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NA DOBRY POCZĄTEK

Sezon na wodzie otwarty!
22 maja w Charzykowach żeglarze zainaugurowali se-

zon. Feta była ogólnopolska, bo przecież charzykowskie 
letnisko to kolebka żeglarstwa w naszym kraju. I właśnie 
mija sto lat od powstania pierwszego żeglarskiego klubu 
w Polsce.

Nie mogło więc zabraknąć akcentu związanego z tym, 
który uchodzi za spiritus movens żeglarskiego ruchu w Cha-
rzykowach, czyli z Ottonem Weilandem. Ma on co prawda 
w Charzykowach i obelisk, i amfiteatr jego imienia, a teraz jego 
spadkobiercy i kontynuatorzy żeglarskiej tradycji dołożyli jesz-
cze pomnik...z ławeczką. Rzeźbiarz Jarosław Urbański posta-
rał się najpierw z Weilandem zaprzyjaźnić, więc trochę sobie 
o nim poczytał, trochę podumał przy jego grobie. – Żeby tego 
mocnego i charakterystycznego faceta jakoś wiernie przedsta-
wić – mówił po odsłonięciu dzieła.

Bandera na maszt

Weiland stoi sobie więc z lornetką w ręku, w marynarskiej 
czapce, i patrzy na jezioro. Tuż obok jest wymyślona przez 
Dariusza Jasnowskiego ławeczka, do której drewno dała fir-
ma Konar, a deszczułki wystrugał Czesław Szmagliński. Teraz 
można tutaj przycupnąć i strzelić sobie fotkę. Amatorów nie 
brakowało od zaraz.

Ale obchody zaczęła msza św., potem był przemarsz, tym 
razem z orkiestrą Marynarki Wojennej, następnie na placu 
przed ChKŻ wciąganie bandery na maszt i kilka słów od preze-
sa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Chamery, który 
gratulował Krzysztofowi Pestce tego, że klub się rozwija, że 
godnie kontynuuje tradycję, że może się pochwalić olimpijczy-
kami i medalami. – Obyś przez kolejne lata realizował tę pasję 
– zwrócił się do komandora ChKŻ. – Widziałem tu Irminę (Mró-
zek Gliszczynską – przyp. mój) i Kacpra (Ziemińskiego – przyp. 
mój), to jest dziedzictwo, dzięki któremu możecie się szczycić 
sławą.

Wspominał też, że to właśnie tu, pod okiem Krzysztofa 
Pestki stawiał pierwsze kroki, ale zaraz podkreślał, że nie, ko-
mandor wcale nie jest stary..

Film, szanty, parada  

W hangarze czekała wystawa przygotowana we współ-
pracy z Muzeum Historyczno-Etnograficznym, ze zdjęciami, 
modelami bojerów i jachtów, dyplomami oraz wszelkimi innymi 
pamiątkami związanymi z jachtingiem. Waliły tam tłumy.

Potem można było się raczyć pysznościami w plenerowej 
kuchni, ale część żeglarzy szukała miejsca, gdzie miała być 
akademia i projekcja filmu o ChKŻ. No i z tym był problem, bo 
informacja, gdzie i jak była żadna. Później okazało się, że trze-
ba mieć zaproszenie na tę część imprezy. Więc co niektórzy 
poszli na piwo albo na kawę, bo takiej przepustki nie mieli.

Nie lepiej było z zapowiadanym na godz. 15 koncertem 
szant w amfiteatrze. Nie zaczął się o czasie, a nikt ze sceny nie 
poinformował, dlaczego i na którą należy przyjść. 

Pogoda okazała się łaskawa. Nawet ci, którzy powątpiewa-
li, czy uda się wyjść łódką na wodę, by uczestniczyć w paradzie 
jachtów, cieszyli się, że tak, że się jednak da. Ale jachtów na 
wodzie było tyle co kot napłakał...

Tekst i fot. Maria Eichler

Już za chwilę Weiland objawi się w pełnej krasie. 
Pomnik odsłania komandor ChKŻ Krzysztof Pestka

Orkiestra Marynarki Wojennej RP

Poczet sztandarowy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 maja
Formacja Estilo z Akademii Tańca „Piętro Wyżej” w Choj-
nicach uczestniczyła w Mistrzostwach Europy federacji 
WADF. Nasze tancerki zostały Mistrzyniami Europy. „Syn-
chronised dance show latin Showcases Youth and Adults 
Formacja Estilo” wytańczyła złoty medal choreografią „End 
of Time”. 

02 maja
W Chojnickim Centrum Kultury eksponowana jest wystawa 
poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. Na wystawie znajdują 
się medale, odznaczenia, kartki i inne artefakty związane 
z marszałkiem i jego żołnierzami. Wystawa znajduje się 
w holu ChCK i można ją oglądać do końca czerwca w go-
dzinach funkcjonowania placówki.

03 maja
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja  delegacje 
i poczty sztandarowe zebrały się na Starym Rynku. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił starosta Marek Szcze-
pański. Następnie zebrani przeszli pod pomniki Orła i Chry-
stusa Króla, gdzie złożyli kwiaty. 

03 maja
Bardzo dobrze na turnieju z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja w Sępólnie Krajeńskim wypadli tenisiści stołowi TS 
Chojnice. Najlepiej z chojniczan zaprezentował się Sławo-
mir Januszewski, który wygrał silnie obsadzoną kategorię 
mężczyzn w wieku 41-45 lat.

04 maja
Rozpoczęły się matury, czyli tzw. egzamin dojrzałości. 
O godz. 9:00 uczniowie mierzyli się z j. polskim (poziom 
podstawowy), a o godz. 14:00 czeka na nich j. łaciński i kul-
tura antyczna (poziom rozszerzony). Egzaminy trwały do 23 
maja, a w powiecie chojnickim do matury przystąpiło  1004 
maturzystów. 

06 maja
Na piątek 6 maja w mieście Chojnice było 917 uchodźców 
z Ukrainy. W szkołach podstawowych naukę pobiera 140 
uczniów z Ukrainy. Ponadto ruszyła już wypłata zasiłków 
w wysokości 40 zł dziennie dla chojniczan, którzy goszczą 
w domach przybyszów z Ukrainy.

07 maja
Na terenie miejskiego targowiska przy ul. Młodzieżowej od-
był się festyn adresowany do wszystkich klientów. Zorgani-
zowało go Stowarzyszenie „Targowisko Młodzieżowa”.

07 maja
Chojniczanka Chojnice awansowała do 1 Ligi. W sobotę, 
7 maja 2022 r. podopieczni trenera Tomasza Kafarskiego 
wygrali z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:0 zapewniając 
sobie w ten sposób upragniony awans. Kibice Chojniczanki 
świętowali awans drużyny, tak jak poprzednio na Starym 
Rynku, przy i na fontannie.

11 maja
W Chojnickim Centrum Kultury odbył się VIII Festiwal Pio-
senki Obcojęzycznej „EURO-SONG” – Chojnice 2022. 
W tym roku był pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”.

12 maja
Nakładem LGD Sandry Brdy ukazało się drugie wydanie 
monografii „Kosznajderia, dzieje niemieckiej enklawy osad-
niczej na Pomorzu Gdańskim”. Promocja publikacji odby-
ła się w czytelni MBP. Książka jest drugim, poszerzonym 
wydaniem monografii z 2013 roku. Spotkanie przyciągnęło 
bardzo duże grono osób zainteresowanych tematyką Kosz-
najderii, chcących posłuchać autorów publikacji i otrzymać 
to nowe wydawnictwo do dokładnego przeczytania. Prezen-
tację prowadziła prezes Sandrów Brdy Grażyna Wera-Ma-
latyńska. Towarzyszyli jej autorzy: dr Jerzy Szwankowski, 
będący także redaktorem całości, prof. dr hab. Włodzimierz 
Jastrzębski i Łukasz Trzciński.

12-16 maja
Chojniccy cykliści, w ramach obchodów Dni Skandynaw-
skich, na zaproszenie Szczecińskiego Klubu Rowerowego 
”Gryfus”  odwiedzili Szwecję i Danię.  

13 maja
Na chojnickim Starym Rynku odbyły się uroczystości z oka-
zji „Powiatowego Dnia Strażaka”. Wśród awansów i odzna-
czeń nie zabrakło wyróżnień przyznanych przez starostę 

chojnickiego Marka Szczepańskiego. Trafiły one do Ko-
mendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży pożarnych Janusza Szmaglika oraz młodszego ogniomi-
strza Mateusza Przytarskiego. W imieniu starosty wręczył 
je dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego Tomasz Kabat. Organizatorami wydarzenia byli 
bryg. Błażej Chamier Cieminski, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach oraz Marek 
Buza, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP 
Powiatu Chojnickiego, od niedawna także prezes zarządu 
wojewódzkiego.

13 maja
Ruszyła budowa miejskiego żłobka. Na plac budowy wkro-
czył wykonawca nowej siedziby miejskiego żłobka -  kon-
sorcjum firm Marbruk i MarVinci. Ich oferta na kwotę 8,445 
mln zł była najniższa w przetargu. Zakończenie budowy jest 
planowane na lipiec 2023 roku. Miasto pozyskało na budo-
wę żłobka dotację z Polskiego Ładu na 7,1 mln zł. Nowy 
żłobek będzie miał 96 miejsc, czyli prawie dwa razy więcej, 
niż w dotychczasowej siedzibie przy ul. Młodzieżowej (50 
miejsc). 

14 maja
Burmistrz Miasta Chojnice i Chojnickie Centrum Kultury 
zaprosili mieszkańców na otwarcie wyremontowanego am-
fiteatru w Fosie Miejskiej. Po uroczystym otwarciu nastą-
piło wręczenie sztandaru przez władze miasta harcerzom 
z Hufca ZHP Chojnice. W części artystycznej wystąpiły Big 
Band Chojnice i Kabaret z Konopi.

16 maja
Odbyła się  38 sesja Rada Miejska Chojnic. Radni uchwalili, 
pierwszą od 11 lat, podwyżkę cen biletów jednorazowych 
MZK. Podwyżki zaczną obowiązywać od 1 lipca. Obecnie 
bilet normalny po mieście kosztuje 2,40 zł, po podwyżce 
będzie kosztował 3,20 zł. Poza miastem (w zależności 
od odległości): w strefie I jest 4,20 zł, zaś będzie 5,60 zł, 
w strefie II natomiast jest 5,20 zł i będzie 7,00 zł, z kolei 
w strefie III jest 6,20 zł, a będzie 8,40 zł. Zmianie nie ulega 
cena biletów miesięcznych. 

17 maja
Odbył się Miejski Konkurs z Wiedzy o Chojnicach „Czy 
znasz swoje miasto?” zorganizowany przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 3 oraz Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficzne w Chojnicach. Tegorocznej – już XIX edycji patrono-
wał Johann Daniel Titius.

18 maja
W sali widowiskowej ChCK stypendyści i laureaci nagród 
Burmistrza Chojnic w dziedzinach sportu i kultury odebra-
li z rąk włodarza miasta i jego zastępcy okolicznościowe 
dyplomy. Uroczystość otworzył wiceburmistrz Adam Kop-
czyński, który wyraził nadzieję, że „czas mroku - czyli pan-
demii, mamy za sobą, bo czym jest współzawodnictwo bez 
kibiców, czym jest kultura bez odbiorców.” 

20 maja
Starostwo powiatowe przeznaczyło ponad 50 tys. zł na na-
grody za ubiegłoroczne osiągnięcia dla sportowców i ich 
trenerów. Nagrody uroczyście wręczyli: Starosta Marek 
Szczepański, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu i Promocji Jacek Klajna oraz Dyrektor Wydziału 
Edukacji Irena Laska. Starosta serdecznie podziękował 
sportowcom, których nazwał ambasadorami powiatu choj-
nickiego, oraz trenerom, działaczom i rodzicom. 

20 maja
W ramach obchodów 100 –lecia istnienia Chojnickiego Klu-
bu Żeglarskiego Stowarzyszenie LGD Sandry Brdy wydało 
okolicznościowy album pt. „Z wiatrem po Jeziorze Cha-
rzykowskim. 100 rocznica założenia Klubu Żeglarskiego 
Chojnice 1922 – 2022”. Promocja wydawnictwa obyła się 
w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego 
w Chojnicach. Każdy uczestnik otrzymał darmowy egzem-
plarz publikacji.

20 maja
Regionalista Kazimierz Jaruszewski w siedzibie PWSH 
„Pomerania” wygłosił wykład dla słuchaczy  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Prelekcja „Cztery wieki chojnickiej Alma 
Mater” miała charakter interaktywny; słuchacze rozwiązy-
wali tematyczne zadania i uczestniczyli w konkursach. Na-
grodami były książki wykładowcy. To wydarzenie kultural-
no-naukowe wpisywało się w jubileuszowy nurt związany 

w Chojnicach z obchodami 400-lecia założenia kolegium 
jezuickiego. Autor wystąpienia przedstawił losy szkół (ko-
legium, gimnazjum klasycznego i liceum) oraz ich słynnych 
absolwentów.

22 maja
W niedziele w Charzykowach nastąpiło uroczyste otwar-
cie Ogólnopolskiego Sezonu Żeglarskiego w ramach ju-
bileuszu 100 – lecia ChKŻ. Orkiestra Marynarki Wojennej 
podniosła rangę wydarzenia. Po podniesieniu bandery 
nastąpiło odsłonięcie pomnika nestora żeglarstwa Ottona 
Weilanda autorstwa Jarosława Urbańskiego. 

23 maja
Do Przemyśla wyruszył, zapakowany po dach darami dla 
mieszkańców Ukrainy, autobus Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chojnicach wraz z ekipą strażaków. Zostały one 
przekazane przez miasto Chojnice oraz przez przyjaciół 
z partnerskiego miasta w Niemczech Emsdetten oraz przez 
członków miejscowej Straży Pożarnej.  W sprawnym zała-
dunku darów pomagały zuchy z 42 Chojnickiego Szczepu 
Harcerskiego „Wicek” oraz członkowie stowarzyszenia 
Pomocomocni.

24 maja
W  UM w Chojnicach podpisana została, na rzecz Stowa-
rzyszenia Pomocomocni, umowa na realizację zadania 
publicznego pod tytułem „Udzielenie pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym” na kwotę 128 tys. 
zł przez Gminę Miejską Chojnice. Zakres rzeczowy zada-
nia obejmuje opiekę nad dziećmi z Ukrainy wraz z wyży-
wieniem w świetlicy „Parasolka” przy Placu Niepodległości 
w Chojnicach, kursy językowe dla dzieci i ich rodziców, or-
ganizację czasu wolnego dla uchodźców z Ukrainy, pomoc 
w znalezieniu pracy dla Ukraińców uciekających przed woj-
ną i zakwaterowanie oraz pomoc w wyposażaniu mieszkań 
meblami i sprzętem AGD dla potrzebujących. Stowarzysze-
nie Pomocomocni realizuje swoją działalność od 31 marca 
br. i prowadzi świetlicę dla dzieci  „Parasolka”. Opiekuje się 
ponad 60 ukraińskimi dziećmi. W stowarzyszeniu działa 14 
członków.

25 maja
Trwa Rok Johanna Titiusa, wybitnego uczonego, który roz-
sławił Chojnice. Z tej okazji w ratuszu odbył się  wykład na 
temat „Johann Daniel Titius (1729-1796) na tle osiemnasto-
wiecznych nauk przyrodniczych”. Wykład wygłosił dr hab. 
Piotr Daszkiewicz, który od 1993 roku jest wykładowcą na 
Faculté Libre de Médicines Naturelles et d’Ethnomédicine 
w Paryżu. 

27 maja
Po raz dwudziesty społeczność szkół przy ul. Nowe Miasto 
w Chojnicach zaprosiła miejskich, gminnych i powiatowych 
samorządowców na ich święto – Dzień Samorządowca. 
W 2022 roku hasłem przewodnim imprezy było „Jeste-
śmy razem z Ukrainą”. Dokonano również otwarcia „Klubu 
Seniora” w odnowionym klubie „Pod Budą”. Miejsce ma 
przyczynić się do międzypokoleniowej integracji – mówił 
podczas uroczystości otwarcia starosta Marek Szczepań-
ski. - Jako powiat stworzyliśmy miejsce, w którym senio-
rzy będą mieli też możliwość kontaktu z młodzieżą, która 
skorzysta z ich życiowego doświadczenia. Seniorzy będą 
też mogli organizować wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy, 
warsztaty, pogadanki. Będą się też tam odbywały spotkania 
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, spotkania z radca-
mi prawnymi, szkolenia z technologii informatycznych. Klub 
z założenia ma być otwarty na każdego seniora, nie tylko 
tych mieszkających w mieście, ale także przyjezdnych. Pie-
cze nad obiektem sprawuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edu-
kacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych.
Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z budżetu 
państwa, wkładu własnego powiatu a całkowity koszt wy-
niósł ponad 400 tys. zł. 

28 maja
Z rąk biskupa ordynariusza diecezji pelplińskiej Ryszarda 
Kasyny chojniczanin Patryk Jutrzenka Trzebiatowski otrzy-
mał święcenia kapłańskie. Ksiądz Patryk jest jednym z pię-
ciu tegorocznych neoprezbiterów w diecezji pelplińskiej. 
Następnego dnia w chojnickiej bazylice ks. P. Jutrzenka 
Trzebiatowski odprawił prymicyjną Mszę świętą. Kapłan po-
chodzący z Chojnic jest wychowankiem ZSP nr 1 im. TOW 
„Gryf Pomorski” oraz współpracownikiem i autorem artyku-
łów  w miesięczniku Chojniczanin.pl. 
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 16.05.2022

16 maja 2022 roku odbyła się XXXVIII sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do sesji zasiadło 21 radnych. Se-
sję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Szlanga. Sekretarzem sesji została Iwona Skocka, a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych: Janinę Kosiedow-
ską i Sebastiana Matthesa. Zasadnicza część sesji roz-
poczęła się od sprawozdania burmistrza miasta z okresu 
międzysesyjnego. 

Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczą-
cy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo ... chcemy w tym roku 
odrestaurować mury obronne przy ul. Sukienników, ale 
mamy problem, ponieważ wstępne porozumienie z właści-
cielem obiektów, które trzeba rozebrać, żeby te mury ura-
tować jest takie, iż właściciel zawnioskował o konkretną 
kwotę. My takiej kwoty nie możemy w ramach odszkodowa-
nia przekazać bez wyceny. Jeżeli wycena będzie tożsama 
z wysokością kwoty, którą życzy sobie właściciel, to wtedy 
tak, natomiast jeżeli to będzie kwota niższa, to wiadomo, 
że muszę negocjować w kierunku niższym. Nie chciałbym 
tu mówić jakie to są kwoty, ale wycena jest zlecona i na 
kolejnej sesji Rady Miejskiej na pewno o tym będę mógł po-
wiedzieć. Mamy projekt, mamy pozwolenia i jeżeli się poro-
zumiemy z właścicielem, to te obiekty będziemy rozbierać, 
czyli rozbiórka techniczna i wówczas możemy przystąpić 
do naprawy murów obronnych.

Również, w zmianach budżetowych są tematy samo-
rządowe, czyli ul. Wróblewskiego, Śniadeckich, parę in-
nych projektów. Również, chcemy wzmocnić tutaj centrum 
miasta, czyli ul. Koszarowa, rozstrzygnięty jest łącznik 
Batorego – Młyńska. I również chcemy zmienić podwór-
ko Ratusza. Ten polbruk nam chwały nie przynosi, dlatego 
chcielibyśmy wymienić polbruk na granit.

Jutro ogłaszamy przetarg na renowację i moderniza-
cję sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1. Już 
mamy projekt, wnioskujemy o pozwolenie na budowę. Pro-
jektant przewidział dostępność materiałów, tak że nie po-
winno być tak, że firma wygra przetarg załóżmy w czerwcu 
i powie, że materiały dopiero w listopadzie. Sprawdziliśmy, 
materiały są. Jeżeli firma wygra i te materiały zamówi bę-
dzie mogła latem je bezpośrednio zamontować.

Rezygnujemy z programu wiat autobusowych w tym 
kształcie, które Państwu opisywałem, ponieważ wiaty 
mogą być finansowane ze środków unijnych. My w mieście 
mamy około 50 wiat i chcąc wymienić wszystkie, a to jest 
kwota niebagatelna, nie chcę strzelać, ale grubo ponad 1 
mln zł, tak że te 300 tys. i tak by problemu nie podniosło. 
Zostawiamy 100 tys. zł na wymianę najgorszych wiat, nato-
miast w programie mobilności będzie szansa na wymianę 
wszystkich i to się może wydarzyć już nawet w przyszłym 
roku kalendarzowym.

Wykonaliśmy, za te niecałe pięć miesięcy, docho-
dy z majątku na 1.750.000 zł, czyli tak proporcjonalnie 
do upływu czasu i nie widzę na razie zagrożeń, żebyśmy 
dochodów z majątku nie wykonali. Jest dobra wiadomość 
w sprawie modernizacji ul. Wicka Rogali, drugi przetarg 
obniżył koszty. Starostwo, żeby rozstrzygnąć, musi dołożyć 
około 0,5 mln zł a nie 1,5 mln zł, dlatego jest szansa… na 
100% właściwie, nie szansa, to zadanie inwestycyjne bę-
dzie wchodziło w tym roku.

Kończymy zbiornik na Sobierajczyka. Kończymy 
działania na Prochowej i sąsiednich ulicach, będą asfalto-
wane. Czekamy na aneks do umowy z firmą Wo-Kop. Do-
bra wiadomość jest taka, że o 300, 400 zł staniał asfalt, co 
powoduje, że koszt tony masy jest o 20,30 zł mniejszy. To 
się wydaje mało, ale tych ton my kładziemy tysiące, a nie 
setki. Tysiąc, ileś tam tysięcy razy 25 zł, to są znowu setki 
tysięcy złotych.

Dalej, Stowarzyszenie Pomocomocni, którym kibicu-
jemy, mają już numer KRS, dlatego możemy podpisywać 
umowę na finansowanie „Parasolki”. Przypominam, że to 
finansowanie jest z pieniędzy naszych budżetowych, ale 
otrzymaliśmy je od naszych partnerów i przyjaciół z Ems-
detten. Georg Moenikes, były Burmistrz Emsdetten, kilka 
dni temu otrzymał honorowe obywatelstwo swojego miasta. 
Była delegacja, na czele z Robertem Wajlonisem, w Ems-
detten. Dobra wiadomość jest taka, że po prawie dwóch la-
tach bojów konserwator zabytków uzgodnił plan miejscowy 
przy ul. Bocznej. To jest ulica, która uwzględnia powstanie 
osiedla domów wielorodzinnych przy Parku 1000-lecia 
i również obiektów przy Pl. Piastowskim. 

Zawnioskowałem do Pana Przewodniczącego Rady 
Miejskiej o sesję 6 czerwca, ponieważ trzy firmy składają 
aneksy do umów na realizację zadań inwestycyjnych. To 
jest firma ze Starogardu Gdańskiego, Marbruk i Wo-Kop. 
Te aneksy wiążą się z zapisami ustawy o zamówieniach 
publicznych i wzrostem cen towarów, usług i komponentów. 

Będziemy musieli, mówiąc kolokwialnie, dołożyć, żeby za-
dania wykonać. Zgodnie z ustawą możemy dołożyć do 15% 
wartości zamówienia, ale już studzę od razu, tak źle aż nie 
będzie, ze względu na wstępną analizę kosztorysów, które 
zrealizowaliśmy.

Dobra wiadomość jest z Bazyliki. Pan Minister Kultury, 
w ramach odwołania księdza dziekana, przyznał kwotę 270 
tys. zł. Tak więc w tym montażu finansowym modernizacji 
Bazyliki, renowacji właściwie, jest 500 tys. z miasta, 200 
tys. – marszałek, 200 tys. – starosta, 270 tys. – minister. 
Kosztorys jest 1,8 mln zł, czyli to się nie spina, ale jakiś etap 
ksiądz dziekan będzie w stanie wykonać.

Rozpoczęły się prace przy budowie żłobka. Już są re-
alizowane wykopy, a dzisiaj ogłaszamy przetarg na układ 
drogowy do żłobka, czyli te drogi, które będą komuniko-
wać żłobek z ul. Ceynowy, ul. Rybacką i z ul. Rzepakową. 
Również prowadziłem negocjacje z Zarządem Dróg Woje-
wódzkich z Gdańska w sprawie zamiennej nieruchomości 
przy ul. Gdańskiej. Tam jest ten wjazd do ul. Dalekiej, taki 
wąski, a po prawej i po lewej od tego placu mieszanki pia-
sku z solą budowane są budynki wielorodzinne. I chciałbym 
zakomunikować, i poprosić też zainteresowanych radnych 
o wizję lokalną w przyszłym tygodniu. Będziemy budować 
partnerstwo, w wyniku, którego powstanie zupełnie nowa 
ulica łącząca Gdańską, nie poprzez Daleką, gdzie jest sła-
ba widoczność przy wjeździe i wyjeździe, tylko poprzez jak 
gdyby koniec działki pana Urbaniaka z ul. Kartuską. 

Dalej, dobra wiadomość. Po analizie naszych funduszy 
mogę zakomunikować, że na 99% nie będziemy w tym roku 
nowelizować kosztów odpadów komunalnych, czyli mamy 
najniższe opłaty miesięczne z tych dwóch powiatów, które 
są w ZZO Nowy Dwór i utrzymamy je do końca roku. 

Pracujemy nad porozumieniem z firmą MTB. Porozu-
mieliśmy się z panem Michałem Gruchałą i zarządem osie-
dla. W wyniku tego porozumienia ma powstać 6 obiektów 
bliźniaczych z modułów MTB. My mamy wykonać funda-
menty i przyłącza, natomiast pozostałe działki, które po-
wstają w wyniku naszych działań będą sprzedane i spienię-
żone, a pieniądze obiecałem, i mam nadzieję przekonać do 
tego Wysoką Radę, będą reinwestowane na tym osiedlu.

Również jest ciekawa inicjatywa, spotykam się w pią-
tek z księdzem pastorem Henrykiem Skrzypkowskim. Pan 
Gerd Hemmerling, to jest właściciel POLIPOLU, chciałby 
ufundować obiekt społeczny w Chojnicach dedykowany 
dzieciom i osobom starszym, i podejmujemy rozmowę na 
temat lokalizacji. Czyli obok firmy MTB mamy też kolejnych 
partnerów, którzy chcą wesprzeć samorząd w działaniach 
prospołecznych. 

Mamy gotowe projekty Wyszyńskiego, Rzepakowej, 
lub boiska, lub świetlicy, czekamy na decyzje rządowe 
w sprawie programu popegeerowskiego i w sprawie tych 
środków, które mają być uruchomione. Mam nadzieję, że to 
nastąpi jak najszybciej.

