowców i urzędników posadziło ponad 
500 miododajnych krzewów. Cała ak-
cja opierała się na oddolnej inicjatywie, 
w myśl hasła „chcieć, to znaczy móc”. 
Warto zaznaczyć, że urzędnicy pozwoli 
działać nie rzucając kłód pod nogi.Pięk-
na akcja, która dodatkowo w tym trud-
nym czasie epidemii pozwalała na inte-
grację mieszkańców.
Druga sytuacja związana jest z moją in-
terpelacją/wnioskiem o uwzględnienie, 
w ramach modernizacji ulicy Obroń-
ców Chojnic, budowy brakującej drogi 
rowerowej w technologii bitumicznej 
(asfaltowej). Wspomnę tylko, że w taki 
sposób zbudowano drogi rowerowe przy 
nowych drogach przy ul. Czereśniowej 
i Winogronowej. Użytkownicy tego typu 
dróg bardzo sobie chwalą to rozwiązanie 
jako bardziej komfortowe. Dodatkowo 
w myśl tzw. „dobrych praktyk” wskazane 
by właśnie tak budowano drogi rowero-
we jako bezpieczniejsze, wygodniejsze 
i bardziej przyjazne użytkownikom. I jaki 
efekt mojego wniosku? Ano, żaden! 
Miejscy urzędnicy twierdzą, że nie da się 
tego zrobić, bo oto w tej części miasta 
przyjęto rozwiązanie z wykorzystaniem 
kostki betonowej. A ponadto wiele infra-
struktury podziemnej jest zlokalizowane 
w obszarze pasa drogowego. Pokazuje 
to ewidentnie urzędniczą niemoc, bądź 
bezsensowny opór wobec rozwiązań, 
które z powodzeniem realizowane są od 
lat w innych miastach w Polsce czy też 
zagranicą. Ba! Tak jest nawet w innych 
częściach naszego miasta. Bo gdyby 
uznać argumenty chojnickich urzędni-
ków za słuszne, to budowa dróg rowero-
wych we wszystkich miastach na świecie 
jest niemożliwa. A wystarczy chcieć…

Mała rewolucja na ulicach

Pragnę zwrócić Państwa uwagę na 
zmiany jakie zaszły z początkiem 
czerwca w kwestiach bezpieczeństwa 
pieszych i statusu elektrycznych hu-
lajnóg. O ile w tej drugiej kwestii w na-
szym mieście aż tak dużego problemu 
nie było, o tyle kwestia zmiany prawa 
odnośnie pierwszeństwa pieszych na 
przejściach budzi wiele emocji. I należy 
pamiętać, że oprócz dodatkowych praw 
piesi muszą liczyć się licznymi nowymi 
obowiązkami. Chodzi chociażby o zakaz 
używania przez pieszych telefonów i in-
nych urządzeń elektronicznych podczas 
przechodzenia m.in. przez jezdnię. Pla-
gą naszych czasów jest systematycz-
ne nadużywanie tych urządzeń, zatem 
wprowadzenie takiego przepisu jest 
jak najbardziej uzasadnione. Kluczową 
zasadą jest wprowadzenie pierwszeń-
stwa pieszego przed pojazdem na przej-
ściach dla pieszych, a nie jak dotychczas 
dopiero wtedy, gdy pieszy już się na nim 
znajdował. Oczywiście punkt widzenia 
zależy od tego, czy jest się kierowcą czy 
też pieszym. Z pewnością te przepisy 
zwiększą bezpieczeństwo i zmniejszą 
ryzyko wypadków. Potwierdzają to cho-
ciażby podobne rozwiązania wprowa-
dzone w innych krajach. Ale zmiany te 
nie zwalniają z myślenia. Zasada zacho-
wania szczególnej ostrożności i ograni-
czonego zaufania musi obowiązywać 
wszystkich użytkowników dróg.

#SzczepimySię!

 A czy Państwo już się zaszcze-
pili? Liczę, że tak. Pozytywne dane, któ-
re w ostatnich dniach są publikowane 
pokazują jednoznacznie, że spada ilość 
zachorowań i zgonów. To dobra infor-
macja dla nas i dla naszej gospodarki. 
Po kilkunastu miesiącach obostrzeń 
wszyscy z radością przyjmujemy infor-
macje o luzowaniu ograniczeń. Musimy 
się szczepić! Przykłady z innych krajów 
pokazują, że to jedyna szansa na powrót 
do pełnej normalności. A może by tak, 
przykładem naszych zachodnich sąsia-
dów, wprowadzić zakaz korzystania ze 
sklepów w galeriach handlowych przez 
osoby niezaszczepione? Tam to norma, 
a u nas taki przepis znów byłby zama-
chem na wolność jednostki?  

Brak wyobraźni.

 Takie słowa cisną mi się na usta, kiedy 
myślę o poważnej zmianie organizacji ruchu na 
Osiedlu Bytowskim/Asnyka. Likwidacja „pod-
porządkowań” w niektórych przypadkach być 
może ma sens. Jednak musi to być poprzedzo-
ne szeroką kampanią informacyjną. Trzeba to 
zrobić ze sporym wyprzedzeniem i za pomocą 
różnych środków przekazu. Tymczasem skrzy-
żowanie ulic Zapolskiej i Żeromskiego stało się 
równorzędnym zaskakując nawet mieszkań-
ców tych ulic. Mój kolega (doświadczony kie-
rowca), mieszkający w tym rewirze, „wykrakał” 
kolizję w przeddzień zdarzenia w rozmowie 
z synem. Po prostu obaj mają wyobraźnię, któ-
rej najwyraźniej zabrakło jakiemuś miejskiemu 
urzędnikowi. Na portalu weekendfm.pl jest fil-
mik ze zderzenia dwóch aut na tym skrzyżowa-
niu (drugiego dnia po wprowadzeniu zmian!). 
Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ale na 
szczęście nie było ofiar w ludziach. 

Chojnicki Kapitał Ludzki.

 Mamy wokół siebie sporą grupę ak-
tywnych i kreatywnych mieszkańców. Mogli-
byśmy nimi obdzielić wiele innych miast, także 
znacznie większych od Chojnic. Tylko po co? 
Niech dalej działają u nas, niech nadal są lide-
rami naszych emocji. Jest to moja subiektywna  
i niekompletna lista. Przypuszczam, że wie-
lu z Was – Czytelników dopisze jeszcze kilka 
nazwisk. Nie jest też tak, że działania każde-
go z nich popieram w całej rozciągłości. Któż 
z nas jest jednak bez grzechu? Kolejność jest 
przypadkowa, z jednym wyjątkiem - „Panie 
przodem”:

Małgorzata Kaczmarek, przewodząca zespoło-
wi ludzi towarzyszącemu chorym na ostatniej 
prostej życia. Buduje niestrudzenie hospicjum 
stacjonarne, na przekór czasom. 

Joanna Warczak, szefująca Warsztatom Te-
rapii Zajęciowej. Jej działania na rzecz ludzi 
pokrzywdzonych przez los wybiegają poza 
kierowniczą funkcję. Wieloletnia batalia o przy-
zwoite warunki lokalowe dla WTZ wkrótce 
przyniesie efekt.

Maria Eichler,  jej dzieckiem była „Gazeta Choj-
nicka”. Wszędzie jej pełno i jest niekwestiono-
wanym liderem naszych kulturalnych (i nie tyl-
ko) opinii.

Jolanta Siewert to niekonwencjonalne działa-
nia, których wspólnym mianownikiem jest ta-
niec i ruch. Animuje tez wiele aktywności w ra-
mach stowarzyszenia „Aktywni 50+”

Aleksander Knitter, to nie tylko mistrz fotografii. 
Znaczną część swojego serca ofiarował oso-
bom z niepełnosprawnościami. Pięknie poma-
ga i towarzyszy im w rozwijaniu pasji.

Przemysław Singer, który dla harcerzy jest go-
tów zrobić wszystko. Jest wulkanem pomysłów. 
Warto wspomnieć, że harcerskim bakcylem za-
raził go Andrzej Schulz.

Marek (Kazimierz) Jaruszewski jest niestru-
dzonym prezesem Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Wiele jego działań wydawni-
czych czy konferencyjnych utrwala przeszłość 
Chojnic w naszej pamięci.

Bogdan Kuffel, jego pasje filmowe i rycerskie 
pozarażały mnóstwo chojniczan. DKF, filmo-
brania, Bractwo Rycerskie Herbu „Tur” z turnie-
jami rycerskimi, to znaczna część jego życia.

Grzegorz Szlanga zauroczył nas teatrem. Spo-
ra liczba aktorów i reżyserów wyszła już spod 
jego ręki. Cały czas serwuje nam teatralne 
uczty.

Jarosław Klauzo, bez którego nie mielibyśmy 
pierwszej ligi piłki nożnej w Chojnicach (mam 
nadzieję, ze za chwilę do niej wrócimy). Po-
układał „Chojniczankę” także organizacyjnie 
i finansowo.

Marcin Synoradzki, dzięki któremu od lat mamy 
ekstraklasę futsalu w Chojnicach. Prekursorem 
przed laty w tej dziedzinie był Bogdan Duraj.

Marcin Gruchała na boksie zjadł zęby. Był 
wspaniałym zawodnikiem i od wielu lat wy-
chowuje pokolenia następców. Organizowane 
przez niego bokserskie show przyciągają uwa-
gę nie tylko chojniczan.

Nie byłoby ich działań, gdyby nie wsparcie Naj-
bliższych. Często odbywa się to kosztem rodzi-
ny – czas, finanse i emocjonalna energia.  Za 
wieloma przedsięwzięciami stoi też OGROM-
NA RZESZA WSPÓŁPRACOWNIKÓW. Nie da 
się ich wszystkich wymienić, więc symbolicznie 
wspomnę tylko o ekipie Chojnickiego Centrum 
Kultury. 

Dziękuję za to, co zrobiliście! Wiem, że jeszcze 
nieraz nas mile zaskoczycie!
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Starcie polskiego lansjera (ułana) z austriackim kirasjerem (rys. W. Gołuńska 2020)

Oblicza szarży – początki tradycji kawaleryjskich - Księstwo Warszawskie
Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

 Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regio-
nu wiąże się szarża pod Krojantami. Od kilku lat na 
tzw. Polu Szarży pod Krojantami w pierwszą niedzielę 
września jesteśmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń 
związanych z walkami 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku. 
Na tradycję ułańską i sukcesy militarne wpłynęło wie-
lowiekowe doświadczenie polskiej jazdy.

 W historii wojskowości polskiej kawaleria zajmu-
je poczesne miejsce. Od zarania naszej państwowości do 
współczesności mieliśmy dużą ilość konnicy, a zasady pol-
skiej taktyki walki przyniosły wiele sukcesów militarnych. 
Kawaleria stała się najważniejszym rodzajem wojsk w cza-
sach średniowiecza. Ciężkozbrojna jazda rycerska domino-
wała na polach bitew do ok. XV wieku, jednakże z wolna 
wypierała ją piechota. Wraz z upowszechnieniem się broni 
palnej zaczęły zanikać formacje ciężkozbrojne. W ich miej-
sce zaczęto tworzyć różne typy oddziałów kawalerii lekkiej 
wyposażonej obok broni białej w broń palną. W Polsce za-
dania jazdy ciężkiej przejęła utworzona w XVI wieku hu-
saria. Polska stała się ojczyzną nowoczesnej taktyki jazdy. 
Strategia ta polegała na brawurowej szarży, wypadach, 
działaniu przez zaskoczenie. Szczyt doskonałości taktyki 
jazdy polskiej przypadł na wiek XVII. Ułani stali się „ikoną” 
polskiej kawalerii. 
 Wielką kartą historii ułanów była epoka napole-
ońska. Już w 1797 roku utworzono w składzie Legionów 
Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego oddział 
kawalerii. W Księstwie Warszawskim ułani byli główną siłą 
polskiej kawalerii. Swoją skutecznością i poświęceniem za-
pisali piękne karty praktycznie we wszystkich kampaniach 
tej epoki. To w epoce napoleońskiej zaczęto powszechnie 
„kopiować” polskich ułanów, tworząc w różnych armiach 
formacje identycznie walczące i podobnie umundurowane. 
Druzgocąca klęska Prus w wojnie z Francją w 1806 r. 
ożywiła nadzieję Polaków na odbudowę niepodległego 
państwa polskiego. W pogoni za uciekającymi wojska-
mi pruskimi w styczniu 1807 r. do Chojnic wkroczyli wraz 
z francuskimi oddziałami polscy legioniści pod dowódz-
twem gen. Kosińskiego. 
 Miejsc pruskiego orła na krótki okres czasu zajął 
orzeł polski. W Chojnicach rozpoczęły się prace nad od-
budową państwowości polskiej. Oznaczało to powołanie 
rodzimej administracji. Pierwszym znaczącym przejawem 
przeobrażeń było ustanowienie sądownictwa polskiego. 
Atmosfera towarzysząca przyjęciu w mieście legionistów 
była przyjazna. Odżyły nadzieje na włączenie miasta do 
Księstwa Warszawskiego. Wśród ludności trwały jeszcze 
tradycje przynależności do Polski, dzięki której Chojnice 
przeżywały swoją świetność ekonomiczną i, mimo licznych 
wypadków losowych, szybko się odbudowywały. Toteż gdy 
gen. Kosiński zażądał od miasta umundurowania za opłatą, 
Chojnice zobowiązały się je dostarczyć za darmo. Legio-
niści nie zawiedli się na szczodrości mieszkańców miasta, 
mimo że uciekający Prusacy zdołali jeszcze obrabować su-
kienników miejskich wywożąc ze sobą 148 bali sukna na 46 
wozach.
 Poważną rolę w wypadkach związanych z zaję-
ciem Pomorza przez wojska francuskie i polskie odegrali 
dwaj właściciele majątków z powiatu chojnickiego. Pierw-
szemu z nich – Józefowi Wolszegierowi z Szenefeldu (obec-
nie Nieżychowice), którego przodkowie – koloniści niemiec-
cy – ulegli już silnej polonizacji, powierzył gen. Dąbrowski 
zorganizowanie intendentury dla zaopatrzenia wojska pol-
skiego. Wolszegier sprawował wówczas funkcje  dyrektora 
krajowej administracji państwa pruskiego w powiecie choj-
nickim i mimo niepewnej sytuacji co do losów Pomorza, 
włożył dużo trudu w zorganizowanie intendentury.
 Natomiast właścicielowi dóbr krojanckich – Onu-
fremu Szur – Lipińskiemu, komisja Rządząca Księstwa 
Warszawskiego powierzyła zorganizowanie  pospolitego 
ruszenia na terenie województwa byłych Prus Królewskich. 
Aby omówić organizację pospolitego ruszenia, Lipiński 
udał się do Bydgoszczy. Wskazywał na niechęć szlachty 
pomorskiej do idei pospolitego ruszenia, co wynikało z nie-
zdecydowanego stanowiska Napoleona wobec projektu 
przyłączenia byłych Prus Królewskich do Księstwa War-
szawskiego. Ten brak  zdecydowania spowodował też, że 
Komisja Rządząca Księstwa  reskryptem z  6 marca 1807 
roku ostatecznie zawiesiła prace związane z organizowa-
niem pospolitego ruszenia na Pomorzu.
 Zawarty w tym samym roku traktat pokojowy mię-
dzy Francją a Prusami zadecydował o pozostawieniu tych 
ziem przy Prusach. Nie spełniły się więc nadzieje ludności 
pomorskiej na włączenie w całości tych ziem do Księstwa 
Warszawskiego. Ten krótki epizod, jakim był przemarsz 
wojsk francuskich i polskich, poruszył do głębi świadomość 
narodową ludności polskiej i wykazał jej trwałe

Budynek po dawnych XVIII-wiecznych koszarach pruskich (prze-
budowany), obecnie budynek wchodzi w skład kompleksu Zespołu 
Szkół przy ul. Nowe Miasto – widok od strony boiska szkolnego. 
W przeszłości pełnił rolę szpitala dla żołnierzy napoleońskich.

przywiązanie do ojczyzny. Zdawał sobie z tego sprawę i pru-
ski zaborca jeszcze w 1824 r. Wtedy to dyrektor chojnickie-
go gimnazjum, argumentując konieczność pozostawienia 
tej szkoły w mieście zamiast przeniesienia jej do Wałcza, 
stwierdzał, że spełnia ona ważną rolę w kształtowaniu wier-
ności mieszkańców ziem pomorskich dla państwa pruskie-
go, która zachwiana została w 1807 r. chwyceniem przez 
nich za broń. 5 lat później chojniczanie jeszcze raz  mieli do 
czynienia z żołnierzami napoleońskimi. Tym razem sytuacja 
diametralnie uległa zmianie, szczególnie po klęsce w Rosji. 
Wielu z nich rannych zmarło w 1813 r. w lazarecie chojnic-
kim i zostało pochowanych w pobliżu obecnej ulicy Igiel-
skiej na terenie zwanym Francuskie Doły. Rezultatem tych 
wszystkich przemarszów i kontrybucji z nimi związanych 
był obciążający miasto dług wojenny na sumę 36 tysięcy 
talarów. Po wyparciu Francuzów przez nadciągających od 
wschodu Rosjan w mieście dało się zauważyć odradza-
nie patriotyzmu pruskiego. Mieszczaństwo pochodzenia 
niemieckiego wykazało się dużą ofiarnością finansową na 
rzecz walki przeciwko napoleońskiemu panowaniu w Niem-
czech. W odpowiedzi na apel stworzenia ochotniczego kor-
pusu strzeleckiego znalazła się grupa ochotników, którzy 
przyłączyli się do przeciągających przez Chojnice oddzia-
łów korpusu. 20 lipca 1813 r. w uroczystej oprawie odbyła 
się w mieście przysięga oddziałów rezerwy tzw. Landwehry 
i Landsturmu formacji pospolitego ruszenia. W tym samym 
roku Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez wojska ro-
syjskie. Klęska Napoleona i postanowienia Kongresu Wie-
deńskiego w 1815 r. ostatecznie zadecydowały o tym, że 
Chojnice pozostały w granicach państwa pruskiego. 

 Polacy stali wiernie przy Napoleonie, chociaż 
zawiódł pokładane w nim nadzieje. Szczególne sukcesy 
polska jazda odnosiła w starciach z pruskimi i rosyjski-
mi huzarami. Bywało, że szarżą zdobywano baterie wro-
ga i tratowano nieprzyjacielską piechotę. Armia Księstwa

Warszawskiego była nowoczesną, znakomicie wyszkolo-
ną i najliczniejszą w naszych dotychczasowych dziejach 
siłą zbrojną. Polskie formacje uczestniczyły u boku Francji 
w kampaniach przeciw Prusom, Austrii i Rosji. Ten ogromny 
wysiłek nie dał pożądanej niepodległości, jednak w dzie-
jach naszej wojskowości zajmuje miejsce szczególne.
Walki o wolność gruntownie zmieniły świadomość znacznej 
części polskiego społeczeństwa a legenda napoleońska 
i tradycja ułańska stały się ważnym składnikiem progra-
mów niepodległościowych na długie dziesięciolecia niewo-
li. Wspomnienie cesarza pozostawało bardzo żywe w pa-
mięci Polaków przez cały wiek XIX i trwa do dzisiaj. Postać 
cesarza Francuzów pojawia się w wielu dziełach polskiej 
sztuki i literatury. Wspomnieć można chociażby epopeję 
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, powieść „Popioły” Ste-
fana Żeromskiego, liczne obrazy Januarego Suchodolskie-
go i Piotra Michałowskiego.

 - intendentura – jednostka org. zajmująca się dostarczaniem 
niezbędnego zaopatrzenia dla wojska, szpitali itp.

 - Kongres Wiedeński – konferencja międzynarodowa przed-
stawicieli szesnastu państw europejskich, trwająca od wrze-
śnia 1814 do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu, zwołana w celu 
rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych 
wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi.

 - Księstwo Warszawskie –  utworzone przez Napoleona I na 
mocy traktatu w Tylży (1807) między Francją, Rosją i Prusa-
mi, jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją. W skład 
Księstwa  weszły ziemie II i III zaboru pruskiego. Liczna pol-
ska armia wzięła udział w 1812 roku w wojnie z Rosją. W  
1813 Księstwo Warszawskie zostało zajęte przez wojska ro-
syjskie, a 1815 zostało ono zlikwidowane decyzją kongresu 
wiedeńskiego. 

 - huzarzy – formacja lekkiej jazdy umundurowana i uzbrojona 
na sposób węgierski, powstała w XV wieku.

 - kirasjer – ( z fran. cuirassier – pancerny) istniejący w XVI-XX 
wieku, zachodnioeuropejski rodzaj ciężkiej jazdy w zbrojach 
z metalowych płyt (kirysach lub zbrojach kirasjerskich).

 - Landsturm – formacja wojskowa pospolitego ruszenia, utwo-
rzona po raz pierwszy na przełomie XIX i XX wieku w Cesar-
stwie Niemieckim i Austro-Węgierskim.

 - Landwehra – formacja ta pojawiła się w Austrii w roku 1808. 
W 1813 nazwa przyjęta w Prusach dla określenia pospolitego 
ruszenia, formowanego przez okręgi wojskowe w celu wyko-
nywania zadań pomocniczych na froncie. W 1814 jako wojska 
zapasowe.

 - lansjer – w dawnych armiach lekka kawaleria uzbrojona 
w lance. W wojsku polskim odpowiednikiem lansjerów byli 
ułani.

 - pospolite ruszenie – polegało na powoływaniu pod broń ca-
łej męskiej ludności państwa lub tylko pewnej części miesz-
kańców uprawnionej i zobowiązanej do tego rodzaju służby.

 - reskrypt – pisemne rozporządzenie, odpowiedź pisemna pa-
nującego lub zarządzenie władz wyższych.

 - Wolszegier Józef (XIX wiek)– działacz niepodległościowy, 
właściciel Szenfeldu (Nieżychowice), starosta chojnicki.
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          Już od najmłodszych lat interesowało mnie, jaki to herb znajduje się na ambonie w pa-
rafialnym kościele pojezuickim p.w. Zwiastowania NMP w Chojnicach, oraz w jaki sposób 
tam się znalazł. W latach 60 XX wieku brak było jakichkolwiek wzmianek na ten temat. Po 
pewnym czasie udało mi się ustalić, że jest to herb rodziny Wolf, jednak w herbarzach nie 
znalazłem takiej rodziny pochodzącej z okolic Chojnic. W tamtym czasie słyszałem tylko 
o jednej rodzinie Wolfów mieszkającej przed II wojną światową w fosie miejskiej i trudniącą 
się handlem opałem. Pamiętam jako młody człowiek, że kiedy chodziliśmy do fosy miej-
skiej, mówiło się że idziemy do Wolfa. Czyżby to potomkowie tej rodziny byli tymi Wolfami 
od herbu z kościoła? Jednak ubogość tej rodziny nie pasowała mi do rodów herbowych. 
Wtedy przypomniałem sobie o drobnym gospodarzu, mieszkańcu Chojnic o nazwisku Pi-
troch, który twierdził, że ma pochodzenie baronowskie. Większość mieszkańców Chojnic 
nie dowierzało mu i drwiło z niego, jednak on uparcie twierdził, że posiada baronowski 
rodowód. Po latach okazało się, że faktycznie był on herbowym. Czyżby podobnie było 
z rodziną Wolfów z fosy? Nigdy nie udało mi się tego sprawdzić.

 Ambona przed i po renowacji

          Sprawa ta nurtowała mnie przez całe życie jednak nie znalazłem czasu by wyjaśnić 
tę zagadkę. Dopiero w czerwcu 2020 r. kiedy byłem w Gdańsku na zwiedzaniu starych for-
tyfikacji w rejonie Biskupiej Górki, dowiedziałem się o odkryciu w dniu 23 listopada 2019 r. 
grobu wielkiego polaka pochodzącego z Chojnic. Ale rozpocznijmy od początku:
          W 1604 roku w Chojnicach osiedlił się aptekarz o nazwisku Jan Geldt i założył pierw-
szą aptekę zwaną „Radziecką”. Nazwa pochodziła od rady miasta. 
 