Kilka dni temu odbyłem konferencję internetową z fir-
mą Play, zostałem potraktowany bardzo poważnie, bo roz-
mawiałem z dyrektorem Playa i dyrektorem regionalnym. 
Sprawa dotyczy tej sławnej anteny, która ma powstać przy 
hospicjum w Chojnicach, na osiedlu Słonecznym. Otóż 
sprawa jest dosyć skomplikowana, ale panowie szukają 
z nami porozumienia. Na terenie miasta Chojnice, dowie-
działem się, jest pięć stacji bazowych Playa i te stacje 
wiążą się z szerokopasmowym internetem, czyli 5G plus 
telefonia komórkowa. Są też inne stacje bazowe – Polkom-
tela i innych operatorów. Właściwie stacja od stacji powinna 
mieć około 400 m, tak, żeby to pokrycie było równorzędne 
i równoległe. Ja używałem argumentów, które są używa-
ne przez mieszkańców. Te argumenty są oczywiście dys-
kusyjne, bo… Ja nie chciałbym wchodzić w tą dyskusję, 
ale Światowa Organizacja Zdrowia jeszcze się nie wypo-
wiedziała na temat szkodliwości fal elektromagnetycznych 
z takich anten, dopiero pod koniec tego roku ma być raport 
WHO na ten temat. Natomiast naukowych, jak gdyby, do-
wodów na to, że są to szkodliwe działania, z tego co wiem, 
raczej chyba nie ma. Jeżeli są, to one są kontestowane, 
dyskutowane, ale protest mieszkańców jest. Jest ponad 
600 podpisów, używają również argumentu, że taka antena 
byłaby dominantom nad Laskiem Miejskim, że to jest osie-
dle silnie zurbanizowane, itd., itd. I panowie zaproponowali 
taki kompromis, że oni by zrezygnowali z tej anteny, jeżeli 
udałoby się umieścić antenę Playa na wieży kościoła Kró-
lowej Jadwigi. Tam jest antena Polkomtela i ona ma 5G. 
Oczywiście zacząłem działać, zadzwoniłem do księdza 
proboszcza i ksiądz proboszcz powiedział, że w żadnym 
razie nie może się na to zgodzić, ponieważ już Polkomtel 
wywołał szereg kontrowersji związanych z tą anteną, która 
jest na kościele i mówiąc krótko otrzymałem odmowę. Ja tę 
decyzję księdza proboszcza szanuję, ale z drugiej strony, 

gdyby obok jednej anteny stanęła druga, to nie byłoby ante-
ny przy hospicjum. Gdyby antena Playa stanęła na kościele 
Królowej Jadwigi wówczas byłaby zlikwidowana antena na 
szpitalu, bo ona byłaby zbędna, a stanęłaby antena na gra-
nicy miasta i gminy. Tutaj wiem, że Play rozmawia z firmą 
Korim w Chojnicach. 

Proszę Państwa, sytuacja jest taka społecznie niedobra, 
bo tak – z jednej strony pan Przewodniczący Samorządu 
Osiedlowego i zarząd, ale też mieszkańcy, oczekują tego, 
żeby współdecydować o tym, co się dzieje na ich osiedlu 
i mają świętą rację, ale niestety specustawa jest tak skrojo-
na, że jeżeli firmy występują o lokalizację celu publicznego 
na 5G i na telefonię komórkową, to ja taką decyzję muszę 
wydać. Potem oczywiście jest procedowanie pozwolenia 
na budowę, można się odwoływać do SKO, i to mieszkańcy 
zrobili, natomiast gdybym ja tej decyzji, na przykład, nie wy-
dał, to wezwano by organ zastępczy, który by w moim imie-
niu tą decyzję… znaczy, nie w moim imieniu, tylko wbrew 
jak gdyby mnie by ją wydał. No, przedłużyłbym to wszystko 
może o miesiąc, ale problemu bym nie załatwił poprzez taki 
bierny opór. No i panowie mówili, że są gotowi udostępnić 
nam osoby, które zajmują się tymi sprawami z Państwowe-
go Instytutu Łączności, do spotkania z mieszkańcami, żeby 
wyjaśnić działanie takich anten. Z drugiej strony podawali 
argumenty, że przecież chcemy się uczyć zdalnie, chcemy 
się porozumiewać zdalnie, chcemy mieć internet, no nie ma 
innej drogi jak właśnie takie anteny, które budzą kontrower-
sje wśród mieszkańców. Gdybyśmy siebie sami zapytali, to 
pewnie nikt by z nas nie chciał mieć koło domu takiej an-
teny, bo jednak jakiś taki niepokój jest i we mnie on także 
jest, chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Ale jestem w sytu-
acji trudnej, bo myślałem, że ten kompromis uda się zbudo-
wać, żeby Polkomtel był obok Playa, te firmy się nie kłócą 
i wtedy uniknęlibyśmy anteny w hospicjum. Jak sytuacja się 
dalej rozwinie tego nie wiem, szukamy innych lokalizacji. Ja 
też szukam innych, ale każda inna wywołuje kontrowersje. 
No, bo jeżeli ma stanąć antena przy firmie Korim, to jest 
jak się wyjeżdża z Chojnic po lewej stronie, to już prote-
stują mieszkańcy osiedla Leśnego, którzy tę antenę będą 
widzieć i czują, że ta antena będzie oddziaływać na nich, 
chociaż mają w pobliżu taką samą antenę 5G na szpitalu. 
I tutaj sytuacja się nam komplikuje, ale staramy się jakoś 
z tego wybrnąć. Tak jak powiedziałem, nie da się montować 
tych anten w szczerym polu, ponieważ tak jak powiedzia-
łem przed chwilą – jest 400, 500 m oddziaływania od ante-
ny do anteny. Jak sytuacja się rozwinie tego po prostu nie 
wiem, natomiast chciałbym umożliwić mieszkańcom i kon-
takt z Państwowym Instytutem Łączności, i kontakt bezpo-
średni również tutaj z nami, tak żeby wykorzystali wszelkie 
możliwości, które są do tego, aby ewentualnie zablokować 
montaż tej anteny przy hospicjum. Fundacja, która prowa-
dzi hospicjum wyraziła wolę zerwania tej umowy, ale ze-
rwanie jednostronne wiązałoby się z odszkodowaniami dla 
firmy Play. Firma Play by nie chciała odszkodowań, gdyby 
antena stanęła na wieży kościoła i to się wszystko zamknę-
ło w takim sprzężeniu zwrotnym. I tak na dzisiaj wygląda ta 
sytuacja. 

Wysoka Rado, w tym tygodniu będą bardzo ważne uro-
czystości o udział, w których chciałbym Państwa poprosić. 
W środę o godz. 11:00 w Chojnickim Centrum Kultury wrę-
czamy nagrody w dziedzinie kultury i sportu, zapraszam 
serdecznie.

Dalej, mamy imprezy, o których będzie mówił pan Bur-
mistrz Adam Kopczyński, natomiast ja chciałbym zasygna-
lizować, że w niedzielę – 22 maja, mamy w Chojnicach 
100-lecie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego połączone 
z otwarciem ogólnopolskiego sezonu żeglarskiego. 
O 11:30 jest zbiórka w ChKŻ-cie, potem jest msza święta 
w kościele w Charzykowach i o 13:00 podnosimy bande-
rę, odsłaniamy pomnik Ottona Weilanda, przechodzimy do 
Amfiteatru, tam będzie wystawa, poczęstunek i będą wspa-
niałe koncerty, na które zapraszam mieszkańców miasta 
i gminy Chojnice, i gości, którzy do nas przyjadą.

W poniedziałek – 23 maja, mamy nadzieję otworzyć 
oferty na budowę budynku komunalnego, przetarg prowa-
dzi ChTBS. Kolejna sesja odbyłaby się 6 czerwca, związana 
byłaby głównie z tymi aneksami, o których mówiłem, żeby 
tematy powypuszczać i żeby firmy mogły realizować to za-
danie. I potem sesja absolutoryjna byłaby, w uzgodnieniu 
z panem przewodniczącym, 20 czerwca. Raport o stanie 
miasta jest gotowy, otrzymają go Państwo, i zgodnie z ter-
minami statutowymi będziecie Państwo mogli procedować 
te wszystkie działania. Dziękuję bardzo.

Ograniczona iliść miejsca nie pozwala nam na opubliko-
wanie całej dyskusji radnych na sesji. Jednak protokół z se-
sji można pobrać ze stromy internetowej urzędu.
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Człowiek ma na głowie przeciętnie 100-150 tys. wło-
sów, a dziennie traci ich ok. 50-100. Wypadanie wło-
sów jest więc procesem całkowicie normalnym i nie 
powinno być powodem do niepokoju. Oczywiście, pod 
wpływem różnych czynników, takich jak wyższy po-
ziom stresu, przemęczenie czy niedobór witamin i mi-
nerałów w diecie, włosów może wypadać więcej, a ich 
faktura zmieniać się na niekorzyść (włosy stają się 
wyraźnie cieńsze, słabsze czy łamliwe). Może to być 
jednak sytuacja jedynie okresowa, którą stosunkowo 
łatwo opanować poprzez wprowadzenie niezbędnych 
zmian, np. w diecie czy trybie życia. Gorzej, jeśli włosy 
zaczynają wypadać „garściami”, a sytuacja nie mija. 
Kiedy podczas czesania czy mycia zaczyna się tracić 
niepokojąco duże ilości włosów, może to oznaczać, że 
ma się już do czynienia z łysieniem.

Przyczyny osłabienia i wypadania włosów

Przyczyny dolegliwości mogą być bardzo zróżnicowa-
ne, począwszy od błahych i możliwych do prostego wy-
eliminowania w warunkach domowych, na różnego typu 
problemach zdrowotnych skończywszy.  Częste podda-
wanie włosów działaniu wysokich temperatur przy użyciu 
różnego rodzaju urządzeń, koloryzacja, trwała ondulacja, 
nadmierne stosowanie silnych kosmetyków stylizacyjnych, 
zbyt ciasne związywanie lub upinanie włosów, a z drugiej 
strony także zbyt rzadkie mycie czy wręcz celowe „prze-
tłuszczanie” z pewnością im nie służy. Duże znaczenie ma 
również styl życia, jak i tzw. „czynniki środowiskowe”, by 
wymienić choćby wzmożony stres, zbyt intensywny wysiłek 
fizyczny lub intelektualny, niewłaściwą dietę czy palenie pa-
pierosów. Wiele osób zauważa również, że problem wypa-
dania włosów nasila się sezonowo, zwłaszcza jesienią czy 
wiosną. Może być to związane z zachwianiem równowagi 
hormonalnej w organizmie czy też niedoborami składników 
odżywczych. Odrębną kwestią jest też stan zdrowia , zabu-
rzenia pracy tarczycy, choroby skóry głowy, a u kobiet zmia-
ny hormonalne związane z ciążą czy menopauzą – to tylko 
niektóre z kolejnych możliwych przyczyn problemu. Warto 
wiedzieć, że nadmierne wypadanie włosów może być też 
skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków (tzw. ły-
sienie polekowe, np. na skutek stosowanej chemioterapii, 
jest tylko jednym z wielu możliwych przypadków).

Genetyka i przyczyny chorobowe

Należy także wspomnieć o ogromnym wpływie uwa-
runkowań genetycznych, które także mogą być odpowie-
dzialne za nadmierne wypadanie włosów. Genetyka jest 
podłożem przede wszystkim łysienia androgenowego – 
choroby występującej zdecydowanie najczęściej zwłasz-
cza u mężczyzn. Właśnie z tego powodu bywa ona określa-
na mianem łysienia typu męskiego. Proces nadmiernego 
wypadania włosów często rozpoczyna się w tym przypad-
ku już we wczesnej młodości, początkowo w okolicy czo-
łowo-skroniowej. U kobiet z tego typu łysieniem mamy do 
czynienia najczęściej na skutek braku równowagi hormo-
nalnej – androgenowo-estrogenowej, występującej np. przy 
PCOS. Z kolei łysienie plackowate jest przewlekłą chorobą 
zapalną o podłożu immunologicznym. Cechami charakte-
rystycznymi jest w tym przypadku występowanie okrągłych 
lub owalnych ognisk wyłysienia na skórze głowy, a także 
utrata włosów na wszystkich owłosionych obszarach. Cha-
rakterystyczne dla kobiet jest natomiast łysienie teloge-
nowe charakteryzujące się uogólnionym, rozproszonym 
i zwiększonym wypadaniem włosów na całej głowie. Jest 
to przypadłość związana z zaburzeniem cyklu życia włosa. 
Wśród przyczyn wymienia się m.in. długotrwały stres, nie-
dobory składników odżywczych w diecie, wahania hormo-
nalne (po ciąży, po odstawieniu doustnej antykoncepcji czy 
w chorobach tarczycy). Czynniki te z reguły się kumulują, 
a wypadanie włosów następuje po kilku miesiącach od ich 
wystąpienia.

Włosy a COVID-19

Do większej niż zwykle utraty włosów może przyczyniać 
się również przebycie infekcji COVID-19. W takim przypad-
ku włosy mogą zacząć wypadać kilka miesięcy po przebytej 
chorobie, która powoduje, że większa niż zazwyczaj liczba 
włosów wchodzi w tzw. fazę telogenową (spoczynku). 

Domowe sposoby na wypadanie włosów

Okazuje się, że istnieje całkiem sporo sposobów na 
to, żeby zadbać o włosy nawet w warunkach domowych. 
Pierwszym z nich jest dobór odpowiednich kosmetyków 
pielęgnacyjnych. W większości przypadków korzystne jest 
stosowanie raz w tygodniu peelingów skóry głowy, które 
skutecznie oczyszczają skórę ze zrogowaciałego naskór-
ka, drobnoustrojów i innych zanieczyszczeń, powodujących 
osłabienie mieszków włosowych. Przyjmuje się również, że 

odpowiednia częstotliwość mycia włosów to co 2-3 dzień, 
choć jest to oczywiście kwestią mocno indywidualną. Po 
umyciu zalecane jest delikatne wycieranie włosów, np. przy 
użyciu ręczników papierowych (zwłaszcza, jeśli stwierdzona 
jest choroba skóry głowy o etiologii infekcyjnej, np. grzybica), 
ewentualnie ręcznikiem (najlepiej miękkim) przeznaczonym 
wyłącznie do tego celu. Kosmetyki utrwalające fryzury, jak 
i suche szampony, stosować należy tylko wtedy, kiedy jest 
to naprawdę konieczne. Jeśli jednak wypadanie włosów jest 
znaczące, warto wówczas zaczerpnąć opinii dermatologa lub 
kosmetologa, a więc specjalisty zajmującego się problema-
mi dotyczącymi skóry głowy i dolegliwościami związanymi 
z włosami w praktyce.

Ścieżka terapeutyczna

Dostępnych metod gabinetowych leczenia wypadania 
włosów jest obecnie bardzo wiele. Metodą pierwszego wy-
boru jest zazwyczaj leczenie miejscowe (regularne wcieranie 
w skórę głowy określonych preparatów), przy jednoczesnym 
stosowaniu dedykowanej suplementacji bądź leków przyj-
mowanych doustnie. Obok farmakoterapii, w leczeniu wypa-
dania włosów z powodzeniem wykorzystuje się też zabiegi 
dermatologii regeneracyjnej, takie jak: mezoterapia igłowa, 
zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, fibryny, 
aminokwasów czy laseroterapii. Z kolei kosmetologia oferuje 
m.in. karboksyterapię, profesjonalne zabiegi oczyszczajcie 
i regenerujące, jak np. botox na włosy (czego nie należy mylić 
z wykorzystaniem toksyny botulinowej w medycynie estetycz-
nej w celu niwelowania zmarszczek czy leczenia nadpotliwo-
ści i migreny).

Czy problem jest odwracalny?

Niektóre przypadki nadmiernej utraty włosów, jak choćby 
łysienie plackowate czy telogenowe, są odwracalne. W za-
leżności od przyczyny warto jednak prowadzić terapię pod-
trzymującą, a także działać wielotorowo. Niestety, według do-
stępnej wiedzy, u osoby, która przez całe życie borykała się 
z cienkimi i słabymi włosami, nie ma możliwości, aby całko-
wicie i drastycznie zmienić ich strukturę i gęstość. Specjaliści 
podkreślają, że bez względu na przyczynę i rodzaj łysienia, 
najlepsze rezultaty terapii osiągnąć można zawsze poprzez 
łączenie kilku różnych metod, takich jak: leczenie, suplemen-
tacja i pielęgnacja, z ewentualnym sięgnięciem po zabiegi 
wykorzystujące osocze bogatopłytkowe i laseroterapię.

Oprac. na podstawie https://zycieseniora.com

Dlaczego włosy wypadają i jak temu przeciwdziałać?
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C h o j n i c k i e  C e n t r u m  K u l t u r y
Wiosenny klimat zagościł w Chojnickim Centrum 

Kultury, a wraz z nim moc działań muzycznych, teatral-
nych, filmowych, muzealnych i tanecznych. Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom wydarzeń scenicznych 
oraz plenerowych i zapraszamy do udziału w kolej-
nych, letnich odsłonach życia kulturalnego miasta.

Muzyka plenerze- wstęp wolny!

W maju rozpoczął się sezon wydarzeń plenerowych 
w nowo wyremontowanym amfiteatrze w Fosie Miejskiej. 
14 maja Burmistrz Miasta Chojnice wraz z Chojnickim 
Centrum Kultury zaprosił miłośników muzyki na koncert 
chojnickiego Big Bandu, który wykonał standardy muzyki 
rozrywkowej i filmowej. Była okazja do uśmiechu, nie tylko 
za sprawą Kabaretu z Konopii. Po występie chojniczanie 
tłumnie uczestniczyli w Europejskiej Nocy Muzeów, odby-
wającej się w 11 lokalizacjach miasta. Bogaty program za-
chęcił do nocnych wędrówek nie tylko po obiektach muze-
alnych, a najmłodszych do zwiedzania, zbierania pieczątek 
i odbierania nagród. W czerwcu do Fosy Miejskiej wracają 
imprezy z wieloletnią tradycją. Zapraszamy na Przegląd 
Piosenki Religijnej Credo (10.06.2022), Chojnickie Anioło-
wo (19.06.2022) i Pomorski Dzień Seniora, zaplanowany 
na 26 czerwca. Nie zabraknie na nim, reprezentującego 
ChCK Chóru Seniora „Astry”, który 20 maja wystąpił także 
na pikniku senioralnym w Parku Tysiąclecia. W podobnej 
formule i w tym samym miejscu 3 czerwca ChCK zaprasza 
na koncert, pt. „Kleksy”. Od godziny 16:00 będzie można 
usłyszeć największe przeboje Akademii Pana Kleksa w wy-
konaniu aktorów i muzyków Chojnickiego Centrum Kultury. 
W rytm muzyki dzieci będą mogły uczestniczyć w licznych 
zabawach, konkursach i animacjach przygotowanych przez 
zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, współor-
ganizatora wydarzenia, pt.  „Dzieci bez granic”.

Konkursy

Dla dzieci ChCK przygotowało liczne atrakcje, w tym 
konkursy z nagrodami, które najmłodszych cieszą najbar-
dziej. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moja miejsco-
wość jest piękna”: laureaci odebrali dyplomy i upominki, 
a na Wzgórzu Ewangelickim można podziwiać nagrodzone 
prace. Upłynął już termin zgłoszeń w konkursie muzycz-
nym, pt. „Śpiewam z serca. Tak jak umiem”, a zwycięzcy 
swoje trofea odbiorą 3 czerwca podczas wspomnianego już 
pikniku „Dzieci bez granic”. W maju nie zabrakło również 
propozycji dla młodzieży i dorosłych. Pasjonaci żywego 
słowa „walczyli” o podium na wojewódzkim etapie Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego. W Kwidzynie repre-
zentanci ChCK odnieśli sukces: Livia Walczak otrzymała II 
nagrodę oraz możliwość wejścia do finału z nagrania w ka-
tegorii Teatr Jednego Aktora za spektakl „List Pożegnalny” 
(reż. Grzegorz Szlanga), Małgorzata Szmaglińska otrzy-
mała nagrodę za najlepsze wykonanie utworu romantycz-
nego a Paulina Rezmer wyróżnienie w kat. wywiedzione 

ze słowa. Kreatywnych i lubiących wyzwania zachęcamy 
do udziału w konkursie polegającym na zaprojektowaniu 
loga firmującego Festyn Przyrodniczo-Ekologiczny „Choj-
nice dla Ziemi”. Odbędzie się on 11 czerwca w Parku Ty-
siąclecia, gdzie zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody. 
Chętnych zachęcamy do projektowania. Termin zgłoszeń 
upływa 9 czerwca. Regulamin dostępny na stronie www.
ckchojnice.pl

Dzieci, dzieciom, dla dzieci!

Utalentowanych artystów można było podziwiać pod-
czas koncertu Kameralnej Orkiestry Akordeonowej „Arti 
Sentemo”, która przyjechała na zaproszenie ChCK z Ra-
dzynia Podlaskiego. Pod batutą dyrygenta Zbigniewa Czu-
ryło młodzi akordeoniści zaprezentowali największe prze-
boje muzyki światowej. Na sali wybrzmiały gromkie brawa 
i liczne bisy, których domagała się publiczność, w tym 
seniorzy i dzieci zafascynowani brzmieniem oryginalnych 
instrumentów. Na holu Skauci Europy zachęcali do kupna 
książek, pragnąc wesprzeć swoich kolegów z Ukrainy. Mu-
zyka towarzyszyć będzie najmłodszym podczas obchodów 
Dnia Dziecka, które organizatorzy zaplanowali nie tylko 
na ten jeden, szczególny dzień. 1 czerwca dzieci zapre-
zentują swoje umiejętności w amfiteatrze, gdzie najbliżsi 
będą mogli podziwiać zdolności artystyczne swoich po-
ciech. Organizatorem wydarzenia jest Promocja Regionu 
Chojnickiego, która do udziału zaprosiła m.in. najmłodszą 
grupę tancerek ChCK, pod opieką instruktorki Moniki Mi-
chalewicz. W pierwszym tygodniu czerwca z okazji świę-
ta dzieci ChCK przygotowało przedpołudniowe, bajkowe 
seanse filmowe: „Dogtanian. Psi muszkieter” i „Detektyw 
Bruno” będą czekać na najmłodszych w sali kinowej! Mło-
dych miłośników teatru zapraszamy 8 czerwca na spektakl 
„Śnieżka” Państwowego Teatru Tęcza ze Słupska. Aktorzy 
kochający baśniowy świat przedstawią historię znaną i lu-
bianą w zupełnie innej rockowej odsłonie. Bilety w cenie 
20 i 25 zł do nabycia w kasie ChCK i przez internet. Przez 

cały czerwiec zapraszamy najmłodszych do zwiedzania 
ChCK, w tym najtajniejszych zakamarków, garderób i po-
mieszczeń scenicznych. Przedszkolaki, które skorzystały 
z zaproszenia już wiedzą, że warto! Zachęcamy by wybrać 
się na koncert taneczny, który ChCK tradycyjnie organizuje 
z początkiem lata. 23 czerwca na scenie zaprezentują się 
solistki, duety i formacje trenujące cały rok na zajęciach ta-
necznych. Instruktorka ChCK Monika Michalewicz serdecz-
nie zaprasza do odbioru darmowych wejściówek, których 
jak co roku jest mniej niż zainteresowanych. Radzimy się 
zatem pospieszyć, aby nie przegapić tak licznych, czerwco-
wych atrakcji dla dzieci!

Lato tuż tuż…

Słońce, ciepło i świeże powietrze to domena zbliżające-
go się lata. Warto skorzystać z cudownej aury, która mamy 
nadzieję towarzyszyć będzie uczestnikom zaplanowanych 
wydarzeń plenerowych. Warto już teraz zarezerwować go-
dziny wieczorne. Miłośników muzyki rockowej zapraszamy 
na Festiwal Miast Partnerskich InterTony, który odbędzie 
się na stadionie Kolejarz. 18 czerwca zagra zespól De-
zerter oraz liczne kapele z Polski i zagranicy. Pula biletów 
dostępna na stronie organizatora: Fundacji Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej.  2 lipca w przestrzeni miej-
skiej odbędzie się XXVIII Festiwal Sztuki Ulicznej „Choj-
nicka Fiesta”, podczas którego będzie można zobaczyć 
6 bardzo ciekawych spektakli zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych. Interesująco również w muzyce: w Fosie Miej-
skiej ChCK zaprezentuje koncerty „Obywatel Ciechowski” 
(9.07), „Niezapomniane lata 80-te” (16.07), „Młodzi śpie-
wają Zauchę” (22.07), „Łatwo, letnio i przyjemnie” (23.07), 
czy „Echa Fosy” (31.07). A w sierpniu? Królować będzie 
poezja! 6 sierpnia podczas XXVI Chojnickiej Nocy Poetów 
usłyszymy znanych i lubianych aktorów, piosenkarzy i po-
etów. Miłośników operetki zapraszamy 20 i 21 sierpnia na 
długo oczekiwane X Noce Operetkowe. Mamy nadzieję, że 
bogaty program artystyczny zachęci Państwa do udziału
w  zbliżającej się letniej przygodzie z kulturą! 

Ewa Kerplik

Otwarcie amfiteatru w Fosie Miejskiej,
 podczas którego wystąpił chojnicki Big Band.

Muzeum Janusza Trzebiatowskiego cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
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Konfederaci o mieście i wojnie Kosznajderia jeszcze raz opisana
14 maja kluby Konfederacji zaprosiły 

na konferencję prasową pod chmurką. 
Wiało i ich partyjny baner o mało co nie 
pofrunąłby w siną dal. 

Pierwszy temat to pandemia, która na-
dal budzi zdziwienie, że podobno była. Dla 
konfederatów to coś na kształt ustawki, któ-
ra w przyszłości pozwoli sterować ludźmi 
tak, jak to będzie odpowiadać rządzącym.

Krytycznie o władzy

Konfederacja krytycznie wypowiada 
się o władzy w Chojnicach. Zarzuty? Brak 
jasnych planów związanych z zagospoda-
rowaniem przestrzeni (najpierw likwidują 
warzywniak na pl. Piastowskim, teraz chcą 
tam stawiać market). Protest obejmuje też 
usytuowanie domów podarowanych przez 
firmę MTB dla uchodźców. Bo nie było sze-
rokich konsultacji społecznych, a gettoiza-
cja przybyszów z Ukrainy nie wydaje się być 
dobrym pomysłem. Brakuje transparentnej 
informacji w sprawie tego, co się stało w Za-
kładzie Zagospodarowania Odpadów – nie 
upubliczniono protokołu rady nadzorczej. 
Niepokój budzi zapowiedziana podwyżka 
opłat za miejsce pochówku na cmentarzu 
komunalnym, zdaniem Konfederacji po-
winna być stopniowa. Kompletnie nie była 
konsultowana kwestia zmiany organizacji 
ruchu na osiedlach. Leży budżet obywatel-
ski. Konfederacja pyta, czy piłkarze Chojni-
czanki i kibice odpowiedzą za nocną balan-
gę w fontannie, bo każdy Kowalski za kąpiel 
w tym miejscu dostałby pewnie mandat...
Zdaniem Marcina Wałdocha, Chojniczan-
ka „utopi” miasto, bo jej wejście do I ligi to 
nie powód do radości, tylko do szykowania 
kasy. Zapowiedź podwyżki biletów MZK in-
spiruje do zadania pytania o wizję rozwoju 
transportu publicznego w Chojnicach. Czy 
w ogóle jest? 

Pomysł likwidacji cmentarza żołnie-
rzy radzieckich jest chybiony, choć Marcin 
Wałdoch jest za, ale decyzję uważa za ko-
niunkturalną. Moment jest najgorszy, nie 
można działać pod wpływem emocji, trzeba 
zachować zimną krew, bo możemy się spo-
dziewać retorsji. – Stop rusofobii – nawołuje 
Krzysztof Haliżak. 

Nie drażnić lwa

Konfederacja jest co prawda przeciw 
każdej wojnie, ale pomoc Ukrainie musi być 
rozsądna. Dlaczego wysyłamy tam nasze 
czołgi? Lepiej nie drażnić lwa. Lepiej nie 
pozbawiać się broni. To jest działalność an-
typolska. A to PiS nas do tej wojny wciąga.  
– Stop bezkrytycznemu uwielbieniu narodu 
ukraińskiego – mówi Haliżak. - Stop obno-
szeniu się z wstążeczkami w ukraińskich 
barwach narodowych (tu pojawiają się py-
tania o to, czy prawdą jest, że jedna z ulic 
w partnerskim mieście Korsuniu Szewczen-
kowskim nosi imię Bandery i czy pamiętamy 
jeszcze to, co stało się na Wołyniu).  By się 
obronić przed ewentualnością wojny, lepiej 
pójść na strzelnicę i nauczyć się strzelać. 
Zachęca do tego Jacek Oberland.