Apteka „Radziecka” w latach międzywojennych

Przywilej tej aptece nadał w roku 1675 król Jan III Sobieski. Budynek został zniszczony 
podczas działań wojennych w 1945 roku jednak w tym samym miejscu w nowym budynku 
nadal prosperuje apteka (Rynek nr.7). W 1681 roku taki przywilej na prowadzenie apteki 
otrzymał czeladnik Jan Jerzy Holzhutter, następnie Jan Wolf, który w roku 1659 był bur-
mistrzem miasta. Jak oceniała go rada miasta cytuję za Piotrem Puchalskim przetłuma-
czony niemiecki tekst z roku 1715. „Ponieważ więc znana jest owa szczególna biegłość 
i umiejętność oraz doświadczenie w owej szlachetnej sztuce aptekarskiej, jak niemniej owa 
niezmordowana pilność, troskliwość, czujność i wierność u pacjentów powszechnie lubia-
nego, wszechmądrego i w swoim zawodzie biegłego p. Jana Wolfa, radcy i aptekarza, któ-
rego zawsze cenimy, przeto z wielu względów. Szczególnie w dowód nagrody jego zasług 
i spotęgowanie jego pilności, uważaliśmy za słuszne obrać za swego radcę aptekarskiego.” 
          Jan Wolf wraz z żoną Anną Elżbietą zd. Verginia wychowali trójkę dzieci: Jana Leonar-
da – filozofa zmarłego 23 kwietnia 1741 r. w Lipsku, Dorotę Elżbietę, która wyszła za mąż za 
burmistrza Chojnic Jana Mateusza Letza oraz Natanaela Mateusza, lekarza, astronoma, 
przyrodnika i naukowca.
W oczy rzuca się dbałość ojca o wykształcenie synów, nawet wielki chojnicki uczony Johan 
Daniel Titus w swym dziele „Relacja o uczonych mężach pochodzących z miasta Chojni-
ce”, wymienia ich w gronie sławnych uczonych chojnickich.
          Natanael Mateusz Wolf urodził się 26 stycznia 1724 roku w Chojnicach (niem. 
Konitz). Po nauce w szkole miejskiej i chojnickim kolegium jezuickim, wyrusza w świat 
w poszukiwaniu dla siebie najlepszego wykształcenia. W 1741 roku umiera ojciec Natana-
el pozbawiony środków, myślał poważnie o porzuceniu nauki. Zastanawiał się nawet nad 

przejęciem chojnickiej apteki po ojcu. Jednak głód wiedzy pchał go do nauki. Pociągała go 
medycyna, filozofia, matematyka a przede wszystkim astronomia. Nie najlepsza sytuacja 
materialna w której się znalazł, wpłynęła na jego zdrowie. Zachorował na gruźlicę zwaną 
wtedy suchotami. W końcu dzięki wsparciu znanych ludzi, otrzymał stypendium od bisku-
pa warmińskiego Adama Stanisława Grabowskiego i wraca na studia do Jeny. Następnie 
studiuje w Lipsku, Halle i Erfurcie, gdzie uzyskuje dyplom Akademicki. W 1749 roku młody 
doktor medycyny pojawia się w Gdańsku, gdzie pełni funkcję lekarza miejskiego 

 Natanael Mateusz Wolf 1724 – 1784

Duża konkurencja i niechęć środowiska lekarskiego, a także brak stosownych znajomości 
spowodowały, że długo tu nie zabawił. Wraca do Chojnic, od 1757 roku przez trzy lata 
piastuje stanowisko miejskiego fizyka, (miejski lekarz odpowiedzialny za nadzór epidemio-
logiczny). Następnie udaje się do Warszawy. Tam został nadwornym medykiem kanclerza 
koronnego Stanisława Lubomirskiego który od młodych lat również chorował na gruźlicę. 
Praca dla tak znamienitego pacjenta zaowocowała stabilnością finansową jak i również 
popularnością która sięgnęła dworu Szwedzkiego. Był nawet dwukrotnie wzywany na dwór 
by leczyć króla szwedzkiego. 

~ dokończenie w numerze lipcowym

Tajemnica chojnickiej ambony
Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych
artykułów, książek i publikacji naukowych.

HISTORIA  CHOJNIC

Herb nadany 
Natanaelowi Mateuszowi Wolf
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Artysta, urzędnik, pedagog, badacz filigranów
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

         Franciszek Pabich (1909-1989) to jedna z najjaśniej-
szych postaci na niwie chojnickiej kultury i sztuki. Był 
urzędnikiem państwowym, malarzem, kolekcjonerem, 
regionalistą tudzież cenionym historykiem filigranów 
i wytwórni papieru. Jego sylwetkę i dokonania pamię-
tają starsi chojniczanie, jednakże warto przypomnieć 
tę postać młodym mieszkańcom naszego miasta.

foto: domena publiczna

Z familii emigrantów

      F. Pabich urodził się 14 sierpnia 1909 r. w Marxloh 
(ob. dzielnica Duisburga) w Nadrenii w rodzinie polskich 
emigrantów zarobkowych jako syn Franciszka i Marianny 
z d. Berlińskiej. Po odrodzeniu państwa polskiego familia 
Pabichów powróciła na Pomorze Gdańskie i w 1921 r. za-
mieszkała w Chojnicach. Od 1927 r. do przejścia na emery-
turę w 1974 r. związany był zawodowo z chojnickim sądem. 
Najpierw pracował jako sekretarz, a później jako główny 
księgowy. W latach 1927-1932 studiował eksternistycznie 
rysunek i grafikę w berlińskiej Szkole Sztuk Pięknych. Upra-
wiał malarstwo pejzażowe i portretowe, a ponadto rysunek 
i grafikę użytkową. Po II wojnie światowej wielokrotnie orga-
nizował też wystawy o charakterze regionalnym, krajowym, 
a nawet międzynarodowym. Prace F. Pabicha docierały do 
galerii malarstwa w Austrii, Niemczech i Francji. Warto pod-
kreślić, iż szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała 
zawsze ziemia chojnicka. Świadectwem regionalnej pasji 
są m.in. teczki tematyczne „Zabytki Chojnic”, które ukazy-
wały się dzięki staraniom Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficznego. Franciszek Pabich był ponadto zdolnym i lubia-
nym pedagogiem; w latach 1953-1981 kształcił w zakresie 
rysunku młodych adeptów plastyki.

Działalność społeczna i popularnonaukowa

     F. Pabich należał  do inicjatorów powołania chojnickiego 
partu (oddziału) Zrzeszenia Kaszubskiego (ob. Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego) oraz Chojnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego; był współzałożycielem „Zeszytów Chojnic-
kich”. Pisał teksty o charakterze regionalnym, które umiesz-
czał m.in. w „Pomeranii”, „Bazunach” czy „Zeszytach Choj-
nickich”. Materiały te dotyczyły zwłaszcza dziejów sztuki 
i dawnej architektury na Pomorzu. Chętnie nawiązywał 
także do kultury kaszubskiej i jej twórców, np. Jana Kar-
nowskiego, z którym współpracował w chojnickim sądzie.

     Najbardziej jednak zajmowały go filigrany, czyli znaki 
wodne umieszczane w przeszłości na papierze czerpanym. 
Jako kolekcjoner, do czego także wykorzystywał pracę 
w sądzie, zgromadził ich ok. 3000, z czego ok. 1200 pocho-
dziło z różnych papierni istniejących na terenie Pomorza. 
Odbywał w tym celu liczne kwerendy; odwiedzał archiwa 
miejskie i parafialne, docierał do zbiorów prywatnych. Pasja 
kolekcjonerska wyzwoliła w nim pasję badawczą; dokony-
wał m.in. analizy ikonograficznej zgromadzonych znaków 
wodnych.

     Jak podaje prof. Jacek Knopek, chojnicki artysta i kolek-
cjoner stał się jednym z największych znawców filigranów 
zarówno w Polsce, jak i Europie. Bogatą kolekcję gromadził 
oraz systematyzował pod względem tematyki, chronologii 
i geografii. Rezultaty swoich badań ogłaszał w specjali-
stycznych periodykach, np. na łamach „Przeglądu Papier-
niczego” czy „Polskiej Sztuki Ludowej”, a także w postaci 
książkowej, np. „Papiernie nad Zatoką Gdańską” (Gdańsk 
1978). Dziś ta ostatnia publikacja jest, niestety, trudno do-
stępna, a warto się z nią zapoznać. F. Pabich uważał, że 
najstarsza polska papiernia powstała w 1420 r. w Gdańsku. 
Chojniczanin utrzymywał liczne kontakty z placówkami na-
ukowymi i uniwersyteckimi w kraju i za granicą, wchodząc 
jednocześnie w skład prestiżowego Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Historyków Papiernictwa w Moguncji.

Chojnickie dzieje w pigułce

    Natomiast miłośnikom historii miasta i regionu poleca-
my „Mały leksykon chojnicki” (Chojnice 1987). W tej ksią-
żeczce znajdziemy zwięźle opracowane hasła zawierające 
konkretne informacje na temat wielu dziedzin życia miasta 
i jego mieszkańców. 

     Franciszek Pabich zmarł 5 listopada 1989 r. w Chojni-
cach i spoczął na miejscowym cmentarzu komunalnym.
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Słowo Pomorskie, Numer 123. Toruń, piątek 3 czerwca 1921

~Chojnice. (Powiatowy Urząd Ziemski) W myśl ustawy sejmowej o organizacji urzędów 
ziemskich powstał w naszym mieście na początku maja b. r. Powiatowy Urząd Ziemski ce-
lem wykonywania ustawy o reformie agrarnej. Do urzędu tego przydzielone zostały powia-
ty chojnicki z częścią powiatu człuchowskiego, tucholski i sępolski. Wspólnie z urzędem 
działa powiatowa komisja ziemska, wybrana przeważnie z wszystkich sfer społeczeństwa. 
Pierwsze posiedzenie tej komisji pod przewodnictwem komisarza ziemskiego pana Ziół-
kowskiego odbyło się już 17 maja b. r.  Obecny na posiedzeniu był także pan Dr. Karasie-
wicz Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Poznaniu

Gazeta Gdańska, Numer 120. Gdańsk, sobota 4 czerwca 1921

~ Chojnice. Konferencja w sprawie oświaty pozaszkolnej w Chojnicach. W środę 25. 5. od-
była się w ratuszu konferencja w sprawie oświaty pozaszkolnej w miejsce zapowiedziane-
go na ten czas posiedzenia Rady Pom.  Zagaił zebranie inspektor szkolny p. Grochowski, 
przewodniczył mu ks. Strogulski, wizytator szkół z Torunia. Chodziło o zaopiekowanie się 
młodzieżą i oświecanie tejże także poza szkołą. W sprawie tej zabierali głos pp. prezydent 
dr. Sobierajczyk, ks. wikary Gołębiewski z Czerska, Bębenek, Dziamecki i ks. Strogulski. 
Wszyscy byli za tem, aby także poza szkołą zająć się młodzieżą i oświecać ją, a co do 
towarzystw, aby utworzono komitet, do któregoby w wszelkich sprawach towarzyskich się 
udawano. Jedynie ks. G. nie wiele obiecywał sobie po komitecie, mając na względzie sto-
sunki w Czersku. Ks. Strogulski oświadczył, że ma się urządzić kurs instruktorski w Toruniu 
na koszt państwa, gdzie ma się kształcić osoby na prelegentów i kierowników towarzystw. 
Ostatnie też często opiekują, się tow. Czyt. Lud. Także trzeba się postarać o odpowiednie 
odczyty z przeźroczami. Dalej poruszał sprawę zasilania książkami Czyt. Lud. Ks. Ludwi-
czak, prezes Tow. Czyt. Lud., chce urządzić kurs dla bibljotekarzy,  jak książki podzielić 
i przeprowadzić wymianę książek. Pan Jelonek referował o stanie tutejszej bibljoteki. Na 
koniec Ks. S. zaznaczył, że Min. Ośw. w Warszawie z inicjatywy okręgu szkolnego pomor-
skiego podarowało Chojnicom biblijotekę wartości 150 tys. marek i oddało ją pod nadzór 
Tow. Czyt. Lud. Zebranie zamknął Ks. przewodniczący, dziękując obecnym za przybycie. 

Słowo Pomorskie, Numer 125. Toruń, niedziela 5 czerwca 1921

~ Chojnice.  (Aresztowanie paskarzy)  Przychwycono na dworcu podczas rewizji pocią-
gu dwóch starych paskarzy Franciszka Walkowskiego z Gotelpia  i Teofila Kędzierskiego 
z Łęga, obu powiatu chojnickiego, w czasie gdy zamierzali wywieźć do kongresówki 67 
funtów białego cukru.  Towar owym „kupcom” skonfiskowano a nadto oddano ich w ręce 
sprawiedliwości.  Podczas rewizji wyżej wymienionych paskarzy  zyskali inni na czasie 
i w niebezpiecznej chwili czmychnęli, aby nie dzielić losu swoich towarzyszy. Tymczasem 
pozostawili na miejscu około 1 otr. cukru, który również skonfiskowano 
~ Tuchola. (Wywłaszczenie) Komisariat Okręgowy Państwowego Urzędu Osadniczego 
postanowił na posiedzeniu na mocy uchwały o reformie rolnej i to 1 artykułu 1. ustępu 
wywłaszczyć w powiecie tucholskim majątki Myszkowo i Mędromierz - ponieważ majątki te 
nieprawidłowo z uszczerbkiem dla wytwórczości krajowej są gospodarowane.

Gazeta Gdańska, Numer 124. Gdańsk,  czwartek 9 czerwca 1921

~ Tuchola. Uroczystość 25 letn. jubileuszu Tow. Ludowego w Tucholi. W drugie święto 
Zielonych Świąt obchodziło tucholskie Tow. Ludowe jubileusz 25-letn. istnienia, w którym 
brało udział całe miasto. Przed południem odbyło się w kościele farnym uroczyste nabo-
żeństwo, poczem z rynku pochód do sali browarowej, w której odbyło się uroczyste posie-
dzenie  jubileuszowe Towarzystwa Ludowego. Po przywitaniu członków, gości i delegacji 
sąsiednich towarzystw ludowych przez prezesa, p. Janeczkowskiego, wygłoszone zostały 
przez dziatwę członków towarzystwa odpowiednie deklamacje. Po sprawozdaniu z 25-let-
niej działalności towarzystwa, które zdał prezes, zamianowało Towarzystwo Ludowe człon-
ków honorowych. Po posiedzeniu, w „Hotelu du Nord” wspólny obiad, a następnie zabawa 
w lasku, należącym do Koślińki. 

Gazeta Gdańska, Numer 125. Gdańsk, piątek 10 czerwca 1921

~ Chojnice. Wiec inwalidów w Chojnicach. Wiec Tow. Akc. p. n. „Pomoc inwalidom T. A. dla 

przemysłu i rolnictwa” odbył się w ubiegłą niedzielę w sali p. Januszewskiego przy szczel-
nie wypełnionej sali.  Dwaj mówcy zachęcali gorąco uczestników zebrania do spieszenia 
czynną pomocą polskim inwalidom zasłużonym tak bardzo około ojczystej sprawy. 
~ Chojnice. Znany włamywacz Koss zbiegł z więzienia chojnickiego. W nocy na środę 
zbiegł z chojnickiego szpitala v. Koss, lat 33. wiele poszukiwany włamywacz. Był ubrany 
w spodnie, kamizelkę i trzewiki, bez marynarki i kapelusza. Za pochwycenie zbrodniarza 
wyznaczona została wysoka nagroda.

Gazeta Gdańska, Numer 126. Gdańsk, sobota 11 czerwca 1921

~ Chojnice.  Sokoli II-go okręgu pomorskiego w Chojnicach. Zlot naczelników i zebranie 
delegatów sokolich II-go Okręgu Pomorskiego odbyło się tu w niedzielę od godz. 9 rano 
do 3 po poł. u p. Januszewskiego w Chojnicach. Reprezentowane były następujące gniaz-
da: Brusy, Czyczkowy, Czersk, Chojnice, Łęg, Śliwice, Tuchola. Zebraniu przewodniczył 
druh dr. Prajs z Tucholi. Omawiano sprawę zlotu II okręgu, który się odbędzie 29 czerwca 
w Chojnicach. Miejscowe gniazdo, reprezentowane przez zarząd, przyjęło na siebie obo-
wiązek urządzenia zlotu. 
~ Chojnice. Egzamin nauczyciela - Pomorzanina na akademji muzycznej w Poznaniu. 
Nauczyciel gimnazjalny  p. Leon Wagner z Chojnic założył przy państwow. akademji mu-
zycznej w Poznaniu egzamin jako nauczyciel śpiewu i muzyki. 

Dziennik Bydgoski, Numer 132. Bydgoszcz, niedziela 12 czerwca 1921.

~ Chojnice.  Pierwszy zlot Sokołów okręgu II. odbędzie się 29 czerwca br. w Chojnicach.  
Obowiązkiem każdego Sokoła jest udać się na zlot i stanąć do ćwiczeń wolnych w jak 
największej liczbie. Kładzie się na serce Naczelnikom poszczególnych gniazd, ażeby swą 
drużyne jak najlepiej wyćwiczyli i zabrali się jaknajrychlej do pracy gdyż czas jest krótki, 
który nas dzieli od zlotu w Chojnicach. Program zlotu jest następujący o 6 rano zawody, o 8 
½  próba generalna ćwiczeń zlotowych, o 10 nabożeństwo, o 12 ½  wspólny obiad i uroczy-
ste posiedzenie, o 3 po południu zbiórka przed ratuszem i pochód przez miasto na boisko; 
tamże ćwiczenia i igrzyska sokole, zakończenie zlotu i ogłoszenie zwycięzców. Wieczorem 
zabawa z tańcami.

Dziennik Bydgoski, Numer 137. Bydgoszcz, sobota 18 czerwca 1921.

~ Tuchola. Do źródeł bogactwa Polski należą niewątpliwie i Bory Tucholskie. Rozłożyły 
się one prawie na całym prowadzącym do morza korytarzu Polski - od Chojnic do Nowego. 
Podczas ostatniej wielkiej wojny rozluźniły się prawa i lasy te ucierpiały mocno. Całe po-
łacie lasów najlepszego drzewa padły pod siekierą robotnika, przyczem używano często 
jeńców rosyjskich do pomocy. Drzewo wywożono w głąb Niemiec. Patrząc wtenczas na 
to zdawało się nam, iż lasy te niebawem znikną. Po przejęciu Pomorza przez Polskę roz-
toczono większą opiekę nad lasami, co na chlubę władz państwowych powiedzieć trzeba. 
Bowiem na miejscu wyciętego drzewa widzimy dziś świeże zagajenia, a kradzieże drzewa 
bywają też coraz rzadsze. Urzędnicy  leśni bowiem spełniają swoje obowiązki sumiennie.
 

Gazeta Gdańska, Numer 136. Gdańsk, czwartek 23 czerwca 1921

~ Chojnice. Niniejszym donoszę PP. kupcom manufakturzystom iż z dniem 15-go czerwca 
rb.  już została otworzona polsko chrześcijańska hurtownia manufaktury w Chojnicach. 
Skład mój stale bogato zaopatrzony jest we wszystkie artykuły. Proszę o liczne zwiedzanie 
składu. Zawsze i stale znajdą PP. kupcy na składzie towary, którymi będą mogli skompleto-
wać własne interesy. Ceny przystępne.  Z poważaniem H. Schulc Telefon 20.

CIEKAWOSTKI Z DALSZYCH STRON
Gazeta Gdańska, Numer 126. Gdańsk, sobota 11 czerwca 1921

~ Berlin. (EE). Telefony bezdrutowe do jesieni. Ponieważ stacje iskrowe w Nauen i Ko-
nigswusterhausen już od dłuższego czasu rozpowszechniały krótkie telegramy prasowe, 
nastąpić ma podawanie wiadomości drogą telefonu bez drutu, gdyż udało się przesłać 
operę Madame Butterfly na odległość 1700 km. Telefony bezdrutowe zaprowadzone zo-
staną do jesieni i oddane do służby prywatnej w ten sposób, iż da się abonentom - aparaty 
telefoniczne do domu. Koła fachowe utrzymują, że telefony bezdrutowe będą tańsze aniżeli 
telefony obecne. 

HISTORIA  CHOJNIC
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Panie Kamilu  kilka słów o sobie….

   Nazywam się Kamil Jerzyk, urodziłem się w Bydgosz-
czy w roku 1989, aczkolwiek już po pierwszych urodzinach 
rodzice zdecydowali się na powrót do Chojnic, gdzie też 
osiedli na stałe. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki arty-
styczne aż do podjęcia studiów na Wydziale Artystycznym 
UMCS w Lublinie, do którego wyjechałem w roku 2013. 
W latach 2018-2019 brałem udział w projekcie “Najlepsi 
z najlepszych! 3.0”, organizowanym przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie mieszkam w Lublinie 
– gdzie pracuję jako nauczyciel w jednym z domów kultury. 
Zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym, ilustracją, 
rysunkiem i grafiką projektową.

Jak zaczęła się Pana artystyczna pasja?

    W piaskownicy. I to dosłownie, bo na osiedlu jako mały 
chłopczyk rysowałem patykiem na piasku zwierzęta i dino-
zaury, za które dostawałem pierwsze pochwały. Wcześniej 
były też ekspresyjne malowidła o nieustalonej treści na 
ścianach a pod okiem Mamy – Ewy próby przejścia z etapu 
głowonogów do rysunku schematycznego, symbolicznego. 
Przyznam, że szkoła zniechęciła mnie do sztuk plastycz-
nych i na pewien czas zarzuciłem tę drogę, powracając na 
jej ścieżkę na poważnie w roku 2008.

Pana zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?

    Prawda leży gdzieś pośrodku, ponieważ tata mój – Andrzej 
również interesował się rysunkiem, jednak nigdy nie podjął 
studiów artystycznych. W pewnym momencie życia zdecy-
dowałem się zaryzykować bezpiecznie zapowiadające się 

dorosłe życie i kształcić w kierunku plastycznym. Studiowa-
łem na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w latach 
2013-2018 (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych oraz grafika) gdzie na pewno rozwinąłem swój 
warsztat i poczucie estetyki. 

Jaki jest Pana główny obszar zainteresowań 
w sztuce?

   Zdecydowanie malarstwo, choć na studiach kończyłem 
kierunki ze specjalnościami rzeźba i formy przestrzenne 
oraz grafikę projektową. Zarobkowo zajmuje się też szero-
ko pojętą ilustracją (rysunek prasowy, ilustrowanie książek). 
Jeśli chodzi zaś o styl malarski – to jest to malarstwo figura-
tywne, symboliczne i nieco surowe poszukujące „prawdy”.   
 

A gdzie Pan szuka inspiracji?

     Kiedyś jej szukałem trochę na siłę, ale w pewnym momen-
cie zrozumiałem, że ona jest praktycznie wszędzie obecna 
i tak to ona raczej mnie znajduje – czasem w sytuacjach 
na pozór mało interesujących. Najtrudniejszym zadaniem 
artysty jest tylko uchwycenie tematu istotnego, a także nie-
marnowanie swojego potencjału na projekty niewarte swo-
jego cennego czasu. Na koniec dodam słowa Picassa, cyt.: 
„Inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy.”.

Ma Pan swoich idoli w sztuce?

   Nie nazywałbym ich idolami, ale bardzo szanuję przed-
stawicieli „sztuki północnej” w szczególności Norwegów: 
Gustava i Emmanuela Vigelanda oraz Odda Nerdruma, 
a także ilustracyjny charakter prac Francisco Goyi i Honore 
Daumiera. Choć cała ta moja podróż na poważnie rozpo-
częła się od obrazów Caspara Davida Friedricha, którego 
poznałem na lekcjach języka polskiego. 