Od autorki: Kiedy słyszę stop rusofobii 
i o „rozsądnej” pomocy dla Ukrainy, kiedy 
hasłem Wołynia chce się ostudzić ludzką 
chęć pomocy sąsiadom w potrzebie, w ob-
liczu okrutnej wojny, to przykro mi, że takie 
poglądy głoszą młodzi ludzie. O jakim świe-
cie marzą, protestując – w imię wolności 
– przeciwko szczepieniom i maseczkom, 
a jednocześnie zgadzając się na to, by wol-
ny naród pozostał sam w walce z agreso-
rem? Bo jak ich zdaniem ma wyglądać „roz-
sądna” pomoc dla Ukrainy? Wyślemy im 
kartki z wyrazami wsparcia? Matki z dzieć-
mi odeślemy do zburzonych domów?    

 
Tekst i fot. Maria Eichler

Jeśli ktoś myśli, że historia lokalna 
nikogo już nie porusza, to jest w błędzie. 
Dowodem promocja wznowionego wy-
dawnictwa o Kosznajderii właśnie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 12 
maja niemal zabrakło miejsc. Przynętą – 
i to niemałą – był też darmowy egzemplarz 
dla obecnych. W Kosznajderii specjalizują 
się od dawna „Sandry Brdy”, które mają na 
koncie sześć publikacji. W tym jedną mono-
grafię, która właśnie została uzupełniona 
o nowe wątki i zdjęcia. Prezeska „Sandrów 
Brdy” Grażyna Wera-Malatyńska podkre-
ślała, że postarali się o to „nasi” autorzy, 
a więc prof. Włodzimierz Jastrzębski, dr Je-
rzy Szwankowski i Łukasz Trzciński. 

Co się zmieniło?

- Dodaliśmy nieco tłumaczeń niektórych 
dokumentów na język polski, zmieniła się 
okładka, bo na pierwszej był Obkas, teraz 
mamy Silno, powiększone zostały rozdziały 
o archeologii i o szkolnictwie, bardziej roz-
budowane niektóre sylwetki, a od jakiegoś 
litościwego kolekcjonera udało się nawet 
zdobyć, nie za darmo oczywiście, zdjęcie 
ks. Jana Behrendta, autora pięknych wier-
szy – wyliczał Jerzy Szwankowski.

Łukasz Trzciński poinformował, że ba-
dania archeologiczne rzucają nowe światło 
na Kosznajderię. Np. zostały odkryte ślady 
osadnictwa sprzed 7 tys. lat i dowody na 
to, że ówcześni  mieszkańcy byli typowymi 
rolnikami, którzy zamieszkiwali dany teren, 
dopóki ziemia dawała plony. Na drugim od-
krytym cmentarzysku w Ostrowitem znale-
ziono kawałek bursztynu z symbolem krzy-
ża i niewielki ołowiany krzyżyk, a na wyspie 
mieszaninę śladów pogańsko-chrześcijań-
skiej kultury. Samo Ostrowite musiało być 
swoistym centrum, zanim tę rolę przejęły 
Chojnice.

Gdzie te kobiety?

Grażyna Wera-Malatyńska  zastanawia-
ła się, czy Kosznajdrzy byli bardzo poboż-
ni, skoro tak wielu było wśród nich księży? 
Ale odpowiadała natychmiast, że w tamtych 
czasach taka była droga kariery. Stąd wie-
lu księży o niebanalnych życiorysach. Jak 
choćby spowiednik wybitnego trapisty To-
masza Mertona – Vitalis Klinski. – Bardzo 

się cieszę, że ta książka powstała, ale czy 
jest w niej coś o kobietach – dociekała 
Justyna Rząska, szefowa GOK w gminie 
Chojnice.

Panowie siedzący za prezydialnym sto-
łem nieco się zafrasowali. Ale Jerzy Szwan-
kowski szybko wytłumaczył, że w XIX 
w. kobiety były jednak na drugim planie, 
a ich ambicje kończyły się na dbaniu o dom 
i o dobre wychowanie dzieci. 

Dziś po Kosznajdrach zostały nazwiska, 
często polonizowane. I dowody wysokiej 
materialnej kultury, zwłaszcza kościoły. Ale 
też pamięć o wartościach, jakie były bliskie 
Niemcom żyjącym w naszym regionie, wy-
znającym tę samą rzymskokatolicką wiarę, 
co ich polscy sąsiedzi. A więc pracowitość, 
ambicja, poszanowanie swojej „małej ojczy-
zny”, etos – ten ostatni przypłacany często 
życiem, jak to się stało w przypadku Waltera 
Renka, akowca zabitego przez Niemców.

Fascynująca historia Kosznajdrów pew-
nie będzie jeszcze inspirować nie tylko 
badaczy, ale i zwykłych zjadaczy chleba. 
Wszak dobrze wiedzieć co nieco o miejscu, 
w którym się żyje...

Tekst i fot. Maria Eichler 

Od lewej Jacek Oberland, Krzysztof Haliżak i Marcin Wałdoch
Grażyna Wera-Malatyńska 

ze wznowioną monografią o Kosznajderii
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Noc Muzeów nie tylko muzealna Spadkobiercy Weilanda. Na medal
14 maja można było pomyszkować 

nie tylko w muzeach. Otwierał się, kto 
tylko mógł. A atrakcji towarzyszących 
było też co niemiara.

Wszystkie drogi wiodły jednak najpierw 
do muzeów. Muzeum Historyczno-Etno-
graficzne zaprosiło na dwie nowe wystawy 
– starych instrumentów muzycznych w Bra-
mie Człuchowskiej i żeglarską w Kurzej 
Stopie (relacja w gazecie).  A w Muzeum 
Trzebiatowskiego urzędowali rycerze i w ra-
mach zabaw z nimi można było nie tylko po-
grać w szachy i pooglądać rycerski ekwipu-
nek, ale też poczuć, jak to jest być zakutym 
w dyby. 

Od grafik po witacze

Czynna była Baszta Nowa, tam amato-
rzy manualnych robótek mieli okazję sami 
spróbować wyprodukować grafiki. Na te za-
jęcia zapraszała Pracownia Sztuki Nowa, 
a prowadziła je Violetta Klugowska. Kto 
wolał plener, ten mógł przysiąść w fosie 
miejskiej, oficjalnie tego dnia otwieranej, 
w której oprócz wręczenia sztandaru har-
cerzom był koncert Big Bandu i kabaretowy 
występ. W podziemiach kościoła gimna-
zjalnego oglądano fotografie przydrożnych 
kapliczek (relacja w gazecie), zaś w bazyli-
ce mniejszej podziwiano świętych Kościoła 
katolickiego, o których opowiadał dr Prze-
mysław Zientkowski. Niecodzienną atrakcją 
była projekcja archiwalnych filmów o Chojni-
cach w autosanie, który jest już zabytkiem, 
a który usadowił się na Starym Rynku dzięki 

Chojnickiemu Muzeum Motoryzacji i Techni-
ki. Ale był też wóz strażacki, bo przecież nie 
mogło zabraknąć strażaków-ochotników!

Miejska Biblioteka Publiczna promowała 
czytelnictwo, zachęcając do stawania się 
książkowym molem. Tymczasem w Choj-
nickim Centrum Kultury na zwiedzających 
czekały dwie świeżo otwarte wystawy – fo-
tograficzna, amatorów analogowej fotogra-
fii pracujących pod pieczą Krystiana Koź-
mińskiego i malarsko-rzeźbiarska Marleny 
Pawlak. Ona sama była obecna w sali wy-
stawowej i objaśniała tajniki powstawania 
swoich prac. Chętnych do posłuchania nie 
brakowało. 

Kto chciał, mógł ruszyć w drogę. Z har-
cerzami (40 Drużyna Harcerska im Zawiszy 
Czarnego) warto było przejść się po zaka-
markach miasta, a z Moniką Szczukowską – 
po szlaku wytyczonym przez modernistycz-
ne rzeźby Norberta Jażdżewskiego.

Pieczątka za pieczątką 

Noc Muzeów, po dwóch latach posuchy 
spowodowanej przez pandemię, w końcu 
się zmaterializowała i dowiodła, że miesz-
kańcy na nią czekają. Chojnickie Centrum 
Kultury wzięło na siebie koordynację im-
prezy, a miejskie instytucje i organizacje 
pozarządowe chętnie się w nią włączyły ze 
swoimi propozycjami. Dzięki temu powstał 
też „muzealny szlak”, na którym można było 
przybić pieczątkę i z ich kompletem pobiec 
do ChCK po nagrodę.

Tekst i fot. Maria Eichler 

W Kurzej Stopie otwarto 14 maja wy-
stawę „Nasi mistrzowie”. Na stulecie 
żeglarstwa chojnicko-charzykowskiego 
jak znalazł, bo pokazuje, że w naszym 
regionie naśladowcy Ottona Weilanda 
nie wypadli sroce spod ogona.

Jak zajrzycie do Kurzej Stopy, to za-
pewne będziecie oszołomieni. Czym? Licz-
bą świetnych zawodników obydwu klubów 
– LKS i ChKŻ, ich medalami i sukcesami 
na zawodach różnej rangi, z olimpijskimi 
włącznie. Zobaczycie puchary, statuetki, 
okolicznościowe pamiątki, dyplomy, ba, 
nawet olimpijski strój żeglarki Irminy Mró-
zek Gliszczynskiej. Tak, tak, naszej złotej 
mistrzyni olimpijskiej w klasie 470. To tu 
jest także okazja obejrzeć statuetkę PKoL, 
jaką Irmina dostała jako jedna z nielicznych 
w Polsce i tym samym znalazła się w tym 
samym szeregu, co np. Kamil Stoch czy Iga 
Świątek. Tutaj udokumentowano wyczyny 
sekcji kajakowej „Szansa”, w której nie-
pełnosprawni sportowcy mogą powalczyć 
o miejsca na podium. I robią to z powodze-
niem od lat!

Zaczątek w hangarze

- Mamy tu niesamowite osiągnięcia, 
kontynuację tego, co robił Otton Weiland – 
mówił podczas otwarcia wystawy komandor 
ChKŻ Krzysztof Pestka. 

Nie obyło się bez wybicia szklanek, 
a komandorowi w tym rytuale pomagali To-
masz Biesek, opiekun „Szansy” i Mirosław 
Laskowski, żeglarz i trener z ChKŻ.

Komplementował wystawę i przedsię-
wzięcia ChKŻ Jerzy Litwin, były dyrektor 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdań-
sku. – Ja tu byłem u was przed 40 laty, 
żeby badać historię szkutnictwa, ale dowie-
działem się wtedy, jakie macie wspaniałe 
tradycje żeglarskie – opowiadał. – Potem 
uczestniczyłem w żeglarskiej konferencji 
u was, obejrzałem też wystawę w hangarze 
w Charzykowach i moim zdaniem jest to za-
czątek muzeum żeglarstwa. Mam nadzieję, 
że nie będziemy musieli czekać na nie ko-
lejne 100 lat!

Barbara Zagórska, dyrektorka Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach 
przybliżyła obecnym, jak powstawała wy-
stawa. Nie wystarczyły tylko materiały mu-
zealne, ekspozycję zasiliły zbiory obydwu 
klubów, ale też od żeglarzy i zawodników. 
A o jej przejrzysty kształt zadbali Anna 
Urbańska i Marek Woliński.

Kalendaria i trofea

- Chcieliśmy pokazać ludzi i ich dorobek 
sportowy, a przez to historię klubu  - wy-
znała Anna Urbańska. – Zaproponowaliśmy 
układ chronologiczny, od czasów przed woj-
ną, przez lata 1945 – 1970, i od lat 70-tych 
do współczesności. Na planszach mamy 
całą historię żeglarstwa, także kalendaria 
najważniejszych wydarzeń, a w gablotach 
trofea i inne ciekawe przejawy żeglarskiej 
historii. 

Przejdźcie się do Kurzej Stopy. Macie 
na to czas do października, więc na pewno 
zdążycie. 

Tekst i fot. Maria Eichler

Wystawa prac Marleny Pawlak wzbudzała żywe reakcje zwiedzających No to otwieramy! Od lewej Krzysztof Pestka, Tomasz Biesek i Mirosław Laskowski
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Zrzeszeńcom pruje się sztandar Kapliczki przydrożne Grzegorza Hetziga
18 maja w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej spotkali się członkowie Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Choj-
nicach. Zaczęli od śpiewania.

Pod wodzą prezesa Jarosława Kuklew-
skiego, z akordeonem w ręku kaszubskie 
pieśni wychodziły nawet składnie, a uła-
twieniem były na pewno teksty pokazujące 
się na ekranie.

Zebranie było sprawozdawcze, więc 
najpierw obecni dostali porcję wiadomości 
o sytuacji stowarzyszenia. Ubyło trzech 
członków, ale tyle samo wstąpiło w szere-
gi, więc stan osobowy to 89. Minutą ciszy 
uczczono odejście Gizeli Ostrowskiej, Le-
ona Lorka i Franciszka Boldy.

Jarosław Kuklewski przypomniał w te-
legraficznym skrócie, co się działo w ubie-
głym roku. A skarbniczka Danuta Babińska 
poinformowała, że w kasie wcale nie ma 
pustek. Jest nadwyżka, ponad tysiąc zł, któ-
rą stowarzyszenie zawdzięcza sponsorom. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej Leszek 
Karasiewicz wnioskował o udzielenie abso-
lutorium, co też się stało – jednogłośnie.

Co się będzie działo?

Janina Kosiedowska przedstawiła pro-
pozycje działań na ten rok. Już 22 czerwca 
zrzeszeńcy spotkają się znowu, by posłu-
chać wykładu Kazimierza Jaruszewskie-
go o Józefie Wybickim (mamy Rok Wy-
bickiego). Chojniczan odwiedzi tego dnia 
sam prezes ZKP Jan Wyrowiński. 9 lipca 
planowana jest wycieczka do Będomina, 
a 30 lipca na pewno nie zabraknie człon-
ków ZKP w Brusach, bo to tam odbędzie 
się Zjazd Kaszubów. W październiku tra-
dycyjnie będzie zaproszenie na Dni Kul-
tury Kaszubsko-Pomorskiej, w listopadzie 
przegląd amatorskich teatrów kaszubskich 
połączony z warsztatami. Oczywiście nie 
zabraknie startów w konkursach recytator-
skich, a amatorzy baśki też pograją sobie 
w karty na turniejach. O pomoc przy orga-
nizacji czerwcowego karcianego spotkania 
apelował Włodzimierz Łangowski.       

Zrzutka na sztandar?

Kazimierz Ostrowski sugerował, że teraz 
byłby wielki czas, aby częściej się spotykać, 

bo pandemia zakłóciła integrowanie się 
członków oddziału. On też zwrócił uwagę 
na problem, który trzeba będzie rozwiązać. 
Sztandar ZKP zużył się. – Może być muze-
alnym eksponatem – zauważył Ostrowski. – 
Może zarząd znajdzie pieniądze na ten cel, 
ale może i my sami damy jakąś składkę? 
W przyszłym roku minie 40 lat od momentu, 
gdy sztandar jest z nami... 

Jak dodawała Janina Kosiedowska, 
miejsca przetarcia zostały zabezpieczone, 
ale akcja ratunkowa nie powstrzyma proce-
su niszczenia tkaniny. Renowacja nie wcho-
dzi w grę. A jeśli chodzi o nowy, to trzeba się 
zastanowić, czy to ma być replika (sztandar 
chojnickiego ZKP jest unikatowy), czy coś 
innego. – Starego szkoda – podsumowała 
Kosiedowska. – On się bardzo wyróżniał 
na wszelkich uroczystościach. Wszyscy od 
razu wiedzieli, że Chojnice są na miejscu... 

Decyzje nie zapadły. Może w czerwcu 
się uda.

Tekst i fot. Maria Eichler

Jarosław Kuklewski namawia do śpiewania

13 maja w podziemiach kościoła gim-
nazjalnego stowarzyszenie Centrum 
Kultury Podziemia zaprosiło na werni-
saż wystawy fotografii Grzegorza Hetzi-
ga z Bydgoszczy, któremu wpadły w oko 
i w obiektyw kapliczki z podobiznami 
Chrystusa Frasobliwego.

Skąd to zainteresowanie? – Dostałem 
taką rzeźbę w prezencie – opowiadał foto-
graf. – Postawiłem ją u siebie w ogrodzie, 
ale zanim to się stało, chciałem się dowie-
dzieć, jak takie kapliczki wyglądają. I zaczą-
łem je dokumentować. Na wzór.

Z drewna i betonu

Okazało się, że jest ich wielka rozma-
itość, a co podróż po kraju, to inne doświad-
czenia. Bo i rzeźby w drewnie, i malowane, 
i surowe, ale jest i piaskowiec, a nawet be-
ton. Zaś same kapliczki o różnym kształcie 
i różnej „architekturze”, a nawet i takie za-
mocowane gdzieś na latarni czy osadzone 
na gałęziach wiązu. Opatrzone inskrypcja-
mi, np. cytatem z ks. Tischnera albo „ude-
korowane” w inny sposób. Wszystkie jakoś 
tam zachęcające do refleksji i do zadumy 
nad światem. Autor zdjęć pokazał plon swo-
ich podróży od Suchej Beskidzkiej po bliskie 
nam Krojanty czy Pawłowo. Zdjęcia są do-
kumentacyjne, tylko w dwóch przypadkach 
eksperymentujące z materiałem fotograficz-
nym – w technice cyjanotypii czy sepii.  

Z gitarą przy fotce

Artystę przedstawiła prezeska stowa-
rzyszenia CK Podziemia Violetta Klugow-
ska, która zwróciła uwagę na duchowy 
aspekt jego prac i na to, że robią one wielkie 
wrażenie. Sam Grzegorz Hetzig, otoczony 
licznie przybyłymi znajomymi i przyjaciółmi, 
chętnie oprowadził po wystawie, opowiada-
jąc o każdej fotce. Na tym nie koniec. Miał 
też ze sobą gitarę i co niektóre zdjęcia, opa-
trzone poetyckim tekstem, doczekały się 
wokalnego wsparcia. W ten sposób obecni 
na wernisażu posłuchali także pieśni Tuwi-
ma czy Okudżawy.

Atmosferę przyjacielskiego spotkania 
dopełniły wino i ciasteczka, a także po-
gawędki. Dla samego Grzegorza Hetziga 
miłym akcentem były odwiedziny Andrzeja 
Ortmanna, który jest autorem opracowań 
o kapliczkach przydrożnych z naszego re-
gionu i któremu tematyka wystawy jest bar-
dzo bliska.  

Stowarzyszenie Centrum Kultury Pod-
ziemia już 4 czerwca zaprasza młodych lu-
dzi na plener malarski „Za i przed Bramą”, 
a najprawdopodobniej 10 czerwca w pod-
ziemiach kościoła gimnazjalnego będzie 
można posłuchać wierszy ukraińskich po-
etów. Jeśli wszystko wypali, to także w ich 
języku ojczystym. Przyjdźcie!

Tekst i fot. Maria Eichler

Grzegorz Hetzig nie miał ze sobą aparatu, ale zagrał na gitarze. I zaśpiewał też
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Seniorzy bawili się na pikniku w parku Nagrody i stypendia burmistrza
20 maja seniorzy bawili się na zielo-

nej trawce. Gry i zabawy były różne – od 
minikoncertów po kołysanie się w ryt-
mie zumby przez umysłowe łamańce.

Impreza, przygotowana przez Klub 
Radnych BEurmistrza Arseniusza Finste-
ra, zgromadziła liczne grono spragnionych 
bycia ze sobą po pandemicznej głodówce. 
Wśród obecnych uwijali się radni, wszyscy 
ubrani w jednakowe koszulki z imieniem 
i nazwiskiem, nazwą klubu i kropeczkami 
w barwach miejskich. Organizatorzy ob-
sługiwali stoisko gastronomiczne z kawą, 
herbatą i wodą oraz słodkimi wypiekami, 
które powstawały w okamgnieniu dzięki 
zaprawionemu w takich bojach Jackowi 
Plackowi z Sośna. Radni wręczali też upo-
minki w konkursach i prowadzili je. Były 
dwa – związane z samorządem (Sebastian 
Matthes) i Chojnicami jako częścią Kaszub 
(Janina Kosiedowska). 

Od książki po spacer

Każdy mógł za złotych kilka wzbogacić 
domową biblioteczkę, bo Miejska Biblioteka 
Publiczna zachęcała do tego na kiermaszu. 
Tuż obok w kolejce trzeba było odczekać na 
zdrowotne porady i badania NZOZ „Gemi-
ni”,  a jak zwykle zainteresowanie nimi było 
ogromne. Nie zabrakło strażaków i ...ryce-
rzy. Ci ostatni nie strzelali dziś z armaty ani 
nawet z łuku, za to zapraszali do rozmaitych 
gier, także do szachów. Rozruszać można 
się było nie tylko intelektualnie, bo tuż obok 

– na bulodromie – członkowie Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Francuskiej uczyli, jak 
gra się w boule. Kto chciał jeszcze bardziej 
rozprostować kości i przy okazji dowie-
dzieć się czegoś więcej o mieście, ten mógł 
się wybrać na wycieczkę z Kazimierzem 
Jaruszewskim.

A ci, którzy zostali na miejscu, mieli oka-
zję posłuchać dzieciaków z SP nr 7 w re-
pertuarze kaszubskim i nie tylko. Zaśpiewał 
chór „Astry” pod batutą Marka Kiziuka, a en-
tuzjastycznie przyjęty został duet Czesława 
Prądzyńska i Ryszard Karcz. 

Ruszaj się!

Krzesła poszły w odstawkę, gdy do zum-
by zaprosiła Monika Szlanga. Tańczyli sta-
rzy i młodzi, a ci, którzy z różnych względów 
nie byli w stanie, kołysali się w rytm melodii. 
Podobnie stało się w trakcie występu pań ze 
stowarzyszenia Aktywni 50 Plus, które pod 
wodzą Jolanty Siewert są w stanie zachęcić 
do tańca największego fajtłapę.

Podczas pikniku fetowano podwójne 
osiemnaste urodziny (ta osiemnastka oczy-
wiście jest symboliczna) Darii Kwiatkow-
skiej, która tradycyjnie z werwą, humorem 
i wdziękiem prowadziła imprezę, oraz Cze-
sławy Prądzyńskiej.           

I jeśli nawet potraktować to wydarzenie 
jako część przedwyborczego zdobywania 
poparcia dość wiernego elektoratu, to radni 
się spisali. Wyszło im co najmniej na piątkę. 

Tekst i fot. Maria Eichler

18 maja w Chojnickim Centrum Kul-
tury burmistrz Arseniusz Finster wraz ze 
swoim zastępcą Adamem Kopczyńskim 
wręczyli nagrody i stypendia wyróżnia-
jącym się ludziom kultury i sportu.

Stypendiów było 29, nagród w dziedzi-
nie kultury i sportu także kilkadziesiąt, więc 
gala nie mogła mieć innego charakteru, 
jak tylko taśmy – podanie ręki, dyplomu 
i różyczki. Dwa słowa na początek były od 
obydwu burmistrzów, z których ten pierw-
szy przypominał, że sport i kulturę ceni 
się w mieście jednakowo (ale na ekranie 
w ChCK sport był NAD kulturą...), a ten dru-
gi poetycko zauważył, że chyba czasy mro-
ku (czytaj – pandemii) mamy już za sobą...
Więc można działać! Dodatkowo Arseniusz 
Finster zaapelował, by wziąć pod uwagę 
to, że w Chojnicach jest coraz więcej dzie-
ci i młodzieży z Ukrainy i w związku z tym 
z nimi się integrować. Były oczywiście gra-
tulacje i słowa podziwu dla talentu i pracy 
zdobywców nagród i stypendiów.

Ile kasy?

Na ten cel miasto wydało ponad 160 tys. 
zł. Na same stypendia – 120 tys. zł. Czy to 
dużo? Czy mało? Można dyskutować. Ale 
ważne, że w ogóle są pieniądze na ten cel. 

Imprezę uświetnił występ pianistyczny 
Weroniki Jaroszewicz, która też jest sty-
pendystką burmistrza, a jeszcze nie miała 
okazji zagrać „dużego” koncertu w ChCK. 

Zawsze jakieś przeszkody obiektywne pię-
trzyły się na drodze. Jednak Łukasz Sajnaj, 
wicedyrektor ChCK obiecywał, że na pewno 
już wkrótce umówi kolejny termin. 

O stypendystach słów kilka    

Czego możemy się spodziewać po te-
gorocznych stypendystach? Jeśli ich za-
mierzenia się powiodą, to doczekamy się 
filmów (o obchodach stulecia żeglarstwa 
chojnicko-charzykowskiego, o Chojnicach 
w czasie II wojny światowej), publikacji 
(o grafice dziecięcej, wspomnienia jednej 
z mieszkanek Chojnic, tomik wierszy, bio-
gramów artystycznie uzdolnionych absol-
wentów LO Filomatów z okazji 400-lecia 
szkoły – ta ostatnia pozycja będzie dziełem 
naczelnego chojniczanina.pl), rzeźby Jo-
hanna Daniela Titiusa, wystaw i spektakli 
oraz naukowych badań. Dzięki przyznanym 
grantom ich zdobywcy będą też mogli roz-
wijać swoje talenty.

Czy to jest ważne? Pytanie może być 
tylko retoryczne. Każda forma mecenatu 
jest dla twórców ich „być albo nie być”. Ra-
czej rzadko są wśród nich krezusi, którzy 
mogą sobie pozwolić na każdą ekstrawa-
gancję. A w przypadku zupełnie młodych 
ludzi trudno w ogóle mówić o jakichkolwiek 
możliwościach startu. Sztuka wymaga nie 
tylko klimatu, także pieniędzy.

Tekst i fot. Maria Eichler

No to naczelny Chojniczanina.pl 
musi się zabrać do pracy...

Aerobik pod wodzą Moniki Szlangi
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Czy Titius wielkim uczonym był? K W A L I F I K A C J A   W O J S K O W A w  2022 r.
Parafrazując Gombrowicza, można 

śmiało potwierdzić, że tak, był. W Roku 
Johanna Daniela Titiusa warto go bliżej 
poznać. 25 maja portret chojnickiego na-
ukowca z XVIII w. nakreślił dr Piotr Dasz-
kiewicz...z Paryża.

To był kolejny wykład z okazji Roku Titiu-
sa. Gdzie Rzym, gdzie Krym, skąd Paryż 
w Chojnicach? Okazuje się, że to dr Dasz-
kiewicz (biolog, związany z opozycją demo-
kratyczną, wyemigrował do Francji w 1987 r. 
W Paryżu ukończył studia z zakresu episte-
mologii i historii nauk ścisłych. Doktor nauk 
biologicznych. Od 1993 r. pracuje w Naro-
dowym Muzeum Historii Naturalnej, spe-
cjalizując się w taksonomii i problematyce 
ochrony środowiska. Autor wielu artykułów 
w „Kulturze” i w „Zeszytach Historycznych” 
o ekologii i historii nauk przyrodniczych) wy-
patrzył w internecie wydawnicze inicjatywy 
miasta związane z Titiusem, którym też się 
zajmował i poprosił dr. Przemysława Zient-
kowskiego o pierwszą z publikacji. Kontakt 
został nawiązany, rychło zacieśniony i na 
tyle owocny, że odwiedziny w mieście Titiu-
sa były tylko kwestią dogadania terminu.
– To nasz ambasador w świecie – rekomen-
dował dziś gościa w ratuszu dr Zientkowski. 
– Pisze o nas, bada, wyszukuje ciekawostki.

To była rewolucja

Jeszcze przed wykładem doszło więc 
do symbolicznego uhonorowania naukowca 
z Paryża. Bogdan Kuffel, przewodniczący 
komisji ds. edukacji w RM wręczył mu me-
dal Scientifica Progressio – za zasługi dla 
rozwoju nauki w Chojnicach. Warto dodać, 
że to pierwszy taki laureat.