Ulubiony obraz. 

    To wschód słońca nad morzem oraz noc pełna gwiazd. 
Nie są to co prawda płótna malarskie, lecz obrazy Natury, 
aczkolwiek wg mnie są najbardziej zbliżone do doskonało-
ści, której jak każdy człowiek szukam. 
    Z moich zbiorów najbardziej dumny jestem z niepubliko-
wanych prac: „Drzewo” (olej na płótnie, 35x100cm, 2020-
2021) oraz „Uniwersalizm” (olej na tekturze, 29,7x44cm, 
2015-2019).

Muzyka i sztuka chodzą parami. Czego Pan słucha?

    Od dźwięków natury przez muzykę klasyczną aż po po-
st-rock. Gdybym miał jednak wybrać konkretne zespoły to 
moimi ulubieńcami są: Enigma, Era i God Is an Astronaut. 

Ma Pan własną pracownię?

   Bardzo bym chciał, ale w obecnej chwili pracownią 
jest każdy wolny kąt, w którym akurat się znajduję. Może 
w przyszłości marzenia się spełnią i ta pracownia powsta-
nie gdzieś w regionie. 

Często organizuje Pan wystawy swoich prac?

   Nie. Zdecydowanie więcej wystaw zorganizowałem jesz-
cze jako student niż profesjonalista. Obecna wystawa „Mię-
dzy słowami” jest dziewiątą indywidualną – pierwsza po 6 
latach. Do tego można doliczyć blisko pięćdziesiąt wystaw 
grupowych w kraju oraz za granicą prac w różnych techni-
kach plastycznych. 

Gdzie można oglądać obecnie Pana prace?

   „Między słowami” (wystawa ilustracji) jest dostępna w Filii 
nr 34 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Poza tym 
zapraszam na swoją stronę internetową: www.kamiljerzyk.
blogspot.com a jeśli kogoś zainteresowałem, to zapraszam 
na swoje social media (Facebook, Instagram, YouTube) 
wpisując w wyszukiwarkę moje imię i nazwisko by być na 
bieżąco.

Co Pan  uważa za swoje największe osiągnięcie w do-
tychczasowej pracy artystycznej?

    Za największe osiągnięcie w swojej pracy artystycznej 
uważam sprecyzowanie celu swojej artystycznej drogi. Pro-
ces ten rozwijam od 2015 roku i w ciągu 2 lat mam zamiar 
opublikować jego wyniki. Warto wiedzieć dokąd się zmie-
rza, nawet jeśli nie otrzymuje się za to nagród i oklasków. 
    Jeśli zaś chodzi o wyniki i nagrody to „reprezentując” 
Chojnice zdobyłem srebrny medal oraz tytuł: „Najlepsze-
go Absolwenta Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie” w roku 2018 oraz moje 
pierwsze nagrody konkursowe: Bronze Prize w: 10th Inter-
national Environmental Cartoon Illustration Contest, Pekin, 
Chiny (2016 rok) oraz 6 nagród w konkursach organizo-
wanych przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego 
w Warszawie (2014-2016). 

Jakie ma Pan plany artystyczne na najbliższą 
przyszłość?

   Dokończenie cyklu malarskiego, który chciałbym zapre-
zentować w pierwszej kolejności na Pomorzu wraz z opra-
cowywanym do niego programem artystycznym. Planuję to 
na rok 2023. Później chciałbym zainwestować w promocję 
Pomorza tworząc prace inspirowane naszym regionem. 

Jak Pan  wypoczywa? Jak ładuje ”akumulatory”?

   Nie będę pewnie specjalnie oryginalny, jeśli powiem, że 
wolny czas najchętniej spędzam z żoną Mariją i coraz więk-
szą  (mówiąc pół żartem przez poszukiwania genealogicz-
ne) rodziną oraz na łonie natury, włócząc się po pejzażu, 
który znam z dzieciństwa, a więc chodzi o okolice Chojnic, 
Bory Tucholskie, Kaszuby czy mówiąc bardziej ogólnie bę-
dąc na Pomorzu. Zawsze też znajdę czas na literaturę po-
pularnonaukową oraz pogłębianie wiedzy z zakresu astro-
nomii i astrofizyki. 

Gdzie się Pan zaopatruje w materiały plastyczne?

    W dobie powszechnego internetu, jest to pierwsze źró-
dło zaopatrzenia, aczkolwiek staram się żyć jak najbliżej 
ekologii i nie generować przesadnej ilości posiadanych 
materiałów plastycznych a wykorzystywać te już posiadane 
w 100%. 

Co by chciał Pan powiedzieć chojniczanom?

    Przede wszystkim by byli dumni z miejsca, w którym żyją 
oraz byli świadomi swojego potencjału. Jak mawiał Fiodor 
Dostojewski: „Jedyna wolność to zwyciężyć siebie.”

~ dziękuję za rozmowę (J.Klajna)
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Z  ŻYCIA  MIASTA

 „Jedynka na Kościerskiej”
     W ostatnich latach możemy zauważyć, że szkolnic-
two zawodowe przeżywa swoisty renesans. Obecnie 
wdrażane są kolejne reformy, które mają doprowadzić 
do sytuacji, że po okresie zapaści edukacji zawodowej 
i spadku jej wartości wobec szkolnictwa ogólnokształ-
cącego, w końcu zapełni się luka w gospodarce, która 
powstała w wyniku braku zainteresowania młodzieży 
zdobywaniem zawodu na etapie szkoły średniej. Trend, 
który zdominował rynek edukacji w kraju zauważamy 
również w naszym powiecie. Obecnie w Chojnicach 
funkcjonuje pięć publicznych szkół technicznych, które 
oferują młodym ludziom szeroki wachlarz możliwości.
 

           Jedną z takich placówek jest Technikum nr 1 w Chojnicach, 
szerzej znane jako „Jedynka na Kościerskiej”. Szkoła ma już 
swoją długoletnią tradycję, gdyż na rynku edukacyjnym funk-
cjonuje od 1 września 1961 roku. Pierwotna nazwa brzmia-
ła: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących. Budowa 
obecnego obiektu rozpoczęła się nieco później, bo dopiero  
w marcu 1972 roku. Natomiast obecny gmach szkoły do 
użytku oddano w 1977 roku. Wraz z nową siedzibą zmieniła 
się nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Od tego 
czasu, na przestrzeni minionych lat, szkoła nieustannie roz-
wijała się i to nie tylko w sensie wizualnym, ale zmianie ulegały 
również nazwy tej placówki. Jeszcze do niedawna kojarzyli-
śmy ją jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Chojnicach, a już  
od  1 września 2019 przeobraziła się w Technikum nr 1. 
Wygląda jednak na to, że na tym etapie jeszcze nie zostało 
powiedziane ostatnie słowo, ponieważ jak donoszą lokalne 
źródła prasowe od 1 września 2021 roku w tej placówce 
nastąpią kolejne, rewolucyjne zmiany.

Rozmawiam z dyrektorem mgr inż. Adamem Krause.
Panie Dyrektorze od kiedy kieruje Pan tą placówką?

     Pod moim kierunkiem szkoła funkcjonuje od 5 lat, jednak 
związek  z   tą  instytucją  jest  o wiele dłuższy.  Myślę, 
i  nie powiem na wyrost, że znam ją od podszewki.  A  to 
za sprawą tego, że moje życie jest z nią związane już  
od 1984 roku. Wtedy podjąłem naukę w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 jako uczeń pierwszej klasy techni-
kum mechanicznego. Moją wychowawczynią była pra-
cująca również obecnie nauczycielka matematyki - mgr 
Elżbieta Meller. Po ukończeniu studiów swoje pierwsze 
kroki zawodowe także postawiłem w „mojej szkole”. Na 
początku pracowałem jako nauczyciel przedmiotów me-
chanicznych, potem w 2008 roku ówczesny dyrektor mgr 
inż. Jan Semrau zaproponował mi pełnienie funkcji wi-
cedyrektora, natomiast w 2016 r. zostałem dyrektorem, 
wtedy jeszcze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” 
w Chojnicach. 

Ostatnio, w lokalnej prasie, pojawiają się doniesienia, 
że Technikum nr 1 w Chojnicach wkrótce przejdzie 

kolejną metamorfozę. Proszę uchylić rąbka tajemnicy.

    Zgadza się. W maju Rada Powiatu Chojnickiego pod-
jęła uchwałę o włączeniu Technikum nr 1 w Chojnicach 
do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Chojnicach. Na mocy tej uchwały od 1 września 2021 
roku nie będzie już Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, gdyż uchwała ta zmienia także nazwę 
CKZiU na Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, 
w skład którego wchodzić będzie: Technikum nr 1, Bran-
żowa Szkoła II Stopnia, Centrum Kształcenia Zawodowego 
oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zmiana nazwy 
wiąże się również ze zmianą wizerunku szkoły. Obecnie 
trwa jej rozbudowa. Do obecnego budynku zostanie do-
budowana duża, nowoczesna sala audytoryjna, która po-
mieści 169 osób. W nowym skrzydle powstaną również 4 
nowoczesne klasopracownie. Na ten moment, wewnątrz 

budynku trwają prace modernizacyjne związane z prze-
budową sanitariatów i dostosowaniem ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana zostanie 
również winda. Wkrótce rozpoczną się  również prace  
nad przebudową wejścia głównego do szkoły, które zosta-
nie zlokalizowane w innej części budynku. Zmiany nastąpią 
również w obejściu szkoły. 

Jak zareklamowałby Pan Technikum nr 1 w Chojni-
cach absolwentom szkół podstawowych? Co wyróżnia 

je spośród innych szkół kształcących w zawodach?
 
     Nieskromnie przyznam, że jest wiele atutów. Na ten 
moment oferujemy kształcenie w dziewięciu zawodach: 
technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, 
technik elektronik, technik informatyk, technik programista, 
technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Każ-
dy zawód, którego uczymy, znajduje się na liście zawodów 
o znaczącym zapotrzebowaniu na rynku pracy zarówno 
w woj. pomorskim jak i w kraju. Staramy się kształcić no-
wocześnie. Technikum nr 1 w Chojnicach posiada, mogę 
to z całą odpowiedzialnością powiedzieć, najnowocześniej 
wyposażone pracownie specjalistyczne dla każdego zawo-
du, w którym uczymy.Każda klasopracownia wyposażona 
jest w szeroki dostęp do INTERNETU. W kilku miejscach 
budynku przygotowano punkty dostępowe dla INTERNETU  
bezprzewodowego. Do dyspozycji uczniów jest blisko 200 
komputerów. Obok biblioteki, w jej strukturach organizacyj-
nych funkcjonuje czytelnia (także z dostępem do sieci IN-
TERNET). W budynku działa nowoczesna telewizja szkolna 
i radiowęzeł.

     Szkoła realizuje szereg projektów unijnych:

1. W latach 2017 – 2018 realizowany był w szkole pro-
jekt „Szkoła Przyszłości” w ramach, którego uczniowie 
mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych 
z przedmiotów ogólnokształcących.

2. Od 2018 roku realizujemy w szkole Projekt pn.: „Wspar-
cie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnic-
kim” realizowany w ramach, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  
2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 
3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałania 3.3.1. Jakość 
edukacji zawodowej, został wybrany do dofinanso-
wania decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 13.10.2016 r.

Dysponujemy ciągle modernizowanym monitoringiem we-
wnętrznym i zewnętrznym.
 
    Przy współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną 
w Gdańsku uruchomiliśmy Ośrodek Egzaminacyjny dla 
wszystkich zawodów, w których kształcimy – nasi ucznio-
wie zdają egzaminy w szkole i na sprzęcie, na którym się 
uczyli, co nie jest tak oczywistą praktyką w szkołach kształ-
cących w zawodach.

      Oprócz wysokiego poziomu kształcenia, a także moż-
liwości ukończenia nauki w atrakcyjnych kierunkach i za-
wodach „od zawsze” w szkole kładziemy wyraźny nacisk 
na skuteczną realizację funkcji wychowawczej. To jest jej 
niewątpliwą zaletą. 
    Prężnie i efektywnie działają Samorząd Uczniowski, 
Rada Rodziców oraz wychowawcy klas wspierani przez 
pedagoga. W opinii zdecydowanej większości rodziców 
i młodzieży placówka jest przyjazna uczniowi, bezpieczna, 
w zasadzie wolna od agresji, opiekuńcza, a jednocześnie 
wymagająca i dyscyplinująca. 
    Szkoła ma swój klimat, jest niepowtarzalna. Tu au-
tentycznie współpracuje się z młodzieżą, a jej mądre  
i przemyślane postulaty, zgłaszane przez Samo-
rząd Uczniowski nierzadko wdrażane są w praktyce.  
Kilka razy w roku organizowane są przez młodzież roz-
maite akcje charytatywne (np. honorowe krwiodaw-
stwo, DKMS, Szlachetna Paczka).  W ramach oferty za-
jęć pozalekcyjnych działają liczne koła zainteresowań. 
W naszej szkole organizujemy wiele ciekawych im-
prez naukowych, kulturalnych i sportowych, m. in.  
w ostatnim czasie: Międzyszkolnym Turniej Szkół 
Elektrycznych dla uczniów woj. pomorskiego.  
Budujemy bogatą ofertę sportowo – rekreacyjną, w wolnym 
czasie młodzież realizuje swoje pasje w Uczniowskim Klu-
bie Sportowym.

     W tym miejscu, odpowiadając na drugą część pyta-
nia, warto podkreślić to co wyróżnia naszą szkołę spo-
śród pozostałych szkół kształcących w zawodach, 
w powiecie chojnickim i ościennych powiatach. Nasi 
absolwenci kończą szkołę z dodatkowymi, państwowy-
mi, uprawnieniami zawodowymi. Są to m. in.: uprawnie-
nia SEP (kurs z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji  
i sieci elektroenergetycznych napięciu do 1 kV), kurs spa-
walniczy, kurs obsługi wózków widłowych i podnośników 
HDS, kurs operatorów obrabiarek CNC, kurs projektowa-
nia 2D i 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD, 
a także możliwość zrealizowania szkolenia CISCO w dzia-
łającej w naszej Szkole Lokalnej Akademii CISCO.

Jak zmienia się szkoła
wraz z szybkim postępem technicznym?

    Nigdy  nie będziemy w stanie nadążyć  za bardzo dy-
namicznym rozwojem techniki i postępem w przemyśle, co 
nie znaczy, że nie podejmujemy wyzwania. Cała filozofia 
kształcenia zawodowego polega na tym, by śledzić osią-
gnięcia naukowe i techniczne  i nie tracić do nich za dużego 
dystansu. Współpracujemy z kilkoma uczelniami z Gdań-
ska, Koszalina, Słupska i Bydgoszczy. Organizujemy wy-
jazdy studyjne na uczelnie, utrzymujemy ścisłe kontakty 
z wieloma – mniej i bardziej branżowymi, mniejszymi i więk-
szymi  firmami. Istotne znaczenie mają realizowane pro-
jekty unijne, pozwalające pozyskać i zainstalować w pra-
cowniach obecnie najnowocześniejsze na rynku pomoce 
dydaktyczne.
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Z  ŻYCIA  MIASTA
Jak wygląda dalsza droga absolwentów?

Gdzie najczęściej kontynuują swoją edukację
lub znajdują zatrudnienie?

      Interesujemy  się  losem naszych absolwentów od dawna, nie 
tylko ostatnio, gdy formalnie jest to wymagane przez władze 
oświatowe. Z prowadzonych analiz wynika, że około 40% ab-
solwentów podejmuje studia wyższe na Politechnice Gdań-
skiej, Politechnice Koszalińskiej, Politechnice Poznańskiej, 
Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Pomorskiej w Słupsku,  
UTP w Toruniu. W grupie studiujących są też osoby pracu-
jące, a kształcące się z wykorzystaniem płatnych studiów 
zaocznych. Są też tacy, którzy szukają swojego miejsca na 
rynku pracy. Naszych absolwentów spotykamy wszędzie,  
w dziesiątkach branżowych firm powiatu chojnickiego, 
w rozmaitych instytucjach. Gdziekolwiek się nie udam  
– służbowo, prywatnie – wszędzie ich spotykam. 
Często zatrzymywani są przez firmy, w których odbywali 
miesięczne praktyki zawodowe. Po zakończeniu praktyk, 
nierzadko od razu podejmują współpracę z nimi, łącząc 
obowiązki uczniowskie i pracownicze. Doceniają wartość 
pracy, przygotowują się do dorosłego życia i odpowiedzial-
ności. Wielu zakłada też własne firmy.

Jakie aspekty są najmocniejszą stroną szkoły, a co 
należałoby poprawić, aby pozostać na szczycie?

 
      Od 2014 roku Technikum nr 1 utrzymuje się w rankingu
tygodnika PERSPEKTYWY, uzyskując prawo do posłu-
giwania się tytułem „Brązowej Szkoły” w rankingu tech-
ników w Polsce. Przyczyniają się do tego osiągnięcia 

edukacyjne naszych uczniów. Wysoka jest zdawalność 
egzaminu maturalnego. Bardzo wysokie wskaźniki osiąga-
ne podczas trudnych egzaminów potwierdzających kwali-
fikacje zawodowe. W minionym roku szkolnym 2019/2020 
wyniki osiągane przez naszych uczniów, w każdym za-
wodzie, były wyższe od średnich wyników wojewódzkich 
i krajowych. Istotnym argumentem są zawsze sukce-
sy uczniowskie w turniejach, konkursach i olimpiadach,  
m. in.:

• Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej,
• Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej 

i Elektronicznej „Euroelektra”,
• Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności 

Budowlanych,
• Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Buduj z pasją”,
• Wojewódzkim Turnieju klas elektrycznych,

 
   Chcielibyśmy być tak skuteczni i pożyteczni 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej jak dotychczas.   
To przede wszystkim. W szkole najważniejszy jest uczeń. 
Ważne jest więc doskonalenie kadry, mądre, systema-
tyczne sprawowanie opieki nad młodym nauczycielem, 
wspieranie go. Istotny jest właściwy dobór kadry, zatrudnia-
nie osób, które czerpią radość z pracy z młodzieżą, które 
potrafią nawiązać z nią kontakt i zmobilizować do wysiłku 
intelektualnego.
      Istotną kwestią w szkole technicznej jest dobra 
baza dydaktyczna i w miarę nowoczesne wyposażenie.  
To kolejny obszar, który wymaga bieżącej troski. Jeśli 

mamy dobrze przygotowywać do zawodu przyszłych me-
chaników, elektryków, elektroników, informatyków, progra-
mistów, czy wreszcie specjalistów w zakresie mechatroniki, 
budownictwa, urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej, eksploatacji pojazdów samochodowych to nasi ucznio-
wie muszą mieć styczność z nowoczesnymi technologiami 
nie tylko podczas miesięcznych praktyk zawodowych, ale 
i w trakcie zajęć pracownianych,  podczas lekcji teoretycz-
nych i zajęć praktycznych. 
     Nie  ukrywam,  że przy niedofinansowaniu  polskiej  
oświaty    tu dostrzegam pewien problem, ale jednocze-
śnie podkreślam, że w tej materii od lat staramy się robić 
dużo i szukać konkretnego wsparcia przy dużej pomocy 
i zaangażowaniu Organu Prowadzącego szkołę – Powiat 
Chojnicki. Zdobywamy sprzęt od firm, szukamy sponso-
rów, pozyskujemy środki unijne, współpracujemy z licz-
nymi firmami i zakładami pracy. Szkoła musi przyciągać 
uczniów nie tylko statystykami określającymi skuteczność 
nauczania, ale i ofertą na czas wolny, ciekawymi przedsię-
wzięciami, konkursami oraz rozmaitymi formami zdrowego 
współzawodnictwa.

    Szkoła, ponadto, powinna obserwować rynek pracy, 
współpracować w urzędami pracy, reagować na zmienia-
jące się uwarunkowania, być może uruchamiać oddziały 
kształcące w nowych zawodach. Dlatego w planach mamy 
uruchomienie kształcenia w zawodzie technik spawalnic-
twa. Szkoła musi być otwarta na nowości, gotowa na zmia-
nę. Szkoła to dynamiczna struktura wymagająca nieustan-
nego monitoringu, wewnętrznej kontroli,  bieżącej korekty 
i mobilizacji wszystkich pracowników pedagogicznych i nie-
pedagogicznych. I taka właśnie jest nasza Szkoła – Techni-
kum nr 1 w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 11.

~dziękuję za rozmowę (J.Klajna)
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Munio - skarb ukryty w sercu góry

 Mumio shilajit himalajskie, znane jako „krew 
gór”, „eliksir życia” lub „cudotwórczy balsam”, jest 
w rzeczywistości mieszaniną związków organicznych 
i nieorganicznych, gromadzącą się w niektórych ma-
sywach górskich. Nazwa „mumio” pochodzi z greki 
i oznacza „ochraniający” tudzież „oczyszczający”. 

Skąd nazwa?

Nazwa „mumio” pochodzi z greki i oznacza „ochraniający” 
tudzież „oczyszczający”. Przypuszcza się, że substancja 
ta powstaje wskutek obumierania materii organicznej, ta-
kiej jak szczątki alg, roślin czy porostów, które tkwią w za-
kamarkach skał albo stanowi pozostałość po wybuchach 
wulkanów. Konsystencja przypomina smołę – jest gęsta, 
z reguły ciemnobrązowa. Ma postać małych kryształków, 
podobnych nieco do żywicy.

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, 
w wyniku której dochodzi do problemów z pamięcią, zabu-
rzeń zdolności poznawczych oraz często do upośledzenia 
koordynacji. Opierając się na składzie shilajitu naukowcy 
uważają, że może on być z powodzeniem stosowany w pro-
filaktyce oraz w ograniczaniu objawów tej choroby. Jednym 
z najważniejszych składników ekstraktu mumio jest kwas 
fulwowy o wysokim potencjale antyoksydacyjnym. Prze-
prowadzone badania pokazują, że suplementacja shilajitu 
reguluje prace neuronów w organizmie, a tym samym jest 
doskonałym środkiem wykorzystywanym w profilaktyce i te-
rapii tej choroby.

Działanie przeciwbólowe

Udowodniono, że shilajit może być z powodzeniem wyko-
rzystywany w terapii przewlekłego bólu, zarówno o podłożu 
nerwowym, czyli nerwobóli, jak i bólu zwyrodnieniowego, 
np. stawów. W jednym z badań na myszach zauważono, 
że stosowanie Mumio ograniczyło poziom odczuwanego 
bólu w stopniu porównywalnym do tego, który osiąga się 
przy przyjmowaniu silnych środków o profilu przeciwbó-
lowym (np. diclofenac). Przy terapii bólu stawów, bądź in-
nych reumatycznych, duże znaczenie ma fakt, iż shilajit 
zwiększa biodostępność wapnia z organizmu. Pierwiastek 
ten wzmacnia z kolei kości oraz stawy i umożliwia ich pra-
widłowe funkcjonowanie. Wraz z wiekiem organizm traci 
zdolność do efektywnego przyswajania wapnia z pokar-
mu i jego wykorzystanie w procesie mineralizacji zostaje 
upośledzone. W efekcie osoby w średnim wieku często 
cierpią z powodu chronicznego bólu kolan oraz stawów. 
nie potrafią normalnie funkcjonować, a to doprowadza do 
ich wycofania społecznego. Suplementacja shilajitu może 
okazać sie pomocna, gdyż zwiększa absorpcję ważnego 
pierwiastka, a tym samym może ograniczać ból wynikający 

z jego niedoboru i poprawiać jakość życia ludzi w pode-
szłym wieku.