A potem przenieśliśmy się w wiek 
XVIII, w którym rewolucja wyglądała zza 
każdego rogu. Narodziła się nowoczesna 
chemia, skonstruowano pierwszą baterię, 
pojawiła się pierwsza koncepcja ewolucji, 
rozpoczęły się wielkie naukowe podróże, 
kiełkowała krystalografia, powstał system 
metryczny, starano się opisać florę i faunę, 

a Karol Linneusz był tym uczonym, który dał 
podwaliny pod systematykę i ujednolicił na-
zewnictwo, a także uprościł je. Wiek XVIII 
to także wiek gabinetów historii naturalnej, 
mody na gromadzenie rozmaitych ekspo-
natów, których „życie” udało się przedłużać 
dzięki mydłu z ...arszenikiem. Skąd się brały 
krokodyle czy małpy? Przywozili je maryna-
rze, dla zarobku. A nabywali aptekarze czy 
medycy, którzy wiedzieli, co z nimi zrobić. 
Wiek XVIII to także wiek encyklopedii przy-
rodniczych, np. w 36-tomowej Buffona znaj-
dziemy Titiusa z Chojnic.

- Nauka się rozwijała – konstatował dr 
Daszkiewicz. – Ale to nie znaczy, że z kart 
różnych opracowań znikły bazyliszki, po-
twory podwodne, owady zabijające tylko 
Polaków, a nie Niemców czy Żydów.  

Pionierska praca o remizie

Titius w tamtych czasach nie był sa-
motny jak palec. Jego ojczym Hanow kore-
spondował z Linneuszem, a gdańska szkoła 
przyrodnicza to były tęgie głowy. Daszkie-
wicz wymienia z niej zwłaszcza Jakuba 
Teodora Kleina, protestanta, poddanego 
polskiego króla, który wymyślał polskie na-
zwy dla przyrodniczych okazów. Podobnie 
jak w przypadku Kleina trudno mówić o na-
rodowości Titiusa, dwujęzycznego, też pro-
testanta. – Oni czuli się zapewne Pomorza-
nami – mówił Daszkiewicz.

Dlaczego warto popularyzować wiedzę 
o urodzonym w Chojnicach uczonym? – Był 
wszechstronny – odpowiada Daszkiewicz. 
– To nie był człowiek tylko jednej dyscypli-
ny. To on upowszechnił system Linneusza, 
mimo że nie do końca uważał go za dosko-
nały. To on jest autorem pionierskiej pracy 
o remizie (ptak). 

I jak dopowiadał dr Zientkowski, tak jak 
w przyrodzie remiz, tak w astronomii regu-
ła Titiusa – Bodego na wieki unieśmiertelni 
badacza z Chojnic, a w naukach humani-
stycznych – przekład Montaigne’a. 

Tekst i fot. Maria Eichler

W dniach 01-22.06.2022 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 
Stycznia 56, odbywać się będzie kwali-
fikacja wojskowa, która obejmuje cało-
kształt przedsięwzięć mających na celu 
ustalenie zdolności do czynnej służby 
wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do 
poszczególnych rodzajów służby woj-
skowej, osób podlegających stawieniu 
się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej  wzywa wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) w określonym miejscu i terminie, 
w formie wezwania. Za niestawienie się do 
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej 
przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent mia-
sta) z urzędu lub na wniosek przewodniczą-
cego powiatowej komisji lekarskiej albo Szef 
Wojskowego Centrum Rekrutacji nakłada 
karę grzywny na osobę podlegającą kwalifi-
kacji  albo zarządza przymusowe jej dopro-
wadzenie przez policję. Może być również 
zastosowana  kara  pozbawienia wolności.    

 
Obowiązkowi stawienia się 

do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 - mężczyźni urodzeni w 2003 r. – rocznik 
podstawowy:

 - mężczyźni urodzeni w latach 1998 – 2002  
którzy nie posiadają jeszcze określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej;

 - osoby urodzone w latach 2001 – 2002, 
które:

a) zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze wzglę-
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe 
komisje lekarskie za czasowo niezdolne 
do czynnej służby wojskowej ze wzglę-
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej nie-
zdolności upływa przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie 
art. 28 ust.4  i 4b ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniosek o zmianę kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;

 - kobiety, urodzone w latach 1998 - 2003, 
które w roku szkolnym lub akademickim 
2021/2022 kończą naukę w szkołach lub 
uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić 
również ochotnicy, w tym kobiety, które ukoń-
czyły 18 lat życia, do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli 

nie posiadają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

W ramach kwalifikacji wojskowej wyko-
nuje się czynności związane z

1. sprawdzeniem tożsamości osób pod-
legających stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej;

2. ustaleniem zdolności do czynnej służby 
wojskowej osób podlegających stawie-
niu się do kwalifikacji wojskowej;

3. wstępnym przeznaczeniem osób pod-
legających stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej do poszczególnych rodza-
jów służby wojskowej oraz przyjęciem 
wniosków o przeznaczenie do służby 
zastępczej;

4. założeniem lub aktualizacją ewidencji 
wojskowej i przetwarzaniem danych 
gromadzonych w tej ewidencji;

5. wydaniem wojskowych dokumentów 
osobistych;

6. przeniesieniem osób podlegających 
stawieniu się do kwalifikacji wojskowej 
do rezerwy i wydaniem na ich wniosek 
zaświadczeń o uregulowanym stosunku 
do służby wojskowej;

7. przygotowaniem rekrutacji do ochotni-
czych form służby wojskowej. 

Osoby stawiające się do kwalifikacji 
wojskowej powinny posiadać:

• dowód osobisty lub inny dokument tożsa -
   mości;
• dokument potwierdzający przyczyny nie-

stawienia się do kwalifikacji wojskowej, je-
śli stawienie się do kwalifikacji wojskowej 
w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe;

• posiadaną dokumentację medyczną, w tym 
wyniki badań specjalistycznych, przepro-
wadzonych w okresie  dwunastu miesięcy 
przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej;

• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, 
bez nakrycia głowy;

• dokument potwierdzający poziom wy-
kształcenia lub pobierania nauki oraz po-
siadane kwalifikacje zawodowe.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA 
przyjmuje osoby wezwane z terenu:

- Miasta i Gminy Brusy 01-02.06.2022 r.
- Miasta i Gminy Czersk     03-07.06.2022 r.
- Gminy Konarzyny 08.06.2022 r.
- Miasta Chojnice                08-14.06.2022 r.
- Gminy Chojnice              15-21.06.2022 r.
- wezwane kobiety 22.06.2022 r.

Powiatowa Komisja Lekarska nie pracuje 
w dni świąteczne i wolne od pracy !!!

Bogdan Kuffel wręcza medal dr. Piotrowi 
Daszkiewiczowi, w głębi Przemysław Zientkowski
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Z ŻYCIA MIASTA

Europa w piosence. Solidarna z Ukrainą
11 maja, w ramach obchodów  ,,Dnia Europy’’, 

w Chojnickim Centrum Kultury odbył się VIII Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej ,,EURO - SONG” Chojnice 
2022, w tym roku pod hasłem ,,Solidarni z Ukrainą”.

Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojni-
cach (Michał Leszczyński - koordynator,  Lucyna Skórczew-
ska,  Klaudia Labenz,  Joanna Stoltman oraz uczennice kl. 
VII d),  a współorganizatorami Chojnickie Centrum Kultury, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach i Stowarzy-
szenie ,,Julian’’ przy SP 1 w Chojnicach. 

Po angielsku, po rumuńsku

Festiwal dofinansowano ze środków Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach oraz Gminnego Zespołu Oświaty w Chojni-
cach. Otworzyli go Łukasz Sajnaj - wicedyrektor Chojnickie-
go Centrum Kultury oraz Michał Leszczyński - wicedyrektor 
SP 1 i organizator festiwalu. Na początku wystąpił zespół 
wokalny kl. IV – VIII z ,,Jedynki’’. Zabrzmiała też piosenka 
w j. ukraińskim w wykonaniu Viktorii Amirovej. Celem festi-
walu była prezentacja umiejętności językowych i wokalnych 
dzieci i młodzieży, popularyzacja i propagowanie nauki ję-
zyków obcych poprzez formę piosenki, oraz poznawanie 
kultury innych narodów w duchu przyjaźni i pokoju. W tego-
rocznych prezentacjach konkursowych wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych nasze-
go regionu, prezentując piosenki w językach: angielskim, 
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rumuńskim  i rosyj-
skim. W jury znaleźli się nauczyciele języków obcych oraz 
muzycy: Mirosława Węsierska – Karasiewicz, Ewa Steinke, 
Paweł Friede i Arkadiusz Gierszewski.  W czasie przerw 
organizatorzy przygotowali dla uczestników i opiekunów 
słodki poczęstunek.

Dyplomy i nagrody

Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi wykonawcy puchary 
i nagrody książkowe.  Dokumentację fotograficzną zre-
alizowały uczennice Technikum nr 3 pod okiem  Zenona 
Graszka.  Konferansjerkę prowadzili uczniowie LO Filoma-
tów: Małgorzata Szmaglinska i Bartosz Rakowski. Materiał 
filmowy można obejrzeć na chojnice.tv. Jerzego Erdmana. 

Wyniki:
                                     
kategoria - szkoła podstawowa kl. I – III

soliści
• I m.  Nina Gładysz - Niepubliczna Szkoła Podstawo-

wa ,,Piano’’ – Człuchów
• II m. Aleksandra Fierek – SP nr 1 – Czersk

Zespoły
• I m. duet: Lena Nowowiejska i Hanna Zach – SP nr 

1 – Więcbork
• II m. duet: Roksana Kromer i Eliza Lakroix – SP 

Sportowa - Człuchów
 
kategoria - szkoła podstawowa - kl. IV – VI

soliści
• I m. Marta Wojtas – Szkoła Podstawowa nr 2 

- Tuchola
• II m. Maria Mirecka - Niepubliczna Szkoła Podstawo-

wa ,,Piano’’ - Człuchów                                                                                                    
III m. Wiktoria Ossowska – SPa nr 1 – Czersk

• Wyr. Artur Morteanu – SP nr 1 - Chojnice

Zespoły
• III m. Zespół Wokalny – Szkoła Podstawowa nr 2 

– Więcbork
                
kategoria - szkoła podstawowa - kl. VII – VIII

soliści
• I m. Zofia Szuca – Szkoła Podstawowa – Nowa 

Cerkiew
• II m. Sonia Gierszewska – Szkoła Podstawowa nr 

1 – Chojnice
• II m. Aniela Brzozowa – Centrum Edukacji Muzycz-

nej ,,Legato’’ – Chojnice
• III m. Milena Turzyńska – Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury – Więcbork
• Wyr. Zuzanna Zembrzuska – Szkoła  Podstawowa nr 

1 – Czersk
 
kategoria - szkoła ponadpodstawowa

soliści
• I m. Karolina Lewińska – II Liceum Ogólnokształcące 

– Chojnice
• I m. Zofia Kosobucka – Chojnice
• II m. Małgorzata Szmaglinska – Liceum Ogólno-

kształcące im. Filomatów – Chojnice
• III m. Maria Cyborowska – Kamień Krajeński
• Wyr. Janina Witkowska – Szkoła Techniczna BZDZ 

– Chojnice
 

                                Nagroda Grand Prix

Zofia Szuca – Szkoła Podstawowa – Nowa Cerkiew

Na zdjęciu Zosia Szuca, laureatka Grand Prix

www.jeziornapark.pl                  tel. 698456525             karoldrag@domyzmarzen.pl    

Zamieszkaj pomiędzy Chojnicami
a Charzykowami - na nowoczesnym 
osiedlu o kameralnym charakterze. 

Lokalizacja prawie idealna 
- blisko do miasta i nad jezioro,

a i las widać z okien.
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„Gram w zielone”

Zmiany w Systemie Rekrutacji do Wojska Polskiego

Odwiedzili „nową” fosę goście z całej Polski

Stowarzyszenie Pomocomocni

Gra terenowa „Gram w zielone” zo-
stała przygotowana przez Stowarzysze-
nie „Charzy...” i zaprasza do odwiedzenia 
12 ważnych i atrakcyjnych przyrodni-
czo obiektów w Gminie Chojnice w ter-
minie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
W każdym z 12 wskazanych miejsc 
znajdziesz tabliczkę z hasłem, które 
należy wpisać w odpowiednie miejsce 
na odwrocie kartki. Gra terenowa jest 
do pobrania w Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Charzykowach,  ul. Jeziorna 
54 i  w Centrum Edukacji Przyrodniczej 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie „          
w  Chocińskim Młynie. 

Po odwiedzeniu minimum 10 miejsc i wpisa-
niu odpowiednich haseł, możesz:

 ► oddać wypełnioną kartę do Punktu In-
formacji Turystycznej w Charzykowach, 
ul. Jeziorna 54 do 31 sierpnia 2022 r. za 
co otrzymasz drobny upominek, lub

 ► wykorzystać kartę w okresie XIII Jar-
marku „Czym Chata Bogata” w dniu 31 
lipca 2022 r. za co otrzymasz odpowied-
ni bonus przy zdobywaniu pieczątek 
w zabawach przyrodniczych.

Miejsca / obiekty, które należy odwiedzić (tu 
także znajdziesz tabliczkę z hasłem).

1. Góra Wolność - pomnik przyrody 
(głaz narzutowy) na żółtym szlaku J. 
Bruskiego,

2. Jezioro Witoczno (hasło przy moście 
w miejscowości Kamionka),

3. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy 
przed Jarcewem,

4. Ścieżka Botaniczna Parku Narodowe-
go „Bory Tucholskie” w Charzykowach,

5. Zagroda Pokazowa Zwierząt Parku Na-
rodowego „Bory Tucholskie” w Chociń-
skim Młynie,

6. Pomnik przyrody - lipa drobnolistna 
Charzykowy, ul.Długa 68 (prywatna 
posesja),

7. Głaz narzutowy na żółtym szlaku J. 
Bruskiego w leśnictwie Kokoszka,

8. Skupisko drzew pomnikowych w Klo-
snowie (prawa strona przed skrętem 
w prawo do wsi Klosnowo),

9. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy 
w Bachorzu ( przy drodze powiatowej),

10. Pomnik przyrody - dąb szypułkowy 
na cmentarzu w Czartołomiu (tuż za 
Jarcewem),

11. Lipa drobnolistna przy leśniczówce Wol-
ność (doga rowerowa do Kopemicy),

12. Klon zwyczajny w Starym Młynie (po-
mnik przyrody wewnątrz osady).

Informacje na temat gry znajdziesz tak-
że na stronach GOK Chojnice. Promocji 
Regionu Chojnickiego i na Facebooku Sto-
warzyszenia Charzy...

Ze względu na ograniczoną ilość upo-
minków organizator zastrzega sobie limit 
wydanych kart.

Wchodzi w życie ustawa o obronie Oj-
czyzny, która wynosi Wojsko Polskie na 
nowy poziom rozwoju. Ustawa powołuje 
do życia nowe instytucje rekrutacyjne, 
na nowo definiuje rodzaje służby, wpro-
wadza nowe, przejrzyste rozwiązania 
dla przyszłych  i obecnych żołnierzy, po-
rządkuje również w jednym miejscu za-
pisy dotychczas publikowane w 14 róż-
nych ustawach z lat 60, 70 i młodszych. 

Z dniem wejścia w życie ustawa powo-
łuje Centralne Wojskowe Centrum Rekruta-
cji (CWCR) z 15 zamiejscowymi ośrodkami 
w każdym województwie jak również zakła-
da przekształcenie Wojskowych Komend 
Uzupełnień w Wojskowe Centra Rekrutacji 
(WCR), które będą podlegały CWCR. 

Głównym celem wprowadzanej ustawy 
o obronie Ojczyzny jest zwiększenie liczeb-
ności  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych 
i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Kolejnymi są m.in. wprowadzenie 
aktywnej rezerwy, dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej, porządkuje przepisy re-
gulujące zasady pełnienia służby wojsko-
wej, wprowadza dodatkowy stopień star-
szego szeregowego specjalisty ale również 
wprowadza dodatkowe regulacje dyscy-
plinarne, antykorupcyjne, antynepotyczne 
i podnosi wydatki na obronność – już od 
2023 r. z 2 proc. PKB do 3 proc. PKB. 

Budowana nowoczesna struktura, bę-
dzie odpowiedzialna za zreformowany 
system rekrutacji. Wychodzimy naprzeciw 
zmianom współczesności – dotychczasowe 
rozwiązania były właściwe w swoim czasie, 
dzisiaj potrzebujemy nowych atrakcyjnych 
rozwiązań. Dla zwiększenia liczebności sił 
zbrojnych ustawa m.in. przewiduje trzy ro-
dzaje czynnej służby wojskowej: zawodową 
służbę wojskową, terytorialną służbę woj-
skową, dobrowolną zasadniczą służbę woj-
skową oraz dwa rodzaje służby w rezerwie: 

aktywną i pasywną rezerwę. Nowością jest 
dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, 
która jest podzielona na dwa etapy - podsta-
wowy trwający do 28 dni i specjalistyczny 
do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na 
tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na 
poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 
zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej 
służby wojskowej, pierwszeństwo zatrud-
nienia w administracji publicznej, po speł-
nieniu wymagań określonych dla danego 
stanowiska, a czas odbywania dobrowolnej 
służby zasadniczej wliczany jest do okresu 
odbywania służby wojskowej albo okresu 
zatrudnienia. Również zmiany ustawowe 
wpływające na rekrutację dotyczyć będą 
studentów uczestniczących w programie 
Legia  Akademicka, ewentualnych stypen-
diów ale również członków organizacji pro-
obronnych, aktywnej i pasywnej rezerwy 
czy zasad kształcenia kandydatów do służ-
by wojskowej oraz żołnierzy.    

Kiedy słyszymy folklor to bardzo 
często to pojęcie łączymy z ludowością, 
wsią oraz skoczną zabawą i żartobli-
wymi ludowymi piosenkami z prostym 
przesłaniem. Na pewno w części można 
się zgodzić z tym stwierdzeniem, jednak 
to bardzo duże uproszczenie. Folklor to 
przede wszystkim to co wyróżnia nas od 
innych i co stało się popularne, z czym 
się utożsamiamy oraz z czego możemy 
być dumni. 

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja po 
raz pierwszy w przebudowanej fosie i po 
raz dziewiąty w Chojnicach gościły zespoły 
i kapele folklorystyczne z różnych regionów 
Polski. Na scenie 13 podmiotów zaprezen-
towało tradycje swojego regionu, w tym kul-
turę Wielkopolski, Kujaw, Dolnego Powiśla, 
Kaszub, Pomorza Zachodniego, Dolnego 
Śląska, Ziemi Lubuskiej. Jednak nie dla 
wszystkich artystów wybór regionu był oczy-
wisty. W wielu miejscach Polski występuje 
tygiel kulturowy, a mieszkańcy nie utożsa-
miają się z żadnym ściśle sklasyfikowanym 
regionem kulturowym Polski, co wynika 
niejednokrotnie z historii i specyfiki danego 
regionu, szczególnie tam gdzie mieszkań-
cy napłynęli z różnych miejsc. Podobnie 
dzieje się w Zespole Stawnianki, który tego 
roku po raz pierwszy zaprezentował się na 
chojnickiej scenie. Napisał ponad 40 pieśni, 
nawiązujących do bieżącego życia miesz-
kańców Stawna i Kamienia Pomorskiego. 

Wymagano aby zespół sięgał do dorobku 
znanych regionów muzycznych, do korzeni 
– a jak mówili „u nas te korzenie były po-
mieszane, podobaliśmy się publiczności ale 
wzbudzaliśmy kontrowersje u znawców mu-
zyki ludowej”. Na to pan Jan Iwaszczyszyn, 
pierwszy instruktor zespołu, napisał „Niech 
powiedzą w Warszawie, niech gadają w Ło-
dzi, że w Kamieniu Pomorskim region nasz 
się zrodził, nowe pieśni śpiewamy, nie tam 
jakieś tyrolskie, ale nasze słowiańskie, zna-
czy Polskie”.

Współcześnie zespoły i kapele folklo-
rystyczne starają się godzić ludowe trady-
cje z tym co jest potrzebne dzisiaj. Dlatego 
tak licznie mogliśmy usłyszeć na scenie 
w Chojnicach piosenki o przywiązaniu do 
swoich małych ojczyzn, ich pięknie ale też 
odwołujące się do ogólnego dziedzictwa 
kulturowego Polski. Prezentacje IX Ogól-
nopolskiego Konkursu Kapel i Zespołów 
Na Szlaku Kultur Chojnice 2022 zakończyły 
się zdobyciem I miejsca dla Zespołu „Me-
lodia” ze Złejwsi Małej oraz Kapeli Zespołu 
Ludowego Modraki z Parchowa. Nagrodę 
specjalną za nowatorskie podejście do folk-
loru otrzymał Zespół Bukowina ze Zdroiska. 
W tym roku artyści gościli również po raz 
piąty w Gminie Chojnice i po raz pierwszy 
w Lichnowach. Puchar Wójta otrzymał Ze-
spół „Serbowiacy” z Przedmościa. Zadania 
dofinansowane zostały ze środków Powia-
tu Chojnickiego, Miasta Chojnice i Gminy 
Chojnice. 

Dwudziestego czwartego maja 
w Urzędzie Miejskim w Chojnicach pod-
pisana została formalnie umowa na re-
alizację zadania publicznego pod tytu-
łem „Udzielenie pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym” na kwotę 128 tys. zł przez Gminę 
Miejską Chojnice na rzecz Stowarzysze-
nia Pomocomocni. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
opiekę nad dziećmi z Ukrainy wraz z wyży-
wieniem w świetlicy „Parasolka” przy Placu 

Niepodległości w Chojnicach, kursy języ-
kowe dla dzieci i ich rodziców, organizację 
czasu wolnego dla uchodźców z Ukrainy, 
pomoc w znalezieniu pracy dla Ukraińców 
uciekających przed wojną i zakwaterowanie 
oraz pomoc w wyposażaniu mieszkań me-
blami i sprzętem AGD dla potrzebujących. 

 
Stowarzyszenie Pomocomocni pro-

wadzi swoją działalność od 31 marca br. 
i prowadzi świetlicę dla dzieci  „Parasolka”. 
Opiekuje się ponad 60 ukraińskimi dziećmi. 
W stowarzyszeniu działa 14 członków.  

Z ŻYCIA MIASTA
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Zapraszamy na Dni Chojnic połączone z Jarmarkiem Świętojańskim
ZDANIEM  BURMISTRZA

Z wielką radością informuję, że po tak zwanej pandemicznej przerwie 
wracamy do organizacji letnich imprez. Tym samym wraz z Promocją Regio-
nu Chojnickiego serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców jak i go-
ści do udziału w tegorocznymświęcie miasta, a mianowicie Dniach Chojnic, 
które odbędą się od 24 do 26 czerwca. 

Dni Chojnic, to już tradycyjnie trzydniowa impreza plenerowa. Najważniejsza 
dla miasta i mieszkańców. Rozpoczniemy ją w piątek 24 czerwca o godz. 10.00 
w samym centrum, gdzie na płycie Starego Rynku oraz na ul. Kościuszki i 31 
Stycznia odbywał się będzie Jarmark Świętojański i prezentacje gospodarcze, 
które potrwają do niedzieli do godz. 17.00. Swoje produkty będą wystawiać rze-
mieślnicy, twórcy ludowi, artyści i kolekcjonerzy z całej Polski. Będzie to również 
świetna okazja do zaopatrzenia się w regionalne przysmaki takie jak pieczywo, 
sery, miody oraz kiełbasy i wędliny.  Następnie o godz. 19.00 na scenie w Parku 
Tysiąclecia wystąpią trzy zespoły: Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Pal Azji oraz 
Kobranocka. W sobotę Jarmark Świętojański rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 
do 17.00, a na zakończenie dnia o godz. 21.00 w Parku Tysiąclecia wystąpi zespół 
Pectus. Z kolei w niedzielę zapraszamy do amfiteatru w Fosie Miejskiej, gdzie 
o godz. 12.00 nastąpi Intronizacja Króla Kurkowego, o 12.30 zagra chojnicki Big 
Band, o 13.30 odbędzie się pokaz tańca przygotowany przez tancerki i tancerzy 
z Akademii Tańca „Piętro Wyżej”, a o godz. 15.00 rozpocznie się Pomorski Dzień 
Seniora, w ramach którego zaplanowano konkursy, występy oraz przegląd twór-
czości artystycznej seniorów. Niedzielne świętowanie zakończy występ Krzyszto-
fa Daukszewicza, polskiego satyryka, artysty kabaretowego i felietonisty.

 
W święcie Chojnic wezmą udział także przedstawiciele zaprzyjaźnionych miast 

z Niemiec (Emsdetten), Francji (Bayeux) i Ukrainy (Korsuń Szewczenkowski), do 
których wystosowaliśmy zaproszenia – oprócz Mozyra, z którym stosunki part-
nerskie zostały zawieszone. Ostatni raz widzieliśmy się z naszymi przyjaciółmi 
z miast partnerskich w styczniu 2020 r. podczas obchodów upamiętniających 100. 
rocznicę powrotu Chojnic do Ojczyzny. Dotychczas otrzymaliśmy informacje, że 
z miasta Emsdetten przyjedzie pięcioosobowa oficjalna delegacja na czele z bur-
mistrzem Oliverem Kellnerem. Oprócz delegacji oficjalnej  przyjedzie także ok. 60 
członków Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, którzy pobyt w Chojnicach  odbędą 
w ramach wyjazdu studyjnego do Polski (we własnym zakresie). Goście z Niemiec 
przygotują również stoisko promocyjne miasta Emsdetten, które będzie wystawio-
ne na jarmarku. 

Korzystając z obecności przedstawicieli naszych miast partnerskich w Choj-
nicach, planujemy zorganizowanie konferencji prasowej z ich udziałem, podczas 

której nasi goście opowiedzą o tym jak przebiegają u nich zbiórki na rzecz potrze-
bujących obywateli Ukrainy oraz jak wygląda dystrybucja tych rzeczy w Korsuniu-
Szewczenkowskim. Planujemy również wizytę naszych gości w świetlicy dla dzieci 
ukraińskich  „Parasolka”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocomoni.

Mamy początek czerwca, a więc możemy rozpocząć oficjalne odliczanie do 
najważniejszej imprezy w naszym mieście, tak, aby każdy mógł świętować i cie-
szyć się z faktu bycia chojniczanką/chojniczaninem od dziecka bądź z wyboru. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych Dniach Chojnic.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

Dni Chojnic 2019
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Sportowe sukcesy chojniczan (?)

Piłkarze MKS „Chojniczanka 1930” 
awansowali/wrócili do I Ligi. Niewątpliwy 
sukces, za który nalezą się gratulacje piłka-
rzom i sztabowi trenerskiemu. Szacunek dla 
licznej grupy działaczy, bez których nie by-
łoby to możliwe. Wielemiesięcy wspólnego 
wysiłku z wiarą w sukces się opłaciło.

W dyskusjach wśród kibiców wracają 
stare dylematy. W składzie naszej drużyny 
ze świecą szukać chojniczan. Sądzę, że 
wszyscy pragniemy, aby była to drużyna 
chojnicka nie tylko w nazwie, ale też i w skła-
dzie zawodniczym. Nie do końca da się to 
pogodzić z oczekiwanym poziomem sporto-
wym. Rzesze działaczy i rodziców wspoma-
gają drużyny adeptów działające w ramach 
Akademii Piłkarskiej. Trzeba nam uzbroić się 
w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać.

Może jednak warto zaryzykować i od-
ważniej wprowadzać naszych wychowan-
ków? Nawet kosztem niższej pozycji w tabeli 
w przyszłym sezonie. Dzisiaj wielu młodych 
piłkarzy uważa, że i tak mają niewielkie 
szanse, aby zadebiutować w pierwszym 
składzie. Oczy „łowców głów” Chojny skiero-
wane są bardziej na zawodników z ligowym 
doświadczeniem. Na dłuższą metę warto 
jednak poszukać wśród lokalnych drużyn.

Gratulacje należą się także „Red De-
vilsom”, którzy utrzymali się kolejny sezon 
w futsalowej ekstraklasie. Nie było lekko, ale 
się udało i jest to niewątpliwa zasługa piłka-
rzy oraz całego sztabu działaczy. Tutaj też 
jest mało zawodników z naszego regionu. 
Sytuacja z potencjalnym miejscowym naryb-
kiem jest bardziej skomplikowana. Piłka noż-
na na hali jest jednak nieco niszowa w sto-
sunku do „trawiastej”.

Życzmy więc sobie, aby w nowym se-
zonie w obu naszych flagowych zespołach 
pojawiło się  sporo zawodników z chojnickiej 
ziemi.

I Ty będziesz seniorem

Na mapie Chojnic pojawił się kolejny-
punkt dedykowany seniorom. Tym razem 
Starostwo Powiatowe oddało w ich włada-
nie pięknie wyremontowane pomieszcze-
nia dawnego Klubu „Pod Budą”. Pamiętam 
to kultowe i klimatyczne miejsce jeszcze 

z czasów Teresy Ziółtkowskiej, gdy królowa-
ła w nim poezja i muzyka. Dobrze się stało, 
że po latach posuchy to miejsce może być 
użytkowane zarówno przez Liceum Ogól-
nokształcące jak i seniorów. Jesteśmy sta-
rzejącym się społeczeństwem i każde nowe 
lokum dla srebrnej części chojniczan jest na 
wagę złota.

Aktywni seniorzy to skarb dla społeczno-
ści. Trzeba jednak stwarzać im warunki do 
rozwijania swoich pasji. Aby mogli zachować 
dobrą kondycję psychiczną, muszą mieć 
miejsca także na zwyczajne spotkania. Dzi-
siaj w Chojnicach seniorzy mogą korzystać 
z Klubu „Wrzos” przy placu Jagiellońskim. 
Kilka lat temu mogłem przekonać się, że jest 
to lokal do kapitalnego remontu. Mimo obiet-
nic, chyba nic się tam nie zmieniło. 

Są dedykowane miejsca dla niewielkich 
grup seniorów, o ściśle określonych potrze-
bach. Mam na myśli Dom Dziennego Pobytu 
przy ulicy Gdańskiej czy Chór „Astry” przy 
Centrum Kultury. Potrzeby jednak rosną 
i docelowo miejsca, gdzie będą mogli speł-
niać się seniorzy, powinny być na większo-
ści chojnickich osiedli.Prędzej czy później do 
nich dołączymy.

Mamy otwarte serca

Pomagamy uciekinierom z Ukrainy, ale 
nie zapominamy o potrzebach chojniczan 
skrzywdzonych przez los. Przed rozpoczę-
ciem rosyjskiego ataku masowo wspomaga-
liśmy Aleksa, którego dopadł SMA. Dzisiaj 
zaimponowała mi spora grupa ludzi uczest-
niczących w akcji „Chojnicki bieg po zdrowie. 
Razem dla Poli”. Szybko zorganizowana im-
preza, mająca wspomóc Polę zmagającą 
się z zespołem Retta, budzi szacunek dla 
ludzi dobrej woli – zaangażowanych orga-
nizacyjnie i wspierających na miarę swoich 
możliwości.

Chodzi mi po głowie jeszcze pomoc 
dzielnej wojowniczce - Oliwii Stanka. Od kil-
kunastu lat dzielnie walczy z zespołem wad 
wrodzonych - artrogrypozą. To już jest długa 
historia choroby i pomocy. Jej marzeniem 
jest być niezależną. Aby tak się stało czeka 
ją jeszcze sporo kosztownych operacji. Bez 
nas się nie da. Pomóżmy jej.

Szanowni Państwo,

Nie wiem jak Państwu, ale mi maj minął 
błyskawicznie. Po długim okresie pandemii 
i wstrzymaniu wielu inicjatyw, nagle w maju 
działo się bardzo, bardzo wiele. Pierwsze 
dni maja to tradycyjnie Dzień Flagi oraz 
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Cieszę się, że poza aktywnością społeczną, 
miałem również okazję fizycznie zmęczyć 
się jeżdżąc rowerem po naszym regionie. 
Najbardziej niesamowite jest to, że człowiek 
mieszkając już kilkadziesiąt lat w tych okoli-
cach, ciągle potrafi odkrywać wiele nowych 
i jakże pięknych miejsc. Zachęcam również 
Państwa do eksplorowania i odkrywania na 
nowo naszego regionu. A jeśli jeszcze połą-
czą to Państwo z aktywnością fizyczną, to 
mamy pełnię szczęścia i zdrowia.

Bezpłatna komunikacja?
Dyskusja czas start!

Przechodząc dalej, pragnę Państwu 
przybliżyć, przedstawione przeze mnie, 
inicjatywy na majowej sesji Rady Miejskiej 
w Chojnicach.

Pierwsza sprawa dotyczyła wniosku 
o obniżenie wieku osób uprawnionych do 
bezpłatnych przejazdów MZK z 70 na 60 
lat. Ta inicjatywa miała na celu wywoła-
nie dyskusji o bezpłatnej komunikacji pu-
blicznej w mieście. Od wielu lat obserwuję 
nieefektywnie funkcjonującą komunikację 
miejską. Szczególnie jej funkcjonowanie na 
chojnickich ulicach. Trudno by chcieli z niej 
korzystać mieszkańcy, jeśli siatka połączeń 
jest skomplikowana, częstotliwość ich kur-
sowania niewystarczająca a czas podróży 
nieakceptowalny. I tak kółko się zamyka – 
korzysta niewielu mieszkańców i wszyscy 
narzekamy na korki i brak wystarczającej 
ilości miejsc parkingowych. W moim progra-
mie wyborczym postulowałem wprowadze-
nie darmowej komunikacji. Dzisiaj uważam, 
że jest ku temu najlepszy moment. Wysokie 
koszty paliwa, przy optymalnej organizacji 
komunikacji publicznej, pozwoliłby na roz-
ładowanie części ruchu samochodowego 
w mieście. Uważam, że mieszkańcy mając 
wybór pomiędzy bezpłatnymi autobusami 
i jazdą własnymi samochodami, wybraliby 
to co będzie tańsze. Ale by to mogło się 

ziścić, konieczne jest podjęcie odważnej 
decyzji o resecie komunikacji publicznej 
w naszym mieście. Padły konkretne dekla-
racje ze strony burmistrza. Jestem gotowy 
do dyskusji.

Lasek Miejski
jako dobro wspólne chojniczan

Druga z inicjatyw to objęcie Lasku Miej-
skiego w Chojnicach pełną ochroną. Mój 
wniosek postawiony na sesji związany był 
z informacjami burmistrza  o potencjalnym 
inwestorze zainteresowanym zakupem 
części lasku i wybudowaniu tam budyn-
ku usługowego. Dokładna treść wniosku 
brzmiała następująco – „Zaniepokojeni 
zamiarami ustanowienia planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie Lasku 
Miejskiego, zwracamy się do Pana Burmi-
strza o weryfikację zamierzeń i podjęcie 
kroków w celu ustanowienia pełnej ochro-
ny terenu Lasku Miejskiego, która obecnie 
i w przyszłości pozwoli zachować ten ob-
szar jako cenny zasób, będący do dyspozy-
cji wszystkich mieszkańców. Wprowadzona 
ochrona powinna zakładać zakaz realizacji 
wszelkich inwestycji budowlanych w obec-
nych granicach Lasku, zmieniających jego 
charakter”.

Uważam, że Lasek Miejski to dobro 
wszystkich mieszkańców i wszyscy mamy 
prawo do podejmowania decyzji o jego 
przyszłości. Nieakceptowalna jest dla mnie 
forma planowanej zmiany funkcji części la-
sku, ale również przekaz tej informacji przez 
burmistrza. Nie jestem w tym stanowisku 
odosobniony, co potwierdzają liczne telefo-
ny, maile i wiadomości od wielu chojniczan 
i organizacji, które podzielają mój niepokój. 
Wiele z tych osób to dotychczasowi zwo-
lennicy burmistrza, tymczasem informacja 
o planach sprzedaży części Lasku Miej-
skiego, ich zszokowała. Coraz liczniejsze 
grono osób i środowisk opowiada się za ko-
niecznością ochrony lasku przed kolejnymi 
inwestycjami, które mogłyby doprowadzić 
do uszczuplenia, tego, cennego dla wszyst-
kich, lasu. Jestem zdeterminowany i wierzę 
mocno, że wspólnie z licznymi mieszkańca-
mi i organizacjami uda się pomysł sprzeda-
ży części lasku udaremnić.



18 Nr 6/2022 (118)  CZERWIEC  2022

Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

Cmentarz położny jest u zbiegu ulic Gdańskiej 
z Wysoką. Założony został w 1945 roku na terenie sta-
rego, nieczynnego cmentarza katolickiego. 

Pierwszy cmentarz przykościelny zaistniał przed 1340 
przy drewnianym kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzci-
ciela. W latach 1340-1360 w miejscu świątyni drewnianej 
wzniesiono kościół murowany. Cmentarz przykościelny był 
czynny do 1825 roku. Zgodnie z rozporządzeniem władz 
w Berlinie nakazano zamknięcie w państwie pruskim dla 
kolejnych pochówków tzw. cmentarzy przykościelnych. Po 
jego zamknięciu założono cmentarz przy ulicach Wysokiej 
i Gdańskiej. Czynny był w latach 1825-1943. W 1945 wła-
dze miasta postanowiły na tej starej nekropolii utworzyć 
cmentarz pomordowanych w latach okupacji hitlerowskiej.

 
W czerwcu 1945 roku zawiązał się Powiatowy Komitet 

Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Pierwszym zada-
niem Komitetu był ekshumacja pomordowanych i przenie-
sienie ich na godne miejsce spoczynku. Uznano, że najwła-
ściwszym do tego miejscem  jest cmentarz katolicki przy 
ulicy Gdańskiej i Wysokiej, istniejący od 1825, a zlikwido-
wany w 1943 roku. Projekt został przyjęty przez władze 
miasta i powiatu. Planowano powiększyć teren kosztem 
stojącego obok spichrza i domu mieszkalnego, jednakże od 
tego pomysłu odstąpiono z powodu wygórowanych żądań 
właściciela.

Na cmentarz prowadzą szerokie schody, z niskim 
murkiem po bokach. Bramę wejściową tworzą 4 kolumny, 
zwieńczone otynkowaną płaszczyzną z wypukłym napi-
sem na tynku CMENTARZ OFIAR ZBRODNI HITLEROW-
SKICH. Na ścianach po stronach przejścia na cmentarz 
umieszczone są tablice z nazwiskami zamordowanych. 
Wejście jest zwieńczone łukiem.  Plac przed cmentarzem 
i cmentarz są zadrzewione.

We wrześniu 1945 roku Zarząd Miejski podjął decyzję 
w porozumieniu z Komitetem Uczczenia Ofiar Zbrodni Hitle-
rowskich o powiększeniu cmentarza zbrodni hitlerowskich 
o ziemię za trzema grobami. Zniwelowany obszar oddano 
w użytek Komitetowi. Powierzchnia cmentarza wynosi 2386 
m2, teren przed cmentarną bramą 3503 m2, razem 5889 
m2. W 1992 roku pośrodku cmentarza władze miejskie 
ustawiły krzyż.

Na Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich pochowano 
mieszkańców Chojnic i okolic zamordowanych przez oku-
panta niemieckiego w Dolinie Śmierci podczas II wojny 
światowej. Ogółem śmierć poniosło tam ok. 2000 osób. Po 
wojnie ekshumowano szczątki 107 osób, część z nich zo-
stała zidentyfikowana przez krewnych. Pogrzeb ofiar odbył 
się 8 grudnia 1945 roku. 

W lipcu 1945 roku przeprowadzono pierwszą ekshuma-
cję w lesie miejskim przy ulicy Strzeleckiej. Były to zwłoki 
zamordowanych we wrześniu 1945: Michała Bembenka, 
Leona Schoena, Władysława Schreibera. Ich pogrzeb (8 
lipca 1945) przybrał charakter manifestacyjny. Szczątki po-
chowano na Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich.

Listopad i grudzień 1945 roku – w pobliżu drogi z Choj-
nic do Czartołomia odkryto w rowach strzeleckich z 1939 
zwłoki pomordowanych Polaków – 107 ofiar zbrodni. Pod-
czas późniejszej ekshumacji z początku grudnia 1945 na 
polach igielskich na lewo od drogi z Chojnic do Czartoło-
mia (również w dawnych rowach strzeleckich) natrafiono 
na zwłoki pomordowanych umysłowo chorych, którzy byli 
pensjonariuszami Krajowych Zakładów Opieki Społecznej 
(ekshumowano szczątki 61 zamordowanych, dla reszty 
ofiar pozostawionych na miejscu usypano zbiorową mo-
giłę). Wskutek kolejnej ekshumacji (na polach rolnika Da-
leckiego) ekshumowano 11 ofiar zamordowanych, z pola  
należącego do Dogsa 3 ofiary. W okolicy przeprowadzo-
no liczne ekshumacje pojedynczych grobów ofiar zbrodni 
hitlerowskich. Wielki Pogrzeb Manifestacyjny odbył się 8 
grudnia 1945, szereg trumien ze zwłokami pomordowanych 
wystawiono wcześniej w kościele farnym. Zidentyfikowane 
szczątki zamordowanych złożono w osobnych grobach, 
nierozpoznane w mogiłach zbiorowych na Cmentarzu Ofiar 
Zbrodni Hitlerowskich.

W śródmieściu Chojnic, przy ulicy Gdańskiej i Wysokiej, 
na placu przed bramą cmentarza znajduje się Pomnik Orła. 
Pomnik jest poświęcony ofiarom faszyzmu z lat 1939-1945. 
Na wysoki postumencie zbliżonym do kolumny wykonanym 

z jasnożółtego piaskowca umieszczona jest sylwetka orła 
białego z rozpostartymi skrzydłami. 

W dolnej części kolumny znajduje się prostopadłościen-
na forma z godłem i napisami na trzech płaszczyznach: 
„POLEGŁYM I OFIAROM FASZYZMU HITLEROWSKIE-
GO W LATACH 1939-1945 W XX ROCZNICĘ WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ SPOŁECZEŃSTWO POWIATU

Pomnik Ofiar Zbrodni Hitlerowskich umiejscowiony 
jest na miejscu dawnego cmentarza rzymskokatolic-

kiego. Właściwy cmentarz znajduje kilkadziesiąt metrów 
na północ od postumentu (foto W. Gołuńska).

CHOJNICKIEGO”, po bokach – „1.09.1939 GODZ. 4.45 
OSTRZAŁ CHOJNIC I POCZĄTEK NAJAZDU HITLE-
ROWSKIEGO” oraz trzeci napis: „1.09.1958 SYMBOLEM 
WALKI MIĘDZY NARODAMI”. Pomnik wzniesiono zgodnie 
z uchwałą Miejskiej Rady Narodowej z dnia 5 października 

1947 r. i odsłonięto 1 września 1959. Chojnicki pomnik 
to dzieło profesora Adama Smolana z Gdańska. Powstał 
w 1959 roku i nazwany został przez autora pomnikiem 
Obrońców Chojnic. Przez chojniczan potocznie nazywany 
jest pomnikiem Orła. – W projekcie nigdy nie miał korony, 
ponieważ w czasach komunizmu tego się nie praktykowa-
ło. Już w czasach demokratycznego ustroju dwaj radni, 
reprezentujących Chrześcijański Ruch Samorządowy (An-
drzej Mielke i Piotr Pawlicki) zaproponowali, by na głowę 
orła założyć koronę. Było to w 2013 roku. Koronę wykona-
no z miedzi wedle projektu Andrzeja Ciemińskiego w pra-
cowni Zbigniewa Felskiego w Brusach. Rodzina autora 
pomnika zaprotestowała, gdy zaingerowano w monument. 
Nie uwzględniono zdania członków rodziny i zmieniono wi-
zerunek pomnika, dlatego wówczas korona została zdjęta. 
W 2019 dwaj radni – Antoni Szlanga i Zdzisław Januszew-
ski wyszli z inicjatywą, by jednak przywrócić koronę. Tym 
razem podjęto rozmowy z rodziną autora pomnika. Wicebu-
rmistrz rozmawiał z synem profesora i dostał ustną zgodę. 
Spotkał się w Sopocie z rodziną autora pomnika, przeprosił 
za te wcześniejsze nieporozumienia. Projektem zajęła się 
ASP w Gdańsku pod czujnym okiem profesora Tomasza 
Sobisza, który był uczniem Adama Smolana. Z ramienia 
urzędu nad przebiegiem prac czuwał też architekt miejski 
Andrzej Ciemiński. Korona została zamontowana 30 stycz-
nia. – Zrobiona jest z konglomeratu piaskowca. Kosztowała 
3 tys. zł.  Orzeł otrzymał tzw. koronę zamkniętą (korona za-
mknięta była symbolem niezawisłości, co wyrażała poprzez 
zwieńczenie jej pałąków krzyżem – oznaczało to, że król 
ma nad sobą już tylko Boga).

Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. 
Brama wejściowa (foto W. Gołuńska).

Na ścianach po stronach przejścia na cmentarz umiesz-
czone są tablice z nazwiskami zamordowanych (foto W. 
Gołuńska).

Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Groby pomordowanych 
w Dolinie Śmierci, których szczątki zostały zidentyfikowane 
i rozpoznane. Wiele mogił na cmentarzu jest bezimiennych.

Pomnik wieńczy figura orła (rys. W. Gołuńska).
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Berlinka, berlinka – droga marzeń dziecięcych.
Piotr Eichler
Nauczyciel historii, regionalista, działacz społeczny

Moich marzeń dziecięcych. Nie wiem jak u innych 
osób. Ale ja uwielbiałem, jak z rodzicami, samocho-
dem, jechaliśmy po berlince. Oni jakoś nie podzielali 
mojego entuzjazmu, a mnie fascynowała gładkość 
tej drogi. Dzisiaj pozostały po tych podróżach tylko 
wspomnienia.

Oczywiście dla starszych chojniczan nazwa berlinka nie 
jest pustym słowem. Dla młodych lub tych najmłodszych 
czytelników to może być słowo nieznane, nic niemówiące. 
Natomiast niewielu, którzy tę nazwę kojarzą, tak naprawdę 
wiedzą do końca, o czym mówimy. Że mówimy o drodze 
– to wiedzą. Że to ta droga na Czersk, a w drugą stronę 
na Jastrowie, Wałcz, do Niemiec – to też wiedzą. Ale czy 
wiedzą, czy to tak było na pewno na ten Człuchów i dalej do 
tych Niemiec? A to już niekoniecznie i tu zaczyna się pole 
do popisu dla działu „Historia Chojnic”.

Trudne początki

To, co my, chojniczanie, nazywamy berlinką, tak jak to 
w większości chojniczanie 50+ kojarzą, pierwotnie miało 
w ogóle nie powstać. Owszem plany budowy autostrady 
z Berlina do Królewca istniały, ale zupełnie inną trasą. Po 
kolei jednak. W jednym z opracowań natknąłem się na zda-
nie zaczynające się od słów „Berlinka to popularna obecnie 
nazwa hitlerowskiej autostrady(…)”. Trochę się zadumałem. 
Zapewne miał to być skrót myślowy, a wyszła niezręczność. 
Droga nie ma poglądów i tak samo sympatii politycznych. 
Co prawda naziści starali się i budowę autostrad uzasad-
niać ideologicznie, co nie zmienia faktu, że to zdanie o wiele 
lepiej by zabrzmiało „Berlinka to popularna obecnie nazwa 
autostrady wybudowanej po dojściu Hitlera do władzy(…)”. 
A my od razu wiemy, gdzie czasowo tę drogę usytuować. 
W tym wypadku po roku 1933. 

Temat dróg to ogólnie ciekawe zagadnienie. Od tego, ja-
kie są ich rodzaje, przez to, jak je budowano oraz kto – i dla-
czego – miał ich tyle, ile miał, po analizę, jak pięknie można 
przebudową schrzanić to, co było wcześniej funkcjonalne 
i dobrze służyło użytkownikom. Porównanie np. długości 
dróg tzw. bitych w Polsce międzywojennej i w Niemczech 
w tym samym okresie daje obraz porównawczy gospodarek 
obu państw. Po zakończeniu I wojny światowej przegrane 
Niemcy formalnie pożegnały się z monarchią konstytucyj-
ną na rzecz republikańskiej formy państwa. Od miejsca 
uchwalenia obowiązującej konstytucji – Weimar – w histo-
riografii potocznie nazywamy ten okres (1919-1933) w histo-
rii Niemiec Republiką Weimarską. Mimo że okres Republiki 
Weimarskiej zajmuje większą część niemieckiego okresu 
międzywojennego, to rozwój gospodarczy napotykał na 
wiele trudności. Nie wnikając w ich przyczyny, bo nie jest 
to tematem dzisiejszego artykułu, autostrad w tym czasie 
Niemczech powstało tyle, co nic. Dodatkowo kryzys eko-
nomiczny w latach 1929-35 na świecie wyhamował wiele 
planów, wręcz zniweczył przedsięwzięcia już rozpoczęte. 
Chociaż warto wspomnieć, że najstarszy w Europie odci-
nek autostrady liczący 9 km oddano w 1921 roku w Berlinie 
(AVUS – Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße, niem. 
ulica ruchu automobilowego i ćwiczebna). Kryzys gospo-
darczy w chwili jego wybuchu radykalnie ograniczył np. bu-
dowę 20-kilometrowego odcinka autostrady Berlin-Kolonia.

Obietnice, obietnice

Hitler doszedł do władzy na fali niezadowolenia spo-
łecznego związanego między innymi z ograniczeniami (li-
czebności armii) i obciążeniami (odszkodowania) traktatu 
wersalskiego i kryzysem gospodarczym. Przed wyborami 
parlamentarnymi, które dały wygraną jego partii, w przemó-
wieniach obiecywał odbudowę gospodarczą i wyciągnięcie 
Niemiec z kryzysu. Przedstawiał wizję przyszłości, w której 
Niemcy odrzucają „dyktat wersalski”, bogacą się, odzysku-
ją honor i suwerenność, odbudowują armię, stają się potę-
gą, z którą liczy się cały świat. Trudno dziwić się, że takie 
hasła zyskiwały na popularności w społeczeństwie, w któ-
rym istniało 40% bezrobocie. Postępująca bieda, rosnąca 
inflacja i brak perspektyw były wystarczającymi czynnika-
mi, by hasła wyborcze NSDAP zyskały społeczne popar-
cie i w efekcie dały tej partii zwycięstwo. Co więcej – po 
wygranych przez nazistów wyborach i przejęciu przez nich 
w marcu 1933 roku władzy, dla przeciętnego Niemca za-
powiedzi Hitlera zaczęły być stosunkowo szybko widoczne 
i odczuwalne.

Nie będziemy w tym artykule również analizować eko-
nomicznych podstaw „cudu gospodarczego”, bo to również 
nie jest tematem tego tekstu. Ale wyjaśnijmy w uproszcze-
niu – był to wynik ogromnego wzrostu długu wewnętrznego 
państwa, sięgającego 50% PKB. Jedynym wynikiem dal-
szego prowadzenia takiej polityki było nieuchronne ban-
kructwo państwa. Jedynym ratunkiem przed tym był na-
tychmiastowy „zastrzyk” gotówki do państwowej kasy. A to 
mogły zapewnić aneksje terytorialne. Na co ostatecznie 
Hitler się zdecydował – najpierw Austria, potem Czechosło-
wacja (bez konfliktu zbrojnego), a potem II wojna światowa. 
Ekonomia stanowi, obok polityki, jeden z aspektów wybu-
chu wojen, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy.

Namierzamy berlinkę

Szeroko zakrojone roboty publiczne, finansowane przez 
państwo były najprostszą drogą do likwidacji bezrobocia 
i poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin niemieckich. Zno-
wu – jednym ze sposobów. Ale to akurat, z punktu widzenia 
tematu tego artykułu ma zasadnicze znaczenie. Po dojściu 
do władzy Hitler ogłosił, że zostanie wdrożony plan rozwoju 
gospodarczego i związanych z nim reform społeczno-eko-
nomicznych. Sam plan wprowadzono dopiero na lata 1936-
40. Ale od 1933 roku rozpoczęto zapowiadane w kampanii 
wyborczej działania. Jak pisałem wcześniej, w Republice 
Weimarskiej rozpoczęto budowę autostrad, ale z mizernym 
skutkiem, a kryzys gospodarczy wyhamował ten program. 
A planowano wybudować 22 tys. km takich dróg! Hitler roz-
winął program budowy państwowych autostrad i wykorzy-
stał w tym celu finanse Kas Bezrobotnych. Zresztą do prac 
takie osoby były głównie zatrudniane. We wrześniu 1936 
roku III Rzesza miała już 1000 km RAB-ów (skrót od Re-
ichsautobahn). O ile naszą berlinkę rozpoczęto budować 
12 grudnia 1933 roku, to właśnie 27 września 1937 roku 
oddano jej pierwszy odcinek z Berlina do Szczecina liczący 
112,5 km. Przyznam się, że jeżeli czytelnicy pomyślą, że 
się pomyliłem z tym Szczecinem, to nie będę zdziwiony. Ale 
tak właśnie! Berlinka pierwotnie nie była planowana przez 
Chojnice. Owszem miała łączyć Berlin z Królewcem, ale zu-
pełnie inną trasą. Proszę popatrzeć na mapę umieszczoną 

na początku artykułu. Skądinąd to bardzo ciekawa mapa, 
bo została wydana przez T. Grabowskiego pt. Mapa sieci 
dróg bitych w Polsce w roku 1945. Co prawda w reedycji 
z 2005 roku dodano lasy, wody, granicę państwa i pod-
kolorowano ją, ale to, co nas interesuje, widać doskonale 
– pierwotnie planowany przebieg autostrady Berlin-Króle-
wiec. Pokazano ją linią przerywaną, zaczyna się nad Sta-
rogardem, między miejscowościami Przemocze i Poczer-
nia, dalej w stronę Drawska i Miastka. Od Miastka biegnie 
przez Bytów drogami już zbudowanymi. Ostatni planowany 
odcinek widać w okolicach Kornego między Wygodą a Stę-
życą. W tym miejscu planowana droga się urywa, bo tam 
przebiegała zachodnia granica II Rzeczypospolitej. Dalej 
biegła od miejscowości Pruszcz, gdzie łatwo się domyślać, 
była wschodnia granica między polskim Pomorzem a Wol-
nym Miastem Gdańsk. Dochodzi do Elbląga, skąd prowa-
dził do Królewca odcinek długości 105 km, oddany w roku 
1937. W 1939 roku plany stały się jeszcze bardziej ambitne. 
Według mapki opublikowanej w elbląskiej gazecie „West-
preussische Zeitung” ze stycznia 1939 roku w Barwicach 
droga miała się rozgałęzić i przez Szczecinek dotrzeć do  
Człuchowa. W domyśle miała biec dalej przez Chojnice, 
Starogard Gdański, Gdańsk do Elbląga. Ale ostatecznie tej 
koncepcji nie zrealizowano. Po zajęciu Polski w 1939 roku 
Niemcy, używając robotników przymusowych, zbudowali 
następny odcinek od Rzęśnicy1) przez Stargard do Łęczycy. 
Jednocześnie na terenach planowanego przebiegu berlinki 
od Łęczycy w stronę Bytowa i Kościerzyny wykonano też 
wiele prac ziemnych. I tu dochodzimy do kolejnej cieka-
wostki. Niemcy budowy berlinki nigdy nie dokończyli!