Anemia

Shilajit jest bogatym źródłem żelaza, które odznacza się 
wysoką bioprzyswajalnością. Ponadto wykazano, że przyj-
mowanie tego suplementu nie wiąże się z przedawkowa-
niem tego pierwiastka i nie wywołuje negatywnych skut-
ków ubocznych, takich z jakimi można mieć do czynienia 
w przypadku stosowania samego żelaza (jego nadmiar 
często wywołuje stres oksydacyjny, którego skutki kumulują 
się w tkankach i zaburzają ich czynności).
Zawartość żelaza w mumio sprawia także, że suplementa-
cja tej substancji sprzyja ogólnej poprawie kondycji czer-
wonych krwinek. Przeprowadzono próbę kliniczną, w której 
18 szczurów podzielono na 3 przypadkowe grupy. W dru-
giej i trzeciej grupie naukowcy wywołali u gryzoni anemię 
i rozpoczęto badanie, w którym osobnikom z ostatniej gru-
py podawano dziennie 500 mg shilajitu, podczas gdy druga 
grupa nie otrzymywała placebo. Po upływie 3 tygodni, od 
każdego zwierzęcia pobrano próbkę krwi i zauważono, że 
suplementacja mumio skutkowała wzrostem poziomu he-
moglobiny, hematokrytu oraz większa ilością czerwonych 
krwinek.

Profil lipidowy

Przeprowadzono wiele niezależnych badań, a uzyskane 
wyniki sugerują, że suplementacja shilajitu reguluje profil 
lipidowy krwi. Udowodniono, że substancja ta redukuje po-
ziom cholesterolu, szczególnie jego szkodliwej frakcji – LDL 

(ang. low density lipoprotein) – oraz triglicerydów, a także 
zwiększa stężenie dobrego cholesterolu, czyli frakcji HDL.

Miażdżyca

Shilajit jest z powodzeniem wykorzystywany w terapii oraz 
profilaktyce miażdżycy tętnic. Do rozwoju tej choroby przy-
czynia się zaburzenie profilu lipidowego krwi. Suplementa-
cja mumio likwiduje stan zapalny w organizmie, tętnicach 
i żyłach co może bezpośrednio sprzyjać rozwojowi miaż-
dżycy. Udowodniono, że shilajit jest w stanie regulować pro-
fil lipidowy we krwi, a tym samym ograniczać rozwój stanu 
zapalnego. Efekt tego działania jest jednak zauważalny, 
gdy suplementacja trwa minimum 3 miesiące. Dla prawidło-
wego funkcjonowania tętnic znaczenie ma również fakt, że 
shilajit zmniejsza sztywność i grubość ścian tych naczyń, 
a tym samym zapewnia ich większa elastyczność.

Glukoza

W jednym z badań pacjentom, u których odnotowano wyso-
kie stężenie glukozy we krwi, przez 3 tygodnie podawano 
ekstrakt z shilajitu. Po tym czasie u ochotników zmierzono 
poziom glukozy i odnotowano spadek jej stężenia poposił-
kowego o 26 jednostek, natomiast gdy mierzono poziom 
cukru na czczo zauważono, że spadek ten wynosi 15 jed-
nostek. Uważa się, że za to działanie odpowiada obecny 
w mumio kwas humusowy, który posiada właściwości an-
tyoksydacyjne, czyli neutralizuje wolne rodniki. Zapobiega 
tym samym uszkodzeniom trzustki, do których dochodzi 
pod wpływem działania tych reaktywnych cząsteczek, a tym 
samym usprawnia funkcjonowanie tego narządu i reguluje 
poziom wydzielanej insuliny – hormonu odpowiedzialnego 
za metabolizm węglowodanów.

Niepłodność

W jednym z przeprowadzonych badań, które trwało 90 dni, 
uczestniczyło 60 bezpłodnych mężczyzn. Podawano im 
shilajit i po upływie tego czasu u 60% pacjentów zauwa-
żono znaczny wzrost ilości i ruchliwości plemników. Wyniki 
te sugerują, że shilajit może być z powodzeniem wykorzy-
stywany w terapiach bezpłodności mężczyzn. Wyniki nie-
których badań pokazują także, że mumio może wpływać 

Shilajit Mumio – mało znana substancja ze Wschodu

KUCHNIA

Pstrąg zapiekany w śmietanie
Pstrąg w białym sosie to delikatne danie idealne na piątkowy obiad.

Składniki:

30 dag filetu z pstrąga, 3/4 szklanki słodkiej śmietany, 5 dag sera żółtego twardego, 2 łyżki 
mąki pszennej, 1 łyżka masła, 2 łyżki pokrojonego zielonego koperku, przyprawa do ryb, olej do 
smażenia, sól, pieprz

Przygotowanie krok po kroku:

• Filet pokroić na części i wymieszać z przyprawą do ryb, następnie obtoczyć w mące i usma-
żyć na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Śmietanę wymieszać z serem żółtym 
startym na tarce o dużych oczkach, dodać koperek i doprawić do smaku.

• Do naczynia żaroodpornego – wysmarowanego masłem – przełożyć usmażone ryby, 
a wierzch zalać przygotowaną wcześniej śmietaną.

• Całość zapiec w piekarniku w temp. ok. 150-170ºC przez ok. 15 min. Podawać na gorąco 
jako przekąskę lub samodzielne danie z dowolnym zestawem surówek.
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Shilajit Mumio Chojnicka Wiosna 2021

Mistrzostwa Ziemi Chojnickiej 

pozytywnie na przebieg procesu owulacji. Zaburze-
nia owulacji są jedną z najczęstszych przyczyn nie-
płodności u kobiet. Usprawnienie tego procesu może 
z kolei być podstawą terapii, umożliwiającej zajście 
w ciążę.

Układ pokarmowy

    Niezależne próby kliniczne potwierdziły, że shi-
lajit wspomaga trawienie oraz poprawia pracę jelit. 
W efekcie jest bardzo często wykorzystywany przy 
niestrawnościach i przy zaburzeniach trawienia. Udo-
wodniono ponadto, że suplementacja tej substancji 
może być z powodzeniem wykorzystywana w tera-
piach chorób wrzodowych. Do powstawania zmian 
wrzodowych przyczynia się nadmierna ilość wydzie-
lanej pepsyny, która drażni żołądek. Ekstrakt z mu-
mio, a dokładnie obecny w nim kwas fulwowy, regulu-
je ilość wydzielanej pepsyny, a tym samym ogranicza 
ryzyko rozwoju choroby wrzodowej.

Właściwości antyoksydacyjne

Shilajit odznacza się wysokim potencjałem antyok-
sydacyjnym, który wynika z zawartości składników 
aktywnych (głównie kwas fulwowy i humusowy). Pod-
czas suplementacji w organizmie znacznie wzrasta 
ilość czynników przeciwutleniających, które pomaga-
ją usuwać wolne rodniki, a tym samym zapobiegać 
reakcjom utleniania. W efekcie shilajit przyczynia się 
do poprawy ogólnego stanu zdrowia i przeciwdziała 
procesom starzenia. Wyniki wielokrotnych prób kli-
nicznych sugerują także, że kwas fulwowy jest związ-
kiem z grupy super antyoksydantów, gdyż posiada on 
zdolność do oddawania oraz do przyjmowanie elek-
tronów, dzięki czemu jest w stanie neutralizować za-
równo aniono- jak i kationorodniki.

Dawkowanie

Formy w jakich shilajit może być przyjmowany jest 
wiele: proszek, kapsułki, ekstrakty, roztwory itp. Do-
bór odpowiedniej dawki uzależniony jest od wielu 
czynników (wzrost, wiek, waga, ogólny stan zdrowia, 
styl życia itp.). Osoba, która chce rozpocząć suple-
mentację mumio powinna początkowo przyjmować 
100 mg substancji raz dziennie. Po upływie kilku dni, 
tę samą dawkę można stosować 2-3 razy na dzień, 
a następnie stopniowo zwiększa się ilość w każdej 
porcji (do maksymalnie 300 mg). Najlepiej shilajit jest 
przyjmować na pusty żołądek (na 2-3 godziny przed 
posiłkiem). Nie zaleca się stosowania wieczorem, 
gdyż może to skutkować problemami z zasypianiem. 
Aby zwiększyć bioprzyswajalność składników aktyw-
nych, warto jest popijać preparat ciepłym mlekiem. 
Efekt ten można także osiągnąć, gdy przyjmuje się 
go z miodem bądź herbatą.

W zależności od celu terapeutycznego
stosowania mumio zaleca się:

1. Kuracja wzmacniająca – 200 mg raz dziennie, 
najlepiej rano przez około 25 dni. Stosowanie 
shilajitu skutkować będzie wzmocnieniem kości 
oraz serca, a także uzupełnieniem niedoboru 
niezbędnych dla organizmu witamin i minerałów. 
Pozwala na utrzymanie zdrowej kondycji organi-
zmu osób starszych.

2. Złamanie kości – 150-200 mg raz dziennie, rano, 
na czczo przyjmować preparat przez 10 dni, po 
czym zastosować 5-19 dniową przerwę. Cały 
cykl można powtórzyć maksymalnie 5 razy.

3. Zatrucia i niestrawność – 100 mg przyjmować 
dwa razy dziennie, a gdy objawy są bardzo silne, 
można podwoić dawkę. Najlepiej proszek rozpu-
ścić w ciepłej wodzie i wypijać po przestudzeniu.

4. Egzema – należy przygotowywać kompresy z 2% 
roztworu. Do jego przygotowania wykorzystu-
je się 400 mg shilajitu i 2 łyżki wody. Kompresy 
przykładać 2 razy dziennie i pozostawia na skó-
rze przez 20-30 minut. Kuracja trwa 25 dni, po 
czym należy zastosować 10 dniową przerwę.

5. Hemoroidy – miejsca zmienione chorobowo na-
leży smarować codziennie mieszaniną Shilajitu 
z miodem bądź z masłem krowim w proporcjach 
odpowiednio 1:5 i 1:8. Czynność powtarzać co-
dziennie wieczorem przez 3 miesiące.

6. Choroba wrzodowa – spożywać 2 razy dziennie 
po 200 mg mumio przez okres około 4 tygodni.

Przeciwwskazania i skutki uboczne

Na podstawie przeprowadzonych badań odnotowano, 
że spożywanie wysokich dawek Shilajitu może powo-
dować rozwój dny moczanowej, czyli poważnej cho-
roby układu moczowego. Preparat ten zwiększa bo-
wiem produkcję kwasu moczowego, w efekcie czego 
jego metabolit, czyli moczan sodu, odkłada się w po-
staci kryształków. Oprócz tego negatywnego skutku 
nie stwierdzono żadnego innego negatywnego efektu 
towarzyszącego suplementacji shilajitu.
      Ostrożność w przypadku shilajitu powinny zacho-
wać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, gdyż jak 
dotąd nie zbadano jego bezpieczeństwa w tym przy-
padku. Ponadto ze względu na to, że substancja ta 
zawiera w swoim składzie żelazo, jednoczesne przyj-
mowanie kompleksów multiwitaminowych może pro-
wadzić do hiperwitaminozy, która zazwyczaj objawia 
się krwawymi wymiotami, nudnościami, biegunką czy 
też utratą koloru skóry. Z lekarzem prowadzącym po-
winni skontaktować się także diabetycy w celu ewen-
tualnego skorygowania dawki leków przeciwcukrzy-
cowych, gdyż shilajit ogranicza poziom cukru we krwi.

Jakub Gronowski

 Miesiąc maj rozpoczął się dla sympatyków strzelectwa spor-
towego przeprowadzeniem zawodów zaległych z miesiąca kwietnia, 
kiedy to wszyscy poddani byliśmy reżimowi sanitarnemu związanemu 
z pandemią panującą w kraju. Na pierwszy rzut w dniach 12-15.05.2021 
na strzelnicy brackiej w Chojnicach przeprowadzono zawody strzelec-
kie pod nazwą „Chojnicka Wiosna 2021”. W zawodach wystartowało 41 
zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w konkurencji strzela-
nie z karabinu sportowego. Zawodnicy w postawie strzeleckiej stojąc 
musieli oddać 20 strzałów ocenianych. Zwycięzcami tych zawodów 
w klasyfikacji męskiej wygrał Jacek Borowicz (165 pkt.) reprezentant 
Zawiszy Bydgoszcz natomiast drugie i trzecie miejsce zajęli reprezen-
tanci Klubu Strzeleckiego z Chojnic Grzegorz Sztuczka (164 pkt.) i Jan 
Kubiak (158 pkt.). W klasyfikacji żeńskiej dominowali reprezentanci 
z Chojnic Marta Jagodzińska (176 pkt.), Foks Joanna (142 pkt.) oraz 
Ewa Karnowska (140 pkt.).