Wiele śladów budowy berlinki  można spotkać do dzi-
siaj. Kto zainteresowany, może poszperać w Internecie i co 
nieco znajdzie. Wokół miejsc, gdzie wykonywano roboty, 
powstawały obozy pracy. W pobliżu Chojnic to np. Zdroje 
koło Lipusza czy w okolicach Stężycy. Sam postanowiłem 
spróbować latem zrobić sobie taką wycieczkę. Co prawda 
po wiadukcie, który znajdował się w pobliżu dzisiejszego 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 142 z drogą krajową 
nr 20 w Lisowie pewnie znajdę niewielkie ślady. Ponieważ 
był nieużywany, we wrześniu 2019 roku zburzono go. Ale to 
dowód, że mimo upływu lat co nieco z dawnej drogi (pozo-
stałości wybudowanych odcinków) lub jej budowy (nasypy, 
teren przygotowany pod pas drogowy) odnajdziemy.

Berlinka. Resume – była czy nie?

Zatem podsumujmy – wszyscy wiedzą, że berlinka przez 
Chojnice biegła, ale z tego, co napisałem, wynika, że jej tu 
nie ma i nie było. Wszyscy po berlince  jeżdżą od Gorzowa 
do Tczewa i dalej, ale to nie jest berlinka. Jednym słowem 
udało mi się napisać tekst z historii Chojnic o czymś, co 
z tą historią jest nierozerwalnie związane, a nie ma z nią 
nic wspólnego. Myślę, że w głowach czytelników nieśmia-
ło rodzi się pytanie – „To gdzie jest ta cholerna berlinka, 
biegnąca przez Chojnice do Tczewa?!”. Dobre pytanie! Co 
więcej, droga ta, o którą pytamy, biegnie od Kostrzyna nad 
Odrą, przez Gorzów, Wałcz, Jastrowie, Człuchów. Prawda, 
że wyszedł niezły pasztet? To na zakończenie postaram się 
w dwóch zdaniach cała sprawę rozwikłać. 

~ dokończenie na następnej stronie

Przebieg berlinki pokazany na fragmencie mapy Polski 
z 1945 roku, obejmującej Pomorze i Żuławy Wiślane
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Józef Lewiński (1932-1994) we wspomnieniach Czesława Gierszewskiego
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

W br. świętujemy stulecie powstania Klubu Żeglarskiego Chojnice – najstarsze-
go stowarzyszenia braci żeglarskiej w Polsce. Przez dziesięć dekad sporty wodne 
na Łukomiu i innych akwenach uprawiało liczne grono wodniaków. Pośród nich był 
Józef Lewiński, postać doskonale znana starszemu pokoleniu żeglarzy.

Z Rytla nad Łukomie

Józef Lewiński przyszedł na świat 90 lat temu - dziewiątego maja 1932 roku w Rytlu. 
W 1946 r. zapisał się jako wychowanek Domu Dziecka w Chojnicach do Żeglarskiej Druży-
ny Harcerskiej im. księcia Mestwina. Chętnie brał udział w rejsach turystycznych i obozach 
harcerskich. Po rozwiązaniu harcerstwa w 1948 r. został członkiem Ligi Morskiej w Cha-
rzykowach i korzystał z jej sprzętu żeglarskiego. W tym też czasie uczył się w Technikum 
Kolejowym w Bydgoszczy. Jak wspominał Czesław Gierszewski, J. Lewiński zdobył tam 
zawód maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych, ślusarza oraz kierowcy. Po ukoń-
czeniu szkoły pracował w Parowozowni Chojnice i został członkiem sekcji żeglarskiej „Ko-
lejarza”. Od 1949 r. posiadał uprawnienia do prowadzenia jachtów śródlądowych.

Przewrócona łódź

Zmarły niedawno Czesław Gierszewski, kronikarz chojnicko-charzykowskiego ośrodka 
sportów wodnych, barwnie i ze swadą opowiadał o żeglowaniu młodego Józefa: „Jedna 
z przygód żeglarskich wywarła niewątpliwy wpływ na jego życie 1 maja 1951 roku wypłynął 
na bączku o powierzchni żagla 5 m2 ze swoją przyszłą żoną Marianną do Małych Swor-
nychgaci. Wyruszyli z przystani LOK. Godziny przedpołudniowe, pogoda piękna, wiatr 
umiarkowany, czyli akurat. Gdy wracali, zerwał się północny wiatr, fala ciągnęła wzdłuż 
jeziora. W pewnym momencie Józek nie utrzymał łodzi, bączek wywrócił się na wysokości 
dużego jeziora czyli środkowej misy akwenu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności opływa-
łem właśnie Wyspę Miłości wraz ze swoim towarzystwem i w pewnym momencie zauwa-
żyłem brak białego żagla, który jeszcze niedawno znajdował się na wodzie. Popłynęliśmy 
na przeciwległy brzeg w przekonaniu, że żaglówka tam się znajduje. Zaniepokojeni za-
częliśmy bacznie obserwować jezioro. W pewnym momencie wśród fal zobaczyłem biały 
punkt. Natychmiast dokonaliśmy zwrotu i podpłynęliśmy do łodzi. Wyglądało to tragicznie. 
Żaglówka wywrócona, a prawie nieprzytomną Mariannę Józef trzyma za włosy.

Wyciągnęliśmy nieszczęśników z wody, zrobiliśmy masaże, które przywróciły krąże-
nie zmarzniętym ciałom. Przewróconą łódź zostawiliśmy i naszą dotarliśmy do brzegu. 
Wszystkim było bardzo zimno. Już na brzegu poczuliśmy się znacznie lepiej, zwłaszcza że 
padła propozycja pójścia na wódkę do „Charzykowianki”, co skutecznie zapobiegło choro-
bie. Tragiczne chwile mocne związały Mariannę i Józefa, którzy w 1951 r. wzięli ślub i odtąd 
pływali razem - i w życiu, i po Jeziorze Charzykowskim”.

Kapitan „Maryli”

W 1967 r. Józef Lewiński zainicjował budowę statku spacerowego. Budowa prowadzo-
na z wieloma trudnościami trwała cztery lata. Popularny później w regionie statek  otrzy-
mał imię „Maryla” i w 1971 r.  rozpoczął regularne rejsy po Jeziorze Charzykowskim. Pro-
wadzenie tak dużej jak na warunki jeziorne jednostki wymagało specjalnych uprawnień. 
Józef Lewiński w 1967 r. zdobył stopień kapitana żeglugi śródlądowej II klasy, a w 1976 r. 
mechanika żeglugi śródlądowej II klasy. Letnie rejsy „Marylą” cieszyły się powodzeniem, 
szczególnie wśród turystów wypoczywających nad Łukomiem. Warto też uzupełnić, iż za-
miłowanie do żeglarstwa J. Lewiński godził znakomicie z druga pasją jaką stanowiło w jego 
życiu myślistwo.

Kapitan Józef Lewiński zaliczył jeden z najwspanialszych rejsów morskich w 1987 r. na 
statku „Zawisza Czarny”, pełniąc funkcję motorzysty okrętowego. W ciągu rejsu odwiedził 
wiele portów: Helgoland, Rotterdam, Kilonia, Lubeka i kilka innych. Uczestniczył również 
w 1985 r. w rejsie statku „Zientek” do Hamburga. Następnie na jachcie „Wola” wypłynął 
w 1986 r. do Kilonii. Ostatni rejs odbył jesienią 1988 r. na jachcie „Zjawa IV”, gdzie pełnił 
funkcję bosmana.

Udział w rejsach morskich nie przeszkodził mu w przygotowywaniu statku pasażer-
skiego do sezonu. Uczestnikom przejażdżek opowiadał ciekawe historie, prawdziwe i le-
gendarne, związane z kolebką żeglarstwa - Jeziorem Charzykowskim. Był wielokrotnie 
wyróżniany za propagowanie żeglarstwa, wytrwałość w działaniu i zasługi. Cieszył się 
wśród żeglarskiej braci wielką sympatią. Do emerytury, na którą przeszedł w 1983 roku, 
znakomicie godził pracę zawodową z zamiłowaniami. Wiek i problemy w życiu osobistym 
spowodowały, że odszedł na zawsze 31 sierpnia 1994 roku.

Oprac. A. i K. Jaruszewscy na podstawie przeprowadzonych rozmów z C. Gierszewskim, 
wspólnych rejsów i przekazanych materiałów biograficznych oraz książek opublikowanych przez C. 
Gierszewskiego.

~ dokończenie ze strony 19

Odpowiadając na pierwsze pytanie – ta „cholerna” ber-
linka oraz ślady po niej są do dzisiaj tam, gdzie ją Niemcy 
zaplanowali. Odpowiedź druga – przez Chojnice nie prze-
biegała droga potocznie zwana berlinką. W takim razie 
czym są ulice Człuchowska, Sukienników i Gdańska, jeśli 
nie biegnącą przez Chojnice berlinką? Proszę bardzo, oto 
odpowiedź: ulice stanowiły część Reichstraße No. 1. To 
przedwojenna droga z Berlina przez Gorzów, Wałcz, Człu-
chów do granicy z Polską przed Chojnicami oraz z Mal-
borka, przez Elbląg, Frombork, Braniewo, Mamonowo, 
Królewiec, Instenburg (Czerniachowsk) do granicy z Litwą 
w stronę Mariampola. Ponieważ berlinka nie została jesz-
cze wybudowana, a Reichstraße No. 1 stawała się głów-
ną drogą na osi zachód-wschód, po zajęciu Polski odcinek 
Chojnice – Tczew – Malbork został wybudowany w tech-
nologii „autostradowej”, czyli jako droga z nawierzchnią 
betonową. To przesądziło o jej doskonałej jakości. Nowy 

odcinek stał się częścią starej drogi i również uzyskał ten 
sam numer 1. Wybudowano wtedy też most na Wiśle pod 
Tczewem w Knybawie - istniejący do dzisiaj. 

Efekty budowy nowego odcinka Reichstraße No. 1 są 
widoczne w Chojnicach do dzisiaj. Najlepiej u zbiegu ulic 
Gdańskiej i Kościuszki przy przejściu koło Netto. Otóż 
przebiegająca tam ulica była za wąska dla przebiegu nowej 
drogi. Jej szerokość ograniczały stojące tu domy. Co zrobili 
Niemcy? A wyburzyli je, zmieniając w ten sposób na stałe 
układ urbanistyczny tego fragmentu miasta. Najlepiej widać 
to na prezentowanych ilustracjach. 

Chojniczanie pamiętają również nawierzchnię ulicy Su-
kienników wykonaną z granitowej kostki. To była druga po-
zostałość. Ulica z kostką bardzo mi się podobała, żałuję, 
że w wyniku przebudowy „wyparowała”. Wiem, wiem, jak 
popadał deszcz, to robiło się ślisko i szczególnie samocho-
dy ciężarowe miały problemy z podjechaniem na wysokości 

Kino-Teatru. Nawierzchnia asfaltowa miała to zniwelować. 
O ile mnie pamięć nie myli, to po pierwszych opadach śnie-
gu jest tam tak samo jak z tą kostką… Czyli zmieniło się 
niewiele pod tym względem, a kostki mi żal. Miała swój 
„wyraz”.

A na koniec dopowiem, że berlinka to jest jeszcze coś 
całkiem innego. Jak mi redaktor naczelny w przyszłym mie-
siącu puści tekst z cyklu „Ciekawostki znalezione przy oka-
zji” – to o tym napiszę.

___________
1) Wieś została zniszczona pod koniec II wojny światowej. 9 

marca 1945 nacierająca w stronę Chlebowa i Starych Brynek Ar-
mia Czerwona toczyła ciężkie walki o wieś Hornskrug, w wyniku 
których wieś została zrównana z ziemią (Wikipedia).

2) Siłą rzeczy kończyła się w Topoli (dawniej Władysławek), 
gdzie do 1 IX 1393 roku znajdował się polski posterunek graniczny.

Pl. Niepodległości w roku 1918 – wyraźnie widać, jak 
wąska była ulica w tym miejscu między domami

Kamienica ze sklepem meblowym 
Augusta Kirsteina i należąca do niego fabryka mebli

Te dwa domy zaznaczone strzałkami 
rozebrano dla poszerzenia nowej drogi

Statek wycieczkowy „Maryla”.
Charzykowy lata 70-te. Pocztówka KAW.
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HISTORIA  CHOJNIC

100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Dziennik Bydgoski, Numer 117. Bydgoszcz, czwartek 1 czerwca 1922.

~ Chojnice. (Wypadki.) Utopił się w stawie, położonym przy cegielni, należącej do zakładu 
poprawczego wychowanek tegoż zakładu, Murach. W południe udał się bez zezwolenia 
kąpać i nie wrócił więcej. Poszukiwania za nim dopiero odkryły ten smutny a dla zakładu 
nieprzyjemny wypadek. 
~ W sobotę powstał pożar w domu p. Freiwalda przy ulicy Dworcowej i to przez nieostroż-
ność. Spalił się w mieszkaniu pewnego nauczyciela zapas torfu, firanki oraz podłoga. Straż 
ogniowa pożar wnet ugasiła.

Gazeta Gdańska, Numer 126. Gdańsk, sobota 3 czerwca 1921

~ Z Chojnic. Donoszą nam, że tamtejszy wydział powiatowy zatrzymuje jeszcze optanta 
Niemca w osobie Alberta Wollerta, jako woźnego, choć jest rozporządzenie, że od pierw-
szego marca ma się uwolnić wszystkich optantów z urzędów.  A przecież wielu bezrobot-
nych Polaków czeka i może skutecznie objąć taką posadę.

Dziennik Bydgoski, Numer 121. Bydgoszcz, środa 7 czerwca 1922.

~ Chojnice. (Bibljoteka Policji Państwowej). Tutejsza policja państwowa utworzyła dla 
urzędników swych bibliotekę, liczącą około 500 książek. Zarazem zawiązało się kółko 
oświatowe. Jest to pierwsza w całej Polsce bibljoteka dla urzędników policyjnych.

Słowo Pomorskie, Numer 129. Toruń, środa 7 czerwca 1922.

~ Chojnice.  (Ospałość.) Szkoła powszechna urządziła 26 ub. m.  obchód rocznicy Trze-
ciego Maja. Należy się uznanie kierownictwu tejże szkoły za trudy i mozoły, jakie wraz 
z dziatwą przy urządzeniu tej uroczystości poniosło. Dziwić się tylko trzeba, że obywatel-
stwo Chojnic nie uważało za odpowiednie, aby wziąć udział w wieczorku, który tak bardzo 
upiększyła swoimi występami dziatwa szkoły powszechnej. Postępowanie takie zniechęca 
nie tylko samych inicjatorów, ale co gorsza – dziatwę, która przecież potrzebuje zachęty 
starszych. Nie zapominajmy nigdy o tym, że młodzież nasza to przyszłość narodu, przeto 
należy ją z całą pieczołowitością wychowywać nie tylko materjalnie – ale także ideowo. 
Oburzenie na ospalców pomiędzy kierownictwem i żal dziatwy, która ćwiczyła się w tym 
celu, aby zdać egzamin w postępach, jakie w polskiem czyni – jest słuszny. Spodziewać się 
jednak należy, że tak kierownictwo szkoły jak i dziatwa nie zraża się tą ospałością chojni-
czan, tylko nadal wytrwale pracować będą dopóty, dopóki skorupa obojętności nie opadnie 
i serca żywiej nie zabiją.

Dziennik Bydgoski, Numer 123. Bydgoszcz, piątek 9 czerwca 1922.

~ Chojnice. (Łajdactwo.) W lasku miejskim na placu gier i zabaw dokonano włamania 
do jednego z starych wozów kolejowych, służącego do przechowywania sprzętów gimna-
stycznych i sportowych, w ten sposób że odśrubowano jedną z ścian i następnie ją prze-
mocą oderwano. Skradziono jedną piłkę nożną i piłkę ręczną. Piłki te podobno usiłowano 
sprzedać w mieście.

Słowo Pomorskie, Numer 132. Toruń, sobota 10 czerwca 1922.

~  Pawłowo, powiat chojnicki. (Niejasna sprawa.) Piękny majątek ziemski wielkości oko-
ło 135 morgów z parową cegielnią dotychczasowego właściciela p.  Sorgatza (Niemca) 
przeszedł w ostatnim czasie jakimś niejasnym sposobem w ręce Żyda Gelba z Berlina. 
Pierwszeństwo nabycia miał tu Okręg. Urząd Ziemski w Toruniu o czem poinformowany 
był Żyd przez poprzedniego właściciela. Zgodziwszy się na cenę kupna  w wysokości 34 
mlj.  Mkp.  wyjechał do Warszawy, aby tam „załatwić” sprawę. Wskutek tego po przybyciu 
z Warszawy oświadczył p. Sorgathowi, że nie potrzebuje się obawiać, bo wszystko jest 
w porządku. Załatwiono formalności kupna i już gospodarzy Żydzina. Po kilku dniach wy-
dał „ukaz”, by robotnicy folwarku zachowali starą tradycję i pozdrawiali go po dawnemu 
a do „dziedzica” przemawiali tylko po niemiecku. Pan Gelb ma podobno zamiar wykupić 

kolejno i inne majątki w okolicy. Obecnie wykupuje zboże żniw tegorocznych i płaci najwyż-
sze ceny. Ponieważ setki Polaków czeka już bardzo – bardzo długo na przewłaszczenie 
majątków ziemskich – czasami nawet daremnie nie jest jasnem dlaczego w tym wypadku 
właśnie Żyda faworyzowano. Dla uspokojenia oburzonego obywatelstwa byłoby odpowied-
nie wyjaśnienie ze strony O. U. Z.  na miejscu.

Słowo Pomorskie, Numer 134. Toruń, wtorek 13 czerwca 1922.

~ Chojnice. ( Bractwo Strzeleckie, Czerwony Krzyż).  Starym zwyczajem obchodziło brac-
two strzeleckie w drugie i trzecie św. Zielonych Świątek swoją doroczną uroczystość wy-
strzeliwania Króla Kurkowego. Królem Kurkowym został burmistrz adiunkt rewizor rachuby 
p. Standera, I rycerzem p. Philip, II rycerzem p. Weilandt. Bractwo Strzeleckie w Choj-
nicach  jest jednym z najstarszych bractw na Pomorzu. Założenie tegoż bractwa datuje 
z roku 1383. Królowie polscy jak Jan Kazimierz, Jan Sobieski i inni potwierdzili przywileje 
bractwa. Pomiędzy innymi starożytnymi pamiątkami z czasów polskich znajduje się w po-
siadaniu bractwa srebrny puchar dar ks. Radziwiłła starosty człuchowskiego z 17 stulecia. 
~ W niedzielę rozpoczął się w Chojnicach tydzień czerwonego krzyża od samego rana 
uwijały się na ulicach kwestujące panienki. Plan był obfity. W pierwsze i drugie św. Zielo-
nych Świątek zebrali około 70,000 mk.

Słowo Pomorskie, Numer 135. Toruń, środa 14 czerwca 1922.

~ Chojnice. (Tydzień Czerwonego Krzyża),  koncert (włoska noc) urządzony w ogrodzie 
- cukierni Radtkiego na rzecz Czerwonego Krzyża udał się doskonale. Nasi chojniccy ar-
tyści pod batutą p. Reusza dobrze wywiązali się ze swojego zadania. Pogoda była wprost 
wymarzona. Zarząd Czerwonego Krzyża nie szczędził zabiegów, ażeby publiczność była 
zadowolona. Bajeczne oświetlenie, doskonały bufet z miłą usługą, składały się na harmo-
nijną całość. Żałować należy, że dochód był minimalny. Oprócz małego grona tutejszej 
inteligencji, większość świeciła nieobecnością, nie mówiąc już o obywatelach niemieckich, 
którzy stale omijają nasze zabawy na cele dobroczynne. Na zakończenie tygodnia Czer-
wonego Krzyża odbyła się w niedzielę w parku strzelniczym wenta. 

~ Pawłowo pow. chojnicki. (Sprzedawczykostwo i przekupstwo). Do wiadomości podanej 
o nabyciu nieruchomości od p.  Sorgatha przez Żyda Gelba dodać wypada, że oprócz 135 
morgów dobrej ziemi i cegielni nabył p. Gelb - młyn parowy wspaniale urządzony, jedyny 
w całej okolicy. Obywatelstwo nasze wzburzone jest tą transakcją i oczekuje z niecierpli-
wością rozstrzygnięcia władz naszych. Byłoby  to niesłychanym, gdyby mimo wszystko Żyd 
Gelb dostał przewłaszczenie.

Gazeta Gdańska, Numer 135. Gdańsk, czwartek 15 czerwca 1921

 ~ Czersk. Dowiadujemy się, iż w Czersku zamierza grono tamtejszych obywateli wydawać 
niebawem nową gazetę, aby ubić tam wychodzący „Głos Ludu”. Zawiązała się, jak nas 
informują, podobno spółka, do której między innymi należą pp:  Kalinowski, Pertek i sędzia 
Graffy.

Gazeta Gdańska, Numer 140. Gdańsk, czwartek 22 czerwca 1921

~ Czersk. Tutejsza policja państwowa przytrzymała szajkę złodziejską składającą się 
z braci Franciszka i Józefa Masurowskich z Pelplina, oraz narzeczonej pierwszego, Pela-
gfię Piatkównę z Rozentalu pod Pelpilnem. Wymienieni, którzy z Pelplina do Czerska bez-
celowo przybyli, odwiedzali kolejno większą część tutejszych sklepów, w których zamiast 
zakupów szereg mniejszych kradzieży popełnili. Pomiędzy innymi skradli w sklepie cygar 
Maksym. Ślednia dwie papierośnice i jedną fajkę, w księgarni Wiktora Goli 2 wartościowe 
książki, a w składzie skór Jana Bonina jeden kawał zelówki. Gdy w sklepie rzeźnika Mak-
sym. Grzecy, Fr. M.  kawał mięsa skradł i z takowem uciekł, został dostrzeżony, dognany 
i w ręce policji oddany, która później jego towarzyszy odszukała i do Sądu odstawiła. 
~ Aresztowany swojego czasu Franciszek Plinka II z Będzmierowic, który pozostawał 
w bliskim kontakcie z koniokradem Bronisławem Prądzińskim, którego tutejsza policja 
aresztowała, został za kaucję 300 000 marek z tutejszego więzienia na wolność puszczony.
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CHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Na początek może kilka słów o sobie.

Chojniczanin od pokoleń, absolwent szkoły pod-
stawowej nr 5 w Chojnicach, następnie Państwowe 
Technikum Rachunkowości Rolnej. Potem „wylądo-
wałem” w szkole wojskowej,  w Centrum Kształce-
nia Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu na szko-
le chorążych. Niestety ze względów zdrowotnych 
nie dane było mi jej skończyć. Następnie  bardzo 
kapitalny epizod w moim życiu - praca w Spółdziel-
ni Inwalidów „Równość” w Czersku jako referent do 
spraw zaopatrzenia i zbytu. Stamtąd wystartowałem 
na historię i w 1972 roku rozpocząłem edukację na 
dawnym WSP-owie w Gdańsku, które ukończyłem 
z tytułem magistra w specjalizacji muzealnictwo już 
na Uniwersytecie Gdańskim (zmiana nazwy w trak-
cie studiów), czyli mam w dyplomie napisane magi-
ster historii specjalizacja muzealnictwo. Po studiach 
pierwsza moja praca to Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Brusach, gdzie byłem jedynym magistrem. Potem 
było już zgodnie z kierunkiem studiów. Zostałem 
pracownikiem muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, 
w dziale historii i stamtąd w wyniku decyzji pana dy-
rektora  świętej pamięci Władysława Ogrodzińskiego 
„wylądowałem” w dzień po swoich urodzinach na po-
lach grunwaldzkich będąc pierwszym kierownikiem 
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej,  wtedy oddziału mu-
zeum Warmii i Mazur.  Tam pracowałem jako kierow-
nik 6 lat, właściwie trochę więcej niż 6 lat i potem ze 
względów typowo mieszkaniowych, w międzyczasie 
urodziła mi się córka Agnieszka, wróciłem do Chojnic. 

Ile pasji ma Bogdan Kuffel?

Tego nie wie nawet Bogdan Kuffel. To jest poję-
cie względne, bo co nazywamy pasją? Moja mama  
zachęcała mnie do czytania i ja pożerałem wte-
dy książki pasjami. To były czasy abstrakcyjne dla 
współczesnych - telewizja była medium raczkującym, 
ale było pięć kin w Chojnicach i ja będąc w szkole 
średniej potrafiłem być być 20 razy w kinie. W Choj-
nicach było wtedy 5 kin: kino Kosmos, kino Pomorza-
nin, kino Mewa, kino Kolejarz i oczywiście Kino-Teatr.  
Panie bileterki doskonale mnie znały i jak byłem sam 
to wpuszczały biednego Bodzia za free, ale jak byłem 
z dziewczyną to trzeba było płacić. Ta miłość do kina 
z czasem przerodziła się w powołanie chojnickiego 
DKF-u. Ta pasja nie opuszcza mnie od ponad dwu-
dziestu lat.

Pasja do historii to chyba kwestia tego, że ja się 
schylę po wszystko, ale miałem też wspaniałych na-
uczycieli historyków. Mieszkałem ulicy Grunwaldzkiej,  
potem na Wysokiej gdzie obok był cmentarz żydow-
ski, więc ta historia była ze mną cały czas od szko-
ły podstawowej. W technikum rachunkowości rolnej 
Zdzisław Modrzejewski, wspaniała postać, śmiertel-
nie zainfekował mnie historią, nawet Katyniem, a po-
tem na uczelni oczywiście w Gdańsku takie tuzy jak 
Stanisław Gierszewski, ten redaktor od „Chojnice 
z dziejów miasta i powiatu” utrwalił tą miłość.

W tamtym czasie pasjonowała mnie również mu-
zyka. Przesiadywałem w klubach bo uwielbiałem ży-
cie studenckie. To były czasy kiedy nie było muzyki 
mechanicznej i w każdym klubie w Trójmieście była 
inna muzyka, inna na medyku, inna na politechnice 
i jeszcze inna na AWF-ie w Żaczku. Tam też realizo-
wano pokazy filmowe. Ja uważam, że młody człowiek 
jest jak gąbka i w tym czasie najmocniej chłonie się 
otaczający świat. Nie wiem czy można to nazwać pa-
sją, ale byłem też przez 13 lat ministrantem.

Ale, która jest dzisiaj najważniejsza?

Z pewnością najważniejszą moją pasją jest kolek-
cjonerstwo i to od czasów ulicy Grunwaldzkiej. Tam 
była Loża Masońska przez płot i ja miałem wspaniałe 
„masoniki”, które niestety potem spieniężył mój brat. 
Tak naprawdę to ja od dziecka zbierałem wszystko. 
Zbieram i kolekcjonuję stare podręczniki do historii, 
książki o Grunwaldzie, ogólnie wszelkie „grunwaldia-
na”, no i oczywiście medale. Kiedy podjąłem pracę 

na polach grunwaldzkich, w 1978 r., organizowałem 
wielką uroczystość -  to była uroczysta przysięga dy-
wizji  im. Tadeusza Kościuszki, a przypominam że 
kościuszkowcy przysięgali, że powtórzą Grunwald, 
taka była wówczas oficjalna narracja.  Na tą uroczy-
stość przyjechało mnóstwo ludzi i ja wtedy dostałem 
od generałów z tej dywizji pięć medali związanych
z Warszawskim Okręgiem Wojskowym. Taki był po-
czątek mojej największej pasji kolekcjonerskiej. 
Mam je nadal, po dzień dzisiejszy. Ale dopiero jak 

przestałem być pracownikiem muzeum to mogłem 
zbierać co chciałem. Kupowałem, licytowałem i wy-
mieniałem się z innymi pasjonatami. Zdarzają się też 
darowizny od przyjaciół. Dzisiaj tych medali są tysią-
ce. Mam na przykład prawie wszystkie medale wyda-
ne w 1910 r. na 500-lecie bitwy. Żyję tak, żeby to co 
robię, to co zbieram sprawiało mi szczęście, sprawiało 
mi radość, bo uważam że życiem trzeba się cieszyć.

A skąd się wzięło bractwo rycerskie?

Bractwo rycerskie wzięło się z prozaicznego 
względu.  Na coroczną inscenizację Bitwy pod Grun-
waldem trzeba mieć zaproszenie. Gdybym czekał aż 
zaproszą byłego kierownika oddziału, to bym się chy-
ba nie doczekał, a ja bardzo chciałem pojechać na ten 
Grunwald. Najprostszą drogą do wzięcia udziału w in-
scenizacji są bractwa rycerskie. Tak więc założyłem 
to bractwo, ale tu też sprawa nie była taka prosta, bo 
bractwa mogły jechać jeżeli spełniły wymogi proce-
duralne, które ustaliła Kapituła Rycerstwa Polskiego 
i organizator. Więc trzeba było mieć bractwo reko-
mendowane, czyli bractwo które rekomenduje, potem 
przejść jak gdyby  lustrację strojową żeby nie było, że 
pojawi się jakiś siedemnastowieczny cudak czy bła-
zen na polach grunwaldzkich. W końcu to wszystko 
spełniłem no i pojechałem,  w sumie byłem na pięciu 
inscenizacjach pod Grunwaldem. To jest taka właści-
wie nobilitacja w pewnym sensie, to jest tak jak alpi-
niści mają swoje góry, to my mamy Grunwald. Mamy 
tylko takiego pecha, że jesteśmy z Pomorza i  zawsze 
jesteśmy Krzyżakami  i zawsze w d…e. 

Jesteś prezesem stowarzyszenia „Pomerania”. 
Po co to stowarzyszenie?

Bractwo rycerskie nie jest sformalizowane, nie 
ma nr KRS, i dlatego potrzebne było stowarzyszenie, 
które może przyjmować darowizny i prowadzić inną 
działalność, np. wydawniczą. Jako stowarzyszenie 
„Pomerania” wydaliśmy naprawdę mnóstwo książek 
o tematyce lokalnej oraz cały czas wydajemy biuletyn 
„Filomata”.  

Od lat organizujesz też wyjazdy na „kadrówkę”.

Tak. Chojnicką kadrówkę wymyśliła Regina Szy-
mańska, której syn pracował w takim stowarzyszeniu 
„kadrówka”, a Regina znając mnie zaproponowała 
mi wyjazd. No i w tym roku jedziemy szesnasty raz.  
Nie zapomnę roku 2014 roku kiedy miałem infekcję 
i pani doktor powiedziała „panie Kuffel ja chcę pana 
hospitalizować”, a ja mówię  „pani wybaczy ale ja jutro 
wyjeżdżam na kadrówkę”, no to pani doktor z doktora-
tem zapisała „ pacjent odmówił hospitalizacji”. Marsz 
szlakiem „pierwszej kadrowej” to dla mnie i chojnickiej 
młodzieży wielka, coroczna, przygoda. To taka „pa-
triotyczna pielgrzymka”. 

A pasja do działalności społecznej?

Działalność społeczna - no właśnie - co to jest spo-
łecznikostwo? Jeżeli nie mamy satysfakcji z własnego 
działania, a tylko patrzymy co ja z tego będę miał, to 
nie jest społecznikostwo. Ja będąc harcerzem byłem 
w samorządzie tym przed transformacją. Potem za-
czynałem w BRG (Blok Rozwoju Gospodarczego), ale 
przegrałem wtedy z Marianem Rogenbukiem trzema 
głosami. Kolejne wybory poszły mi już lepiej i od pię-
ciu kadencji jestem radnym. Daje mi to satysfakcję 
i cały czas ewoluuje. Ale działalność społeczna to nie 
tylko bycie radnym.

A co Bogdan Kuffel chce powiedzieć Chojnicza-
nom?

Życzę im zdrowia i żeby realizowali swoje pasje. 
Uważam, że jak ktoś nie ma żadnej pasji to żyje bez-
barwnie - no żyć bezbarwnie no to nie ma sensu. 

Dziękuję za rozmowę. J. Klajna

Wszystkie pasje Bogdana Kuffla



23Nr 6/2022 (118)  CZERWIEC  2022

CHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Fiat Mult ipla Stanisława Zycha
Płaski z przodu, spadzisty z tyłu, z biało-groszkowym malowaniem. Coś jak ma-

luch, ale nie maluch. Bo to Fiat 600 Multipla. Samochód o bogatej historii. Bardziej 
znany z wersji czteroosobowej, bo Multipla była sześcioosobowa. Wersja cztero-
osobowa była produkowana licencyjnie w wielu krajach jako NSU Jagst 600/770 
(Niemcy), SEAT 600 (Hiszpania, Argentyna, Chile) i Zastava 600/750/850 (Jugosła-
wia). Do Zastavy 750 mam duży sentyment, bo mieli ją rodzice i nią jeździłem w la-
tach 60-tych XX w. Włosi mówili na to auto Fiat Seicento. Brzmi znajomo? Owszem, 
ale to drugie Seicento to był już inny samochód. Na tej samej zasadzie, jak mamy 
starą i nową Skodę Octavia.

Samochodowi z 1957 roku świetność przywrócił Stanisław Zych. Tak, tak – chojnicza-
nie dobrze go kojarzą z firmą Moto Zych. Każdy samochód ma jakąś historię, ten tak samo. 
Jest ona obecnemu właścicielowi doskonale znana, ale może szczegółowo o tym przy 
innej okazji. W każdym razie, zanim trafił w ręce obecnego właściciela 18 lat temu, przez 
długie lata jeździł w Chojnicach. Gdy Stanisław Zych samochód kupił, był w „opłakanym 
stanie poremontowanym”. Dlaczego? Przedostatni właściciel oddał samochód o remontu. 
Ale 30 lat temu to jeszcze królowały przy naprawie samochodów – szczególnie tych niety-
powych, a takim była Multipla – młotek, spawarka i fantazja mechanika. Blacharka, silnik, 
skrzynia biegów były w stanie opłakanym. Powsadzano w nie, co było pod ręką, a nada-
wało się do użycia, blacharka „po zrobieniu” daleko odbiegała od oryginalnego wyglądu. 
O stanie elektryki lepiej nie wspominać. 

Remont wozu trwał 14 lat i dosłownie w ostatniej chwili przed kwietniowym otwarciem 
sezonu przez Automobilklub Chojnicki. To długo. Zapytałem o przyczynę. Przecież Stani-
sław Zych prowadzi sklep motoryzacyjny, więc części nie powinny być problemem, z sa-
mochodami ma do czynienia od zawsze, na mechanice się zna – więc dlaczego tak długo?

– Przede wszystkim, może to zabrzmi w moich ustach dziwnie, był problem z częścia-
mi. Trudno było je dostać, wiele sprowadzałem z Włoch. Poza tym miałem inne projekty, 
więc Multipla była robiona wtedy, gdy znalazł się na to czas. Jednym słowem od przypadku 
do przypadku. A pracy wymagała wiele. Ów feralny remont np. spowodował, że trzeba było 
od nowa zrobić i wyprofilować błotniki. Zderzaki były w tragicznym stanie – trzeba było je 
wyspawać, ukształtować i od nowa pokryć chromem. Podłoga była skorodowana – trzeba 
było ją odtwarzać, Tapicerka? Stan opłakany, w zasadzie jej nie było… Wszystko do zro-
bienia od nowa. 

Samochód ma rzucającą się w oczy kolorystykę. Skąd się taka wzięła? – Taką miałem 
wizję – mówi Stanisław Zych. – Samochody w latach 50-60 były malowane dwukolorowo. 
Taka była moda. Ale nawet we Włoszech paleta kolorów była w fabrycznym malowaniu 
bardzo uboga. Mam wiele fotografii z oryginalnymi malowaniami z tamtych lat. Ale te kolory 
były dla mnie „nieciekawe”. Samochód kompletnie by na siebie nie zwracał uwagi. Dlate-
go zdecydowałem się na kolory biały i groszkowy. Samochód po remoncie odzyskał swój 
blask i autentyczność na tyle, że jest obecnie zarejestrowany jako auto zabytkowe.

Fiacik ma bagażnik dachowy i lampę TAXI. Więc jego przeznaczenie jest oczywiste. 
Na rynku otworzyłem drzwi i zażartowałem do siedzącego za kierownicą właściciela auta 
– Poproszę na dworzec. – Proszę bardzo, ale zapłatę pobieram w lirach. No i kicha! Nie 
miałem drobnych i z przejażdżki nic nie wyszło. Ale na pocieszenie usłyszałem jeszcze 
jedną opowieść związaną z autkiem. Otóż syn jednego z poprzednich właścicieli jeździł 
tym samochodem do narzeczonej w okolice Torunia. A było to z 30-40 lat temu. I co robił, 
gdy dojechał do celu? Otóż zostawiał auto na początku wsi i dalej drogę pokonywał pieszo. 
Dlaczego? Żeby nie było „obciachu” we wsi, że czymś takim przyjechał. 

– No cóż, – pomyślałem sobie – jak bardzo zmieniły się czasy! Wtedy obciach jechać 
takim czymś, a dzisiaj? I frajda, i nawet trochę szpanu i szyku. Tam sobie kombinuję, że 
może kiedyś zdobędę te kilka lirów i jednak na ten dworzec się przejadę.           

         Piotr Eichler
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В сьогоднішній публікації хочемо розповісти громадянам України, які зараз 
перебувають в Польщі про важливі оновлення про які варто знати. Розпочне-
мо із новин, які стосуються Управління Соціального Страхування (польською 
мовою Zakład Ubiezpiczeń Społecznych, або скорочено ZUS).

Одноразова допомога на дитину 300+
Із 1 липня 2022 р. громадяни України які прибули до Польщі після 23 лютого 

у зв’язку із воєнними діями. Можуть оформити одноразову допомогу на дитину 300+. 
«Добрий Старт» допомога оформляється на дитину віком до 20 років (або 24 років 
у випадку учнів з інвалідністю), яка проживає в Польщі та навчається в школі. Заяви 
можна буде подати з 1 липня 2022 року до 30 листопада 2022 року.

Цю допомогу оформляють батьки, тимчасові опікуни або особи які здійснюють 
альтернативну опіку над дитиною.

Якщо ви подасте заяву до кінця серпня, ви отримаєте кошти до 30 вересня (вклю-
чно). Якщо ви подасте заяву пізніше, то виплати вам прийдуть впродовж двох міся-
ців із дати подання заяви. Детальніша інформація на офіційному сайті ZUS.pl

Як повернути виплати 500+, щоб уникнути штрафних санкцій
Інформація для громадян України, які прибули до Польщі після 23 лютого у зв’язку 

із воєнними діями.
Громадянин України який виїжджає із території Польщі більше ніж на 30 кален-

дарних днів втрачає право легального перебування і разом з тим втрачає право 
отримувати щомісячну допомогу на дитину 500+.

В такому разі виплати не можна отримувати з наступного місяця в якому ви за-
лишили територію Польщі. У випадку якщо виплати вам все-таки прийшли на раху-
нок за місяць в якому ви вже не перебували в Польщі, вони вважаються незаконно 
отриманими і ви зобов’язані їх повернути як найшвидше, щоб уникнути штрафних 
санкцій. Виплати потрібно повернути на банківський рахунок Управління Соціаль-
ного Страхування.

У випадку якщо переказ здійснюється із закордонного банківського рахунку, на-
приклад з українського, тоді перед номером рахунку варто поставити PL та вписати 
рахунок.

У призначенні платежу потрібно вказати ім’я та прізвище ( так як в PESELi), номер 
справи призначення виплат та дописати 500+

Номер банківського рахунку для повернення коштів ви можете отримати за адре-
сою: Управління Соціального Страхування (ZUS), Хойніце, вул. Лужицька, 20.

Як біженцям з України оформити субсидію в 400 злотих на дітей 
1 квітня 2022 року в Польщі стартувала державна програма дофінансування для 

дітей, які ходять у ясла, дитячі клуби або якими опікується вихователь. Допомогою 
можуть скористатись і громадяни України. 

Заявку треба подавати в електронному форматі на Платформі електронних по-
слуг (PUE). 

Фінансова допомога родині призначається, якщо дитина ходить у ясла, дитячий 
клуб або перебуває під наглядом денного опікуна. 

Подати заявку може: громадянин України або чоловік/дружина громадянина 
України, який прибув з дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями після 
23 лютого 2022 року;українка або дружина українця, яка перетнула польсько-україн-
ський кордон після 23 лютого 2022 року та народила дитину в Польщі;громадянин 
України або чоловік/дружина громадянина України, що проживав у Польщі до 24 
лютого 2022 року, але дитина, яка вказується в заявці, прибула до Польщі після 
23 лютого 2022 року;громадянин іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі 
рішення польського суду опікується дитиною, яка має українське громадянство та 
приїхала до Польщі після 23 лютого 2022 року.

Допомога складає 400 злотих на дитину щомісяця (до 20 дня кожного місяця ви-
плата за попередній) і не може бути більшою, ніж сума за відвідування дитиною 
ясел, дитячого клубу або оплати роботи денного опікуна.

400 злотих кожного місяця будуть виплачувати на банківський рахунок не люди-
ни, яка складає заявку, а на рахунок: ясел; дитячого клубу; закладу, в якому працює 
денний опікун; денного опікуна, який є підприємцем.

До заявки потрібно додати: PESEL людини, яка подає заявку; PESEL дитини; 
польський номер телефону; електронну пошту; якщо заявник є тимчасовим опіку-
ном – постанову польського суду;  якщо заявник здійснює альтернативну опіку (коли 
батьки не можуть забезпечити необхідний догляд, їхніх дітей влаштовують у прий-
омну родину – прим. ред.) – документ, що це підтверджує.

Допомога на дитину не може бути призначена, якщо ви вже отримуєте сімейний 
опікунський капітал (RKO). На цю дитину за той самий період ви можете отримати 
або субсидію, або сімейний опікунський капітал. 

Якщо ви маєте двох або трьох дітей, то можете скористатися субсидією на другу 
та всіх наступних дітей у сім’ї віком до 12 та старше 35 місяців, на яких у ZUS при-
значили сімейний опікунський капітал, а ви повністю отримали всю призначену суму.

Як продовжити отримувати українську пенсію в Польщі
Серед українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, є багато тих, 

кому виплачували пенсію в Україні. Багато хто з них ставить собі питання, як продов-
жити її отримувати за кордоном. 

Відповідно до Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Польщею, Пен-
сійний фонд продовжує переказувати пенсію українцям щоквартально та в повному 
обсязі. 

В українців, яким пенсію переказують на банківські картки, проблеми з отриман-
ням коштів здебільшого не виникають. Натомість із труднощами зіштовхнулися 
люди, які отримували в Україні пенсію готівкою в поштових відділеннях. У цьому ви-
падку слід зробити наступне: відкрити банківський рахунок в одному з банків Поль-
щі та звернутись із заявою в місцевий відділ Управління соціального страхування 
(ZUS). Організація подасть заявку до Пенсійного фонду України, після чого пенсію 
почнуть виплачувати громадянину України на польський банківський рахунок.

Те саме стосується українців, які отримували польську пенсію на банківський 
рахунок в Україні. Якщо пенсіонери переїхали до Польщі та хочуть, щоб кошти їм 
надходили на польський рахунок, то також мусять звернутись із заявою до ZUS в м. 
Хойніце. 

Дізнатися більше про вищезгадані послуги та виплати можна в Управлін-
ні соціального страхування (ZUS). За адресою: м. Хойніце, вул. Лужицька, 20. 
З понеділка до п’ятниці, з 9.00 до 13.00 там надає консультації перекладач 
українською мовою.

Про податки в Польщі, або як вчасно подати PIT
Абревіатура PIT у Польщі має два значення: це податок на доходи фізичних осіб, 

а також назва спеціальної декларації. Цю декларацію подає в податкове управління 
(Urząd Skarbowy) кожен працівник, який отримав прибуток упродовж попереднього 
року.

Якщо ви не подаєте декларацію PIT, то вам загрожує кримінальна та податкова 
відповідальність 

З 1 лютого до 30 квітня кожного року. Цей термін визначений польським законо-
давством. Термін подачі PIT у цьому році сплив 2 травня. 

Зверніть увагу: якщо ви вже не працюєте, навіть якщо виїхали з Польщі, проте 
минулого року отримували тут прибутки, ви також зобов’язані відзвітувати перед 
місцевою податковою.

Подати декларацію РІТ можна зареєструвавшись на сервісі e-Urzędu Skarbowego 
(електронній податковій інспекції) та обравши послугу Twój e-PIT. 

Якщо раніше ви вже подавали податкову декларацію, то вам автоматично зараху-
ють декларацію PIT, яка була згенерована в електронній версії на сторінці податко-
вої служби. Проте, ви не зможете її відредагувати, вказавши, наприклад, що маєте 
право на податкову знижку. 

Якщо ж ви вперше подаєте PIT, то це варто робити в паперовій формі безпосе-
редньо в податковій.

Штраф за запізнення подачі PIT може становити від 10 до 200 відсотків від суми 
мінімальної заробітної плати, встановленої польським законодавством на момент 
рішення про штраф.

Це може бути приблизно від 210 до 4 200 злотих, залежно від того, якою була сума 
незадекларованих доходів.

Очікуйте на лист, у якому буде зазначено, яку суму штрафу вам потрібно сплатити. 
Для того, щоб виправити ситуацію з декларацією, яку ви забули подати, варто 

написати лист-розкаяння. Офіційно цей документ називається «Czynny żal». Але пе-
ред тим, як надіслати його в податкову, краще проконсультуватися з фахівцем. 

Цим листом ви повідомляєте податкову про правопорушення. Адресувати його 
слід начальникові податкової інспекції. У документі потрібно вказати свої осо-
бові дані, дату і місце подання заяви, обґрунтувати протермінування подання PIT, 
завіривши лист своїм підписом. Після цього разом із декларацію за попередній рік та 
квитанцією про сплату (якщо ви не сплатили всіх податків) його необхідно віднести 
до податкової.  

«Czynny żal» можна подати двома способами: віднести особисто або надіслати 
поштою. Якщо ви не будете з цим зволікати, то є шанс, що податківець потрактує вас 
як відповідальну особу і ви уникнете штрафу. Проте важливо оформити «czynnyżal» 
до того, як податкова виявить факт правопорушення і розпочне розслідування.

Про податки в Польщі можна більше дізнатись на сторінці podatki.gov.pl.

Консультації в Повітовому управлінні праці
Важливе повідомлення від Повітового управління праці в м. Хойніце (Powiatowy 

Urząd Pracy w Chojnicach). 
З понеділка по п’ятницю о 9.00-13.00 в управлінні можна отримати індивідуальні 

консультації по пошуку роботи для громадян України, що не володіють польською 
мовою. Адреса: м. Хойніце, вул. Ліхновська 5. 

Курси польської мови та консультаційний центр
В м. Хойніце діє Консультаційно-інформаційний центр для громадян України 

в Центрі професійної підготовки в Хойніцах, філії Бидгощського центру професійної 
підготовки (ZDZ). При осередку є курси польської мови. Центр пропонує безкоштов-
ну допомогу в пошуку роботи та навчання. 

Консультації українською мовою можна отримати у вівторок, з 13.30 до 15.30, за 
адресою: м. Хойніце, вул. Ліхновська 5.  e-mail: szkolenia.chojnice@bzdz.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

В А Ж Л И В І  Н О ВИ Н И  В  П О Л Ь Щ І  Д Л Я  Г Р О М А Д ЯН  У К РА Ї Н И
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CHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY

Pałac w Kozłówce to jedno z tych miejsc, które ko-
niecznie chcieliśmy zwiedzić podczas naszej wędrów-
ki szlakami województwa lubelskiego. Zdjęcia pokazu-
jące wnętrza tego barokowego cuda, które mieliśmy 
okazję wcześniej oglądać, rozpalały naszą wyobraźnię 
i podsycały chęć zobaczenia ich na własne oczy. Gdy 
w końcu dojechaliśmy do Kozłówki i stanęliśmy przed 
bramą wjazdową prowadzącą na teren posiadłości na-
sze serca zabiły mocniej. Okazało się, że fotografie 
w Internecie nie kłamały!  Ba! Mogę nawet stwierdzić, 
że rzeczywistość okazała się jeszcze piękniejsza. Za-
równo pałac jak i otaczający go park, a także pałacowe 
wnętrza zachwycają!

Krótka historia pałacu w Kozłówce

Historia pałacu w Kozłówce jest krótka i nie ma się cze-
mu dziwić, bo posiadłość powstała dopiero w roku 1742. 
Początkowo dwór nie był zbyt okazałą rezydencją. Ot „zwy-
kłe” domostwo rodu szlacheckiego Bielińskich. Sytuacja nie 
uległa zmianie nawet po roku 1799, kiedy to pałac prze-
szedł w posiadanie Zamoyskich. W dalszym ciągu nic tutaj 
w zasadzie się nie działo. Ot zwykła, szara rzeczywistość 
przeplatana zwykłym dworskim życiem. Dopiero rok 1903 
przyniósł szereg potężnych zmian. Wszystko za sprawą 
ustanowienia ordynacji kozłowieckiej przez Cara Mikołaja 
II. Wtedy to Konstanty Zamoyski postanowił, że pałac w Ko-
złówce będzie jego główną siedzibą. Rozbudowywano co 
tylko można było rozbudować, a wnętrza zaczęły wypełniać 
się dziełami sztuki. W końcu Pałac Zamoyskich w Kozłówce 
został jedną z najpiękniejszych i najbogatszych posiadłości 
magnackich na terenie Królestwa Kongresowego. O dziwo 
pałac, mimo zawieruch wojennych, przetrwał w stanie nie-
naruszonym do naszych czasów. Zniszczeniu uległa jedy-
nie część pałacowego wyposażenia wywieziona w 1944 
w celu ochrony przed zbliżającym się frontem do Warsza-
wy. To co pozostało na miejscu w Kozłówce nie zostało roz-
kradzione. Jest to o tyle zaskakujące, bo pałac przeszedł 
w posiadanie Armii Czerwonej, a wiadomo w jaki sposób 
działa armia rosyjska. Wszystko dzięki postawie jednego 
z oficerów rosyjskich, który zakazał grabieży i niszczenia 
pałacowych wnętrz. W ten sposób dziedzictwo Zamoyskich 
ocalało i możemy oglądać dzisiaj oryginalny wystrój wnętrz. 
Co jak wiesz, w Polsce to bardzo rzadki przypadek i na-
prawdę należy to docenić.Z tego tez powodu posiadłość 
została uznana w 2007 za Pomnik Historii.

Zwiedzanie kompleksu pałacowego w Kozłówce

Dzisiaj cały kompleks pałacowy to jedno z najpiękniej-
szych miejsc w Polsce, które zachwyca zarówno wnętrzami 
jak i otoczeniem. Do dyspozycji odwiedzających oddano do 
użytku wspaniały ogród otaczający posiadłość, muzeum 
Zamoyskich wewnątrz pałacu, a w dawnej wozowni swo-
ją siedzibę znalazło jedno z większych w Polsce muzeum 
socrealizmu. Jeżeli będziesz wybierał się do Kozłówki, trzy-
maj kciuki by była piękna pogoda. Pozwoli Ci to na zoba-
czenie w pełnej krasie parku otaczającego pałac. Spacer 
zgrabnie wytyczonymi alejkami pozwoli odetchnąć Ci pełną 
piersią i zaczerpnąć pozytywnej energii z otaczającej Cię 
zieleni. Zaś kwitnące kwiaty, których jest tu bez liku, brzę-
czenie zapracowanych owadów i szum wody spływającej 
po romantycznie wkomponowanych fontannach ukoją Two-
je skołatane nerwy. Na nas park zrobił niesamowite wraże-
nie i mimo potężnego upału, który wysysał z nas wszystkie 
siły, z chęcią korzystaliśmy z jego uroków. Naprawdę jest 

tu pięknie! Zresztą to nie tylko nasza opinia. Park może po-
szczycić się złotym medalem za zasługi w ochronie i pie-
lęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych Ministra Kultury 
i Sztuki otrzymanym w roku 1987. A także złotym medalem 
za najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych zało-
żeń ogrodowych, który otrzymał w 1999 roku.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Jak pewnie się domyślasz, to doskonale zachowane 
wnętrza pałacowe są „Crème de la crème” całego kom-
pleksu. My zwiedzając rezydencję już od samego wejścia 
zaliczyliśmy potężny opad szczęki. Widać, że Zamoyski 
władał ogromnym majątkiem, co pozwoliło mu na stwo-
rzenie miejsca jak z bajki. Na samym początku zwiedzania 
przywitała nas sień pałacowa, lekko surowa o kamiennej 
posadzce, dębowych obramowaniach drzwi i przepięknych 
meblach gdańskich. I może nie była ona zbyt spektakularna 
to już widok, który zobaczyliśmy po lewej stronie utwierdził 
nas w przekonaniu, że to jeden z najpiękniejszych polskich 
zabytków. Reprezentacyjna klatka schodowa z pięknie wy-
konanymi schodami zachęcała do wspięcia się na piętro 

pałacu. Oczywiście skorzystaliśmy z zaproszenia z wielką 
przyjemnością. Gdy podążaliśmy na górę, każdy nasz krok 
był uważnie śledzony przez twarze zaklęte w obrazach osa-
dzonych w złotych ramach, których w tym miejscu jest bez 
liku. Cała sceneria dopełniona czerwonym dywanem, któ-
ry delikatnie uginał się pod naporem stóp zwiedzających, 
sprawiła, że moje ciało przeszedł drobny dreszcz ekscyta-
cji. Niesamowite miejsce, a to dopiero przecież początek 
trasy! Kolejne pomieszczenia pałacowe były jeszcze pięk-
niejsze, o ile to w ogóle możliwe. I nie ważne czy to była 
łazienka, w której zażywała higieny mieszkająca tu hrabina. 
Czy surowy gabinet, gdzie dokumenty podpisywał magnat 
Zamoyski. No i te sale reprezentacyjne, w których podejmo-
wani byli najznamienitsi goście. Sala Czerwona i Biała, któ-
re wręcz wgniatały w posadzkę swoim wystrojem. Wszyst-
ko było wręcz jak z obrazka. Można tylko się cieszyć, że 
tak cudowne wnętrza przetrwały do naszych czasów w sta-
nie praktycznie nienaruszonym! I tylko jednego szkoda, że 

wiele innych zabytków, jak chociażby Pałac Marianny Orań-
skiej nie miały takiego szczęścia jak to miejsce!

Galeria Sztuki Socrealizmu

Gdy już ochłoniesz po zwiedzaniu pałacowych wnętrz, 
możesz jeszcze skorzystać z okazji i trafić do świata zu-
pełnie innego. W pobliskiej wozowni znajduje się Galeria 
Sztuki Socrealizmu, gdzie zgromadzono największą w Pol-
sce kolekcję poświęconą sztuce dla mas. Znajdziesz tu ob-
razy przedstawiające harujących na polu chłopów wypeł-
niających w pocie czoła plan siedmioletni. Tu też dowiesz 
się w jaki sposób wróg kusił nas Coca-Colą, czy zerkniesz 
w twarz marmurowego Lenina, który wytyczył zwycięską 
ścieżkę dla ludu pracy. Jednym słowem przeniesiesz się 
w przeszłość, która tylko na obrazach wyglądała ideali-
stycznie. Bo jak to było w rzeczywistości, to przecież dosko-
nale wiemy. Część eksponatów o słuszniejszych gabary-
tach znajdziesz w ekspozycji plenerowej, gdzie ustawiono 
zrzucone z postumentów pomniki dygnitarzy PRL-owskich 

z Bierutem na czele. Galeria Sztuki Socrealistycznej to 
miejsce edukacyjne, które pokazuje w jaki sposób rządzący 
systemem totalitarnym kreowali rzeczywistość przy wyko-
rzystaniu „sztuki”.

Pałac w Kozłówce i pałacowe ciekawostki

• W roku 1928 w ogrodach otaczających pałac zorgani-
zowano obóz szkoleniowy polskiej reprezentacji gimna-
stycznej na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie.