 W dniach 19 – 22.05.2021 r. na strzelnicach w Chojnicach 
oraz Nieżychowicach zostały przeprowadzone otwarte Mistrzostwa 
Ziemi Chojnickiej w strzelaniu ze strzelby gładkolufowej. Organizato-
rem zawodów był Klub Strzelecki Chojnice, który jest głównym promo-
torem strzelectwa sportowego w Chojnicach. W zawodach uczestni-
czyło 52 zawodników i zawodniczek strzelając do celu na odległość 25 
m. Zwycięzcom tych zawodów został Leszek Foks zdobywając mak-
symalną liczbę punktów. Drugie miejsce zajął Jan Kubiak a trzecim 
zawodnikiem tych zawodów został Maciej Maciejewski. Wszystkich 
chętnych do rywalizacji w sporcie strzeleckim zapraszamy na obiekty 
strzelnicze w Chojnicach i Nieżychowicach gdzie można się wykazać 
swoimi umiejętnościami w posługiwaniu bronią.
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

kup bilet 
przez internet 

www.ckchojnice.pl

CENY BILETÓW NA FILMY 2D:
od poniedziałku do czwartku:
normalny - 18 zł
ulgowy - 15 zł
od piątku do niedzieli:
normalny - 20 zł
ulgowy - 17 zł
Kino dla seniora - 12 zł
Dyskusyjny Klub Filmowy - 15 zł

 

DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

24.05. 
PON. 

16:30 CO W DUSZY GRA  2D dubbing 1h 46min b/o 
19:00 DKF DALEKO OD REYKJAVIKU 1h 32min 15+ 

25 – 27.05. 
WT. – CZW. 

16:30 CO W DUSZY GRA  2D dubbing 1h 46min b/o 
19:00 SOUND OF METAL 2h 00min 15+ 

28.05. 
PT. 

17:00 PSY I KOTY 3. ŁAPA W ŁAPĘ  2D dubbing 1h 24min 5+ 
19:15 MORTAL KOMBAT  PREMIERA 1h 50min 17+ 

29 – 30.05. 
SOB. – ND. 

16:45 PSY I KOTY 3. ŁAPA W ŁAPĘ  2D dubbing 1h 24min 5+ 
19:00 MORTAL KOMBAT  PREMIERA 1h 50min 17+ 

31.05. 
PON. 

14:30 PSY I KOTY 3. ŁAPA W ŁAPĘ  2D dubbing 1h 24min 5+ 
16:30 MORTAL KOMBAT  PREMIERA 1h 50min 17+ 
19:00 DKF ŚCIANA CIENI 1h 34min 15+ 

01.06. 
WT. 

09:00 PSY I KOTY 3. ŁAPA W ŁAPĘ  2D dubbing 1h 24min 5+ 
21:00 MORTAL KOMBAT  PREMIERA 1h 50min 17+ 

02.06. 
ŚR. 

17:00 PSY I KOTY 3. ŁAPA W ŁAPĘ  2D dubbing 1h 24min 5+ 
19:15 MORTAL KOMBAT  PREMIERA 1h 50min 17+ 

04.06. 
PT. 

17:30 NOMADLAND 1h 48min 15+ 
20:00 GODZILLA VS. KONG  PREMIERA 1h 53min 15+ 

05 – 06.06. 
SOB. – ND. 

17:00 NOMADLAND 1h 48min 15+ 
19:30 GODZILLA VS. KONG  PREMIERA 1h 53min 15+ 

07.06. 
PON. 

12:30 NOMADLAND KINO DLA SENIORA 1h 48min 15+ 
16:30 GODZILLA VS. KONG  PREMIERA 1h 53min 15+ 
19:00 DKF ZIEJA 1h 52min 15+ 

08 – 09.06. 
WT. – ŚR. 

17:00 GODZILLA VS. KONG  PREMIERA 1h 53min 15+ 
19:45 NOMADLAND 1h 48min 15+ 

11.06. 
PT. 

15:45 TOM AND JERRY  PREMIERA  2D dubbing 1h 40min 5+ 
18:15 DRUGA POŁOWA 1h 35min 12+ 

20:30 
OBECNOŚĆ 3. NA ROZKAZ DIABŁA 
PREMIERA 

1h 52min 15+ 

12 – 13.06. 
SOB. – ND. 

13:00 TOM AND JERRY  PREMIERA  2D dubbing 1h 40min 5+ 
15:30 TOM AND JERRY  PREMIERA  2D dubbing 1h 40min 5+ 
18:00 DRUGA POŁOWA 1h 35min 12+ 

20:15 
OBECNOŚĆ 3. NA ROZKAZ DIABŁA 
PREMIERA 

1h 52min 15+ 

14.06. 
PON. 

12:30 DRUGA POŁOWA  KINO DLA SENIORA 1h 35min 12+ 

16:30 
OBECNOŚĆ 3. NA ROZKAZ DIABŁA 
PREMIERA 

1h 52min 15+ 

19:00 DKF ZABIJ TO I WYJEDŹ Z TEGO MIASTA 1h 28min 13+ 

15 – 16.06. 
WT. – ŚR. 

15:45 TOM AND JERRY  PREMIERA  2D dubbing 1h 40min 5+ 
18:00 DRUGA POŁOWA 1h 35min 12+ 

20:15 
OBECNOŚĆ 3. NA ROZKAZ DIABŁA 
PREMIERA 

1h 52min 15+ 
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CHOJNICCY  KRÓTKOFALOWCY
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

      Siadłem do komputera i zacząłem się zastanawiać, 
który z tematów na dzisiaj wybrać. Bo o krótkofalar-
stwie można pisać wiele. Zagadnień do poruszenia jest 
dużo, trudno czasami zdecydować się, o czym napisać.

      Przykładowo, ktoś może zapytać – jak to jest, że was 
słychać na takie odległości. O tym już  pisałem, zresztą 
w poprzednim numerze. Po części dlatego, że było o propa-
gacji, czyli rozchodzeniu się fal radiowych. Więc ten temat 
mamy z głowy. Jednak żeby fala radiowa mogła się w po-
wietrzu rozchodzić, musi w tym powietrzu się znaleźć. A to 
dzieje się dzięki  czemuś, co nazywa się ANTENA. Anteny 
to bardzo rozległa dziedzina wiedzy, równie jak propagacja. 
      Zacznijmy od tego, że antena ma część zasilającą i pro-
mieniującą. Dodajmy – prawie zawsze, o czym już za chwi-
lę. Najprostszą anteną była (jest) antena typu „kawał drutu”, 
czyli antena L, nazwana tak od kształtu, jaki tworzyła, wi-
sząc, co dobrze widać na zaprezentowanym obrazku.

Rys. 1. Antena L. Literą „R” oznaczono radiostację.

     Była to w zasadzie pierwsza antena, jaka pojawiła się 
wraz ze skonstruowaniem radiostacji. Ta antena promienio-
wała fale radiowe całą swoją długością. Jej prostota miała 
też wady. Podłączona bezpośrednio do stopnia końcowego 
nadajnika rozstrajała jego obwód końcowy, co wymagało 
korekty dostrojenia tego stopnia. Ale, jak mówią, coś za 
coś. Kolejnym problemem były tzw. radiowe produkty nie-
pożądane, czyli harmoniczne. Nie bawiąc się w akademic-
kie rozważania, polega to na tym, że generator wytwarza 
sygnał na częstotliwości głównej, ale mogą się pojawiać na 
jego wyjściu sygnały będące krotnościami (powieleniem x 
2, 3, 4 itd.) sygnału podstawowego. Siła sygnału kolejnych 
powieleń jest coraz słabsza, ale daje się zauważyć. I te 
niepożądane sygnały do anteny L się przedostawały i były 
też wysłane w świat. W swoich tekstach pisałem i zawsze 
będę to podkreślać, że radioamatorzy niejednokrotnie do-
konywali odkryć, które popychały różne dziedziny nauki do 
przodu.

Rys. 2. Patent na Układ transmisji dla telegra-
fii bezprzewodowej Józefa Fuchsa OE1JF.

    W tym wypadku austriacki radioamator, Josef Fuchs 
OE1JF w 1928 roku otrzymał patent na Układ transmisji 
dla telegrafii bezprzewodowej (rys. 2). A mówiąc bardziej 
zrozumiale – opracował taki sposób podłączenia anteny L 
do radiostacji, który eliminował emitowanie sygnałów nie-
pożądanych. Polegało to na dodaniu układu dostrajające-
go stopień końcowy do anteny. Załatwione zostały od ręki 
w sumie dwa problemy. Ten drugi to – antena przestała 
rozstrajać stopień końcowy nadajnika. Od teraz tę bardziej 
„wypasioną” wersję anteny L zaczęto nazywać anteną 
Fuchsa. Na marginesie całej sprawy, ktoś może powiedzieć 
– to takie oczywiste, dodać obwód dostrajania. Tak, ale pro-
szę pamiętać, że wtedy elektronika fal radiowych dopiero 
się rozwijała. To, co dzisiaj oczywiste, wtedy takim nie było.
    Mimo wszystko, antena L najdoskonalszym wynalaz-
kiem nie była. Szybko uznano, że tylko element poziomy 
(wibrator) powinien promieniować falę radiową. Okazało 
się, że wystarczy poprowadzić obok elementu pionowego 

w odpowiedniej odległości drugi drut, podłączyć go z masą 
stopnia końcowego nadajnika i problem się rozwiązuje. Tak 
powstała antena Zeppelin. 

Rys. 3. Antena Doublet (podwójny Zeppelin)

     Dodano do tego drugiego „drutu” również element po-
ziomy i powstała antena Doublet (podwójny Zeppelin). Do-
bierając odpowiednio długość linii zasilającej (te dwa druty 
od radiostacji do elementów poziomych) i wibrator, uzyska-
no antenę wielopasmową, bo stroiła się nieźle w kilku pa-
smach radioamatorskich (rys. 3). Te dwa druty utrzymywa-
ne we właściwej od siebie odległości rozpórkami nazwano 
drabinką.

      I znowu po jakimś czasie okazało się, że zasilanie dra-
binką to może skuteczny pomysł, ale mało wygodny. Trzeba 
było uważać, żeby się nie poskręcała wzdłuż swojej osi, tyl-
ko wisiała „prosto”. Poza tym musiała mieć określoną dłu-
gość, a układ dostrajania nadajnik – drabinka był bardziej 
rozbudowany jak u Fuchsa. Dlatego wymyślono zasilanie 
tzw. linią koncentryczną. Przewód, którym dostarcza się do 
anteny sygnał radiowy, biegnie w środku kabla, a w odpo-
wiedniej odległości, utrzymywanej przez nieprzewodzący 
plastik mamy tzw. ekran, czyli drugi przewód. Przykładem 
takiego rozwiązania  jest kabel do CB radia lub do anteny 
satelitarnej. 

       Za miesiąc o antenach ciąg dalszy, m.in. o tym czemu 
na jednej antenie słychać lepiej, a na drugiej gorzej. I na 
koniec ciekawostka. Antenę Fuchsa stosuje się do dzisiaj. 
Jeszcze paręnaście lat wstecz polowe radiostacje wojsko-
we na szczeblu kompanii właśnie takiej anteny używały bar-
dzo często, uzyskując łączność zamiast na 5 km ze zwykłej 
anteny prętowej na 15-20 km z anteny L. 

Piotr Eichler SP2LQP  
sp2kfq@gmail.com     www.sp2kfq.pl 

Anteny radiostacji. Początki, czyli podłączamy kawał drutu (cz. 1)
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