• Pałac po przebudowach w roku 1903 został przystosowa-
ny do wymogów współczesnych. W wieżach umieszczo-
no potężne zbiorniki na wodę, na parterze i pierwszym 
piętrze zainstalowano łazienki.

• Ustanowienie Ordynacji przez Cara Mikołaja II oznacza-
ło, że dobra nie podlegały podziałowi i były w całości 
dziedziczone przez najstarszego syna.

• „Poszukiwany, poszukiwana” – część scen kultowego fil-
mu Stanisława Barei była kręcona w pałacowych wnę-
trzach. To tu pracowała postać grana przez Wojciecha 
Pokorę, która została oskarżona o kradzież jednego z ob-
razów. Film okazał się proroczy. Gdy w roku 1977 otwie-
rano muzeum okazało się, że z kolekcji „wyparowało” 10 
eksponatów. Po wielu latach odnaleziono je u kochanki 
jednego z byłych ministrów kultury, która kompletnie nie 
miała pojęcia jaki to skarbami była obdarowywana przez 
swojego adoratora.

• Na szczególną uwagę zasługują dębowe posadzki pała-
cu. Ciemniejszy kolor niektórych z listw to zasługa tzw. 
„czarnego dębu”. Jest to specyficzny rodzaj drewna, któ-
ry uzyskuje swój egzotyczny wygląd na skutek kilkusetlet-
niego przebywania pod wodą lub pod ziemią. 

• W czasach świetności pałacu na jego ścianach wisiało 
ponad 1000 obrazów.

• Jednym z powodów przetrwania pałacu w stanie nienaru-
szonym było to, że już w roku 1944 nadano temu miejscu 
status muzeum.

• „To mnie boli” – te słowa można dostrzec nad bramą pa-
łacową. Są one swoistym dziedzictwem i zawołaniem 
rodowym Zamoyskich herbu Jelita. Otóż wedle legend, 
przodek Zamoyskich, Florian Szary doznał poważnych 
ran w czasie bitwy pod Płowcami. Gdy podszedł do nie-
go król Władysław Łokietek i zobaczył Floriana trzyma-
jącego swoje trzewia w dłoni to zadał mu pytanie – Czy 
boli? Odpowiedź jaką usłyszał nasz legendarny władca 
przeszła do historii – To boli mniej niż cios zadany przez 
Krzyżaków państwu polskiemu.
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA
Leczenie kamieni żółciowych za pomocą ziół i nie tylko

     KUCHNIA   Pomarańczowy pstrąg z dynią i kaszą

W tym artykule wyjaśniamy, które rośliny lecznicze 
umożliwiają leczenie kamieni żółciowych. Odkryj, jak 
natura zapewnia to, co potrzebne!

Leczenie kamieni żółciowych za pomocą odpowiednich 
roślin jest znaną strategią zdrowotną. Ci, którzy cierpieli 
na kamienie żółciowe, wiedzą, ile bólu one powodują. Wo-
reczek żółciowy to mały narząd, który zawiera żółć, trawi 
tłuszcze i służy jako sprzymierzeniec wątroby. Jak o nią 
dbać, aby nie cierpieć na kamienie żółciowe? 

Rośliny lecznicze do zapobiegania
i leczenia kamieni żółciowych

1. Pietruszka
Roślina ta jest łatwa w zakupie i jest doskonałym sprzy-

mierzeńcem zarówno dla nerek, wątroby, jak i pęcherzy-
ka żółciowego. Działa jako dobry środek moczopędny 
i ułatwiający usuwanie piasku z narządów biorących udział 
w trawieniu. Jest to dobry środek filtrujący i oczyszczają-
cy i często zażywa się go w herbatach przez cały dzień. 
Wystarczy wziąć dwie filiżanki dziennie — wystarczy za-
gotować dwie lub trzy gałązki i odstawić. Wystarczy dodać 
trochę soku z cytryny do smaku.

2. Pokrzywa
Ten cud natury jest dostępny dla każdego. Pokrzywa 

działa przeciwskurczowo, uspokajająco, a także moczo-
pędnie. W rezultacie jest stosowana od czasów starożyt-
nych do zapobiegania i leczenia kamieni żółciowych i ner-
kowych. Jest w stanie pomóc je rozpuścić, a także pomaga 
dbać o nasz układ trawienny i wydalanie. Zalecam przyjmo-
wanie dwóch filiżanek herbaty z pokrzywy dziennie.

3. Mniszek lekarski
Roślina ta zapewnia wspaniałe i bardzo pożyteczne 

działanie moczopędne w naszym organizmie, pozwalając 
nam na eliminację toksyn i szkodliwych pierwiastków z or-
ganizmu. Mniszek lekarski działa również jako dobry środek 
oczyszczający i ułatwiający rozkład kamieni żółciowych. 
Ponadto wiele osób stosuje go jako lek na cukrzycę, kwas 
moczowy lub cholesterol. Pamiętaj, aby przyjmować ten na-
par po głównych posiłkach.

4. Skrzyp
Zawiera minerały i witaminy, działa moczopędnie i prze-

ciwzapalnie, pomaga redukować stany zapalne i infekcje 
narządów moczowych. Z tego powodu jest skutecznym 
lekarstwem na kamienie żółciowe. Skrzyp można znaleźć 
w sklepach naturalnych. Nie jest drogi i ma wiele korzyst-
nych zastosowań i właściwości.

5. Napar z mięty i kopru włoskiego
Ten napar jest idealny do przyjmowania każdego  ranka. 

Zapewni Ci bardzo dobrą dawkę składników przeciwutlenia-
jących, przeciwzapalnych, uspokajających i moczopędnych. 

Jest to zatem bardzo wyjątkowa i skuteczna kombinacja dla 
pęcherzyka żółciowego i wątroby. Z tego powodu eksperci 
zalecają dwie filiżanki dziennie, jedną na śniadanie, a drugą 
po obiedzie. Pamiętaj, aby do tych naparów dodać trochę 
soku z cytryny, ponieważ witamina C jest składnikiem, któ-
ry pomoże nam również wyeliminować toksyny i wzmocnić 
nasz układ odpornościowy.

Dodatkowe wskazówki, jak zapobiegać
kamieniom żółciowym

Jak usunąć kamienie żółciowe – naturalne sposoby
 
Jeśli podejrzewasz, że kamienie żółciowe mogą stano-

wić twój problem i chciałabyś spróbować pozbyć się ich na-
turalnym sposobem, warto zrobić to zanim będzie potrzeb-
na interwencja chirurga. Im kamienie większe, tym trudniej 
się bowiem ich pozbyć. UWAGA – najlepiej zasięgnąć naj-
pierw opinii lekarza i ustalić, czy nie ma przeciwwskazań.

 
Wymieszaj następujące składniki:

• Sok z jednej cytryny
• ½ łyżki siarczanu magnezu
• 1 łyżka ekologicznej oliwy z oliwek

Lepiej dodać pół szklanki oliwy z oliwek. Całość następnie 
podzielić na 2 porcje – najpierw wypić połowę, a za 2 godz. 
drugą połowę. I to przed snem. Pamiętać należy również, 
aby nie spożywać żadnych tłuszczy dzień przed zastoso-
waniem kuracji i w dniu jej trwania.

 
Możesz również przetestować inny specyfik:

Wymieszaj ½ litra soku z grejpfruta z 1 szklanką oliwy 
z oliwek – wypij to tuż przed snem. Nie wstawaj z łóżka, 
za wyjątkiem wyjścia do toalety. Działanie kuracji może 
cię bardzo zaskoczyć. Dzięki niej masz szansę usunąć 

ze swojego organizmu wiele kamieni żółciowych. Gdybyś 
jednak nie zobaczył żadnych efektów za pierwszym ra-
zem, wykorzystaj jeden z tych sposobów następnego dnia.  
Czasem konieczne jest powtórzenie „zabiegu”, by efekt był 
satysfakcjonujący. 

Zdrowe tłuszcze

Alternatywą dla margaryny jest używanie 100% orga-
nicznego masła bez żadnych innych dodatków. Badania 
wykazały, że masło może pomóc w zapobieganiu wielu 
chorób, takich jak zapalenie stawów, nowotwory, osteopo-
roza i choroby serca. Masło zawiera wiele witamin i minera-
łów, jest dobre dla twojego zdrowia i ma świetny smak. Jest 
czymś naturalnym, a nie chemicznym tworem.

Jak podkreśla prof. Grażyna Cichosz w wywiadzie dla 
czasopisma „Duży Format” – „Przeciwnicy spożywania 
tłuszczów zwierzęcych pomijają fakt, że przy spożyciu 
masła czy smalcu wzrasta poziom zarówno złego LDL, jak 
też dobrego HDL cholesterolu. Podczas gdy przy spożyciu 
sztucznych izomerów trans, czyli margaryn, wzrasta po-
ziom złego LDL i maleje poziom dobrego HDL cholesterolu. 
Spożycie margaryny aż 10-krotnie zwiększa prawdopodo-
bieństwo miażdżycy w porównaniu ze spożyciem tej samej 
ilości masła lub smalcu. Dodatkowo margaryna stanowi za-
grożenie otyłością, cukrzycą typu 2 i nowotworami”. 

  
Zamiast standardowego oleju kuchennego warto sto-

sować organiczną, tłoczoną na zimno oliwę z pierwszego 
tłoczenia (korzystną dla zdrowia). Należy powstrzymywać 
się przed spożyciem wszystkiego, co ma w składzie sło-
wa  „uwodorniony” i „rafinowany”. Możecie używać również 
bardzo zdrowych olei (nadających się do przygotowania po-
traw w dużych temperaturach) : olej arachidowy, avocado, 
olej z pestek winogron. Olej kokosowy, olej sezamowy i oli-
wa z oliwek najlepiej spożywane w ich surowej postaci  są 
także bardzo zdrowe dla serca. A ponadto:

• Zwiększ spożycie witaminy C
• Jedz dużo świeżych warzyw, zwłaszcza karczochów, 

rzeżuchy, buraków i rzodkiewek. Są bardzo zdrowe dla 
pęcherzyka żółciowego.

• Pij dużo wody, a także naturalne soki ananasowe, po-
marańczowe, grejpfrutowe i mango. Jest to dodatek do 
naparów, które przedstawiliśmy w tym artykule.

• Zmniejsz spożycie produktów mlecznych, tłuszczów, 
kiełbas i rafinowanej mąki.

• Zwiększ ilość zbóż, które jesz i spożywaj je razem z jabł-
kami. Razem mają wspaniały efekt oczyszczający.

• Zaplanuj regularne ćwiczenia.
Jakub Gronowski

Bibliografia
[1] Krystyna Naszkowska, My chcemy masła a nie margaryny, 

„Duży Format”
[2] krokdozdrowia.com

         
          Dietetyczny pstrąg z dynią i kaszą, zapiekany w chrupiących płatkach migdałów. Ryba w zdrowym i faj-
nym wydaniu z soczystą pomarańczą, która dodaje odmiennego smaku. 

Składniki

2 pstrągi, 40 dkg dyni hokaido, 1/2 szklanki kaszy gryczanej, 1 cebula, 1 ząbek czosnku, 1 pomarańcza, 100 
ml białego korzennego wina, 2 łyżki płatków migdałowych, sól, pieprz, przyprawa do ryb, pieprz czerwony 
kulki, natka pietruszki, tymianek, oregano, 1/3 łyżeczka cynamonu, 1 łyżka masła, olej rzepakowy.

Przygotowanie

1. Rybę myję, osuszam. Nacieram solą, pieprzem, przyprawą do ryb, masłem i drobno pokrojonym 
czosnkiem. 

2. Wstawiam na noc do lodówki. 
3. Kaszę gotuję w szklance wody, do kaszy dodaję dwie łyżki oleju podczas gotowania. 
4. Dynię kroję w małą kostkę. Cebulę drobno siekam i przesmażam na oleju. Do cebuli dodaję dynię, cy-

namon, wlewam sok z pomarańczy, wino i duszę na wolnym ogniu aż wchłonie płyn i będzie aldente. 
5. Doprawiam solą, pieprzem, dodaję oregano,  posiekaną natkę, całość mieszam z kaszą. 
6. Ryby nadziewam farszem i spinam wykałaczkami. Układam w naczyniu do zapiekania, posypuję płat-

kami migdałów, układam plastry pomarańczy, posypuję czerwonym pieprzem. 
7. Wstawiam do nagrzanego piekarnika (temp. 180 stopni) i piekę około 30 minut. 
8. Dekoruję natką, rozmarynem. 

nadesłała: Anna Korcz
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Z  ŻYCIA  MIASTA

Mistrzostwa Chojnic w  strzeleniu

Puchar Starosty Powiatu Chojnickiego

Rowerem wzdłuż wybrzeża Bałtyku

Rodzinne  Biegi  Piątkowe
W dniu 28.05.2022 r. na strzelnicy 

sportowej w Chojnicach zostały przepro-
wadzone Otwarte Mistrzostwa Chojnic
w strzeleniu z broni centralnego zapłonu. 

Do turnieju zgłosiło się 50 zawodników 
i zawodniczek. Organizatorem zawodów 
i fundatorem nagród był Klub Strzelecki 
Chojnice. Zawodnicy mieli dużą gamę do 
wyboru pistoletów z których mogli spróbo-
wać swoich sił w strzelaniu min. Glock, Wal-
ther, P-83, Makarov itp.

W wyniku ostrej rywalizacji zawody wy-
grał Artur Wilk uzyskując 97 pkt. na 100 pkt. 
możliwych. Drugą lokatę zajął Adrian Kozioł 
uzyskawszy 95 pkt. Natomiast trzecia lo-
katę uzyskał Aron Górnowicz  zdobywając 
92 pkt. Wszystkich chętnych zapraszamy 

25.06.2022 r. na godz. 10.00 na strzelni-
cę sportową ul. Podlesie 27 w Chojnicach 
gdzie zostaną przeprowadzone zawody 
w strzelaniu z pcz „Chojnickie Lato 2022”.

Jarosław Frączek

Przez weekend (7-8 maja) białe ża-
gle i kolorowe spinakery dwuosobo-
wych żaglówek królowały na Jeziorze 
Charzykowskim. 

Ludowy Klub Sportowy zorganizował 
regaty o Puchar Starosty Powiatu Chojnic-
kiego. W zawodach wzięli udział zawodni-
cy z klubów z Warszawy, Iławy, Dziwnowa, 
Mechelinek, Sopotu, Gdańska, Gdyni oraz 
oczywiście gospodarze z LKS Charzykowy 
i CHKŻ Chojnice. Sklasyfikowano ponad 
100 zawodników w 4 klasach (Optimist, 420, 
L’Equipe i Open Skiff). Komisja regatowa 
przeprowadziła 7 wyścigów w bardzo trud-
nych warunkach- niezwykle zmienny wiatr 

wymagał od zawodników wielkiego sku-
pienia uwagi i koncentracji przez cały czas 
trwania wyścigów. W niedzielę żeglarzom 
towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Regaty o Puchar Starosty Powiatu 
Chojnickiego są kolejnymi regatami or-
ganizowanymi przez LKS Charzykowy 
w ramach obchodów 100- lecia żeglarstwa 
chojnicko- charzykowskiego

Ludowy Klub Sportowy składa podzię-
kowanie urzędowi Starostwa Powiatowego 
w Chojnicach oraz Urzędowi Marszałkow-
skiemu Województwa Pomorskiego za 
wsparcie finansowe organizacji regat.

Wojciech Rolbiecki

Chojnickie Towarzystwo Miłośników 
Roweru „Cyklista” od lat promuje tury-
stykę rowerową, organizując różnorod-
ne wyjazdy, rajdy i wycieczki. Tym ra-
zem w weekend (21-22 maja)  „Cyklista” 
zorganizował rajd rowerowy na szlaku 
EuroVelo 10 czy też R-10.

Dla miłośników turystyki rowerowej była 
to wspaniała przygoda, a dla nas może być 
świetnym przewodnikiem: gdzie można 
i warto pojechać rowerem nad Bałtyk.

Uczestnicy w dwóch 3-dniowych eta-
pach pokonali prawie 460 km delektując 
się pięknem wybrzeża Morza Bałtyckiego 
od m. Ahlbeck w Niemczech przez granice 
Polski, aż do Helu.

Trasa rowerowa R-10 to chętnie wy-
bierana przez rowerzystów droga wiodąca 
przez województwa zachodnio-pomorskie 
oraz pomorskie. Podczas przemierzania 
szlaku można zwiedzić popularne nadmor-
skie miasta, a liczba atrakcji w tym rejonie 
jest naprawdę spora. To bardzo dobry wy-
bór na rodzinną wycieczkę, ponieważ droga 
jest stosunkowo łatwa i w większości wie-
dzie asfaltowymi ścieżkami, tylko gdzienie-
gdzie zbaczając na pola czy w las.       

Pełna nazwa szlaku brzmi Nadmorski 
Szlak Hanzeatycki. Pochodzi ona od związ-
ku europejskich miast handlowych, które 

już w średniowieczu zawiązały współpracę 
ekonomiczną. W skład tej trasy wchodzi wie-
le odcinków zachodniopomorskiego szlaku 
Velo Baltica. To także część międzynaro-
dowego szlaku EuroVelo, którego łączna 
długość wynosi aż 8539 km. Nie ma w tym 
jednak nic dziwnego, ponieważ przebiega 
wokół całego basenu Morza Bałtyckiego.

„Nasze szlaki rowerowe zawsze były 
piękne, a teraz stały się jeszcze bardziej 
piękniejsze a to dzięki powstałej i powsta-
jącej infrastrukturze rowerowej. Polecamy 
odcinek EuroVelo 10/13 leżący wzdłuż Bał-
tyku dla wszystkich rowerzystów”. „Ostatni 
raz kilka lat temu miałem okazję przejechać 
fragmenty odcinku szlaku R10, czyli dzisiej-
szego EuroVelo 10. Widać, że samorzą-
dy województwa zachodnio-pomorskiego 
i pomorskiego wykonały niesamowitą pracę 
i dzisiaj ten szlak jest w większości swojego 
przebiegu bardzo przyjazny dla rowerzy-
stów. Bez wątpienia Eurovelo 10/13 to je-
den z najciekawszych i godnych polecenia 
szlaków rowerowych na północy Polski”  – 
powiedział Dariusz Piekarski, organizator 
rajdu i członek zarządu Chojnickiego Towa-
rzystwa Miłośników Roweru „Cyklista”.

W przyszłym miesiącu uczestnicy poja-
dą od Władysławowa do granicy polsko-ro-
syjskiej, tym razem przemierzając szlakiem 
wzdłuż Zatoki Gdańskiej.

Reaktywacja udana! Kolejarz pełen 
biegających chojniczan. Ponad 100 osób 
skorzystało z zaproszenia klubu Kole-
jarz i 13 maja wzięło udział w pierwszym 
biegu reaktywowanej przez klub impre-
zy - Rodzinne Biegi Piątkowe.

Jak przypomniał wszystkim uczestni-
kom Andrzej Górnowicz, pierwsza edycja 
Biegów Piątkowych odbyła się w 1992 roku! 
Przez ostatnie lata imprezy tej jednak bra-
kowało w kalendarzu, ale dzięki zaangażo-
waniu Mirosława Gintera z zarządu Koleja-
rza, udało się ją reaktywować.

Co prawda pierwszy bieg zakończył się 
dziś w... strugach deszczu, ale humorów 
biegającym to nie zepsuło. Wszyscy, któ-
rzy w dowolnym i dostosowanym do swoich 

możliwości tempie pokonali dziesięć okrą-
żeń, otrzymali pierwszą część medalu. Ko-
lejne cztery części (jak puzzle) otrzymają 
po ukończeniu kolejnych biegów, które za-
planowano na kolejne cztery piątki. I wów-
czas z tych części złożą pamiątkowy medal!

A dla spóźnialskich klub ma dobrą infor-
mację. Pierwszą, że zorganizuje dodatkowy 
bieg, aby spóźnialscy i ci, którzy w danej 
edycji nie będą mogli wystartować, mieli 
okazję „zdobyć” brakującą część medalu 
oraz taką, że jesienią zorganizowana zosta-
nie druga edycja biegów.

Wiosenno-letnie bieganie rozpoczyna 
się w każdy piątek o godz. 16.30 na stadio-
nie Kolejarza.

Olek Knitter
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KINO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REPERTUARU, ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE WWW.CKCHOJNICE.PL

KUP BILET PRZEZ 
INTERNET 

WWW.CKCHOJNICE.PL

OD PIĄTKU DO NIEDZIELI:
NORMALNY -22 ZŁ
ULGOWY -19 ZŁ
DZIECKO PONIŻEJ 13 R.Ż.-18 ZŁ
KINO DLA SENIORA -14 ZŁ
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY -15 ZŁ

 
 DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

3.06. 
PT. 

15:00 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER dubbing 1h 24min b/o 
17:15 DETEKTYW BRUNO  1h 45min b/o 
20:00 DOKTOR STRANGE  

W MULTIWERSUM OBŁĘDU dubbing 
2h 06min 13+ 

4 – 5.06. 
SOB. – ND. 

14:00 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER dubbing 1h 24min b/o 
16:30 DETEKTYW BRUNO  1h 45min b/o 
19:15 DOKTOR STRANGE  

W MULTIWERSUM OBŁĘDU dubbing 
2h 06min 13+ 

6.06. 
PON. 

14:00 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER dubbing 1h 24min b/o 
16:15 DOKTOR STRANGE  

W MULTIWERSUM OBŁĘDU dubbing 
2h 06min 13+ 

19:00 DKF LINGUI napisy 1h 27min 15+ 
7.06. 
WT. 

14:45 DOGTANIAN. PSI MUSZKIETERIER dubbing 1h 24min b/o 
17:00 DOKTOR STRANGE  

W MULTIWERSUM OBŁĘDU dubbing 
2h 06min 13+ 

20:00 DETEKTYW BRUNO  1h 45min b/o 
9.06. 
CZW. 

17:00 DOKTOR STRANGE  
W MULTIWERSUM OBŁĘDU dubbing 

2h 06min 13+ 

20:00 DETEKTYW BRUNO  1h 45min b/o 
10.06. 

PT. 
14:00 FELIX I UKRYTY SKARB dubbing 1h 25min 7+ 
16:15 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 
19:30 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 

11 – 12.06. 
SOB. – ND. 

13:30 FELIX I UKRYTY SKARB dubbing 1h 25min 7+ 
16:00 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 
19:15 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 

13.06. 
PON. 

16:00 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 
19:00 DKF INFINITE STORM napisy 1h 38min 15+ 

14.06. 
WT. 

16:15 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 
19:30 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 

15.06. 
ŚR. 

14:00 FELIX I UKRYTY SKARB dubbing 1h 25min 7+ 
16:15 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 
19:30 TOP GUN: MAVERICK napisy 2h 11min 13+ 

17.06. 
PT. 

14:30 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
17:15 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
20:00 PODPALACZKA napisy 1h 34min 15+ 

18 – 19.06. 
SOB. – ND. 

14:00 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
16:45 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
19:30 PODPALACZKA napisy 1h 34min 15+ 

20.06. 
PON. 

16:30 PODPALACZKA napisy 1h 34min 15+ 
19:00 DKF W ŚWIETLE DNIA napisy 1h 43min 15+ 

21 – 22.06. 
WT. – ŚR. 

14:30 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
17:15 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
20:00 PODPALACZKA napisy 1h 34min 15+ 

24.06. 
PT. 

14:15 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
17:00 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
19:45 MEN napisy 1h 40min 16+ 

25 – 26.06. 
SOB. – ND. 

14:00 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
16:45 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
19:30 MEN napisy 1h 40min 16+ 

27.06. 
PON. 

16:30 MEN napisy 1h 40min 16+ 
19:00 DKF MAŁA MAMA napisy 1h 12min 15+ 

28 – 29.06. 
WT. – ŚR. 

14:15 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
17:00 BUZZ ASTRAL dubbing PREMIERA 1h 40min b/o 
19:45 MEN napisy 1h 40min 16+ 

CENY BILETÓW NA FILMY 2D:
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU:
NORMALNY -20 ZŁ
ULGOWY -17 ZŁ
DZIECKO PONIŻEJ 13 R.Ż.-16 ZŁ

KINO
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podatko-
we -
cieszą
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Miałem ten tekst kończyć miesiąc temu, ale dosyć 
obszerny materiał o ausweisach i folksdojczach w dzia-
le Historia Chojnic zabrał mi „krótkofalarskie” miejsce. 
W części pierwszej mojego tekstu „Krótkofalowcy 
sami nas nie obronią” pisałem o walce krótkofalowców 
z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. 
To były warunki ekstremalnej walki, na każdym kroku 
zagrożone utratą życia. Dzisiaj o walce w czasie poko-
ju. O walce z żywiołem.

Z różnych moich wcześniejszych tekstów o falach ra-
diowych i antenach wiadomo, że taka fala to kapryśna jest 
i potrafi płatać różne psikusy. Często jest tak, że łączność 
powinna być, a jej nie ma. Albo na odwrót. Krótkofalowiec 
w takiej sytuacji radzi sobie stosunkowo prosto. Mamy do 
dyspozycji różne pasma, różne anteny, różnej mocy nadaj-
niki. I dopasowując jedno z drugim, jakoś tę łączność so-
bie nawiążemy. Do usuwania skutków klęsk żywiołowych 
mamy odpowiednie służby. A te służby też dysponują swoją 
łącznością. Nasza jest amatorska, a służb profesjonalna. 
Na czym polega ten profesjonalizm? Muszą mieć sprzęt fa-
bryczny. Urządzenia pracują na określonej częstotliwości, 
przewidzianej dla danej służby. Owszem – straż pożarna 
dogada się z leśnikami, ale pod warunkiem, że będzie miała 
w dyżurce zainstalowane urządzenie pracujące na często-
tliwości leśników. Można również tworzyć sieci łączności 
kryzysowej, pozwalające na skomunikowanie się różnych 
służb i instytucji. Przykładem może być system łączności 
zapasowej TUR dla powiatu chojnickiego. Kilka lat temu sta-
rostwo mocno go rozbudowało i zmodernizowało. Na wypa-
dek kryzysu pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, 
straż miejska, wodociągi, MZK, gazownia, Zakład Energe-
tyczny, WOPR, sanepid, Powiatowy Inspektorat Weteryna-
rii i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, leśnicy 
czy urzędy gmin Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny mają 
mieć ze sobą wzajemną łączność na jednej częstotliwości. 
Dzisiaj sposoby łączności się zmieniły (cyfryzacja, możli-
wości sprzętu, gdzie radiostacja to w połowie komputer). 
Choć nie zmieniło się to, że dalej mamy podział na systemy 
automatyczne i dyspozytorskie. W wielu opracowaniach po-
jawia się stwierdzenie, że człowiek jest najsłabszym ogni-
wem systemów, w których stanowi jeden z jego elementów. 
A w systemach dyspozytorskich jest jego głównym elemen-
tem. Jedna z lokalnych rozgłośni zaprezentowała materiał, 
który jasno pokazał, że po modernizacji przy próbie łącz-
ności część wywoływanych korespondentów się nie zgło-
siła… Zakładam, że wtedy wyciągnięto właściwe wnioski 
i dzisiaj taka sytuacja nie jest już możliwa. Dalej – na czym 
jeszcze polega profesjonalizm łączności w służbach? Stałe 
systemy antenowe, wszystko zrobione wg normy. Nie daj 
Bóg, że coś będzie niezgodne z wymogami.

Procedury prowadzenia łączności – rzecz święta. No 
i bardzo ważna rzecz. Przedstawiciele służb nie wierzą, że 
ktoś może mieć lepszą łączność od nich. A już na pewno 
nie jacyś tam krótkofalowcy. I dlatego niechętnie dopusz-
czają radioamatorów do pomocy. Obecnie, gdy mamy pro-
cedurę na procedurze procedurą poganiającą, to widać 
szczególnie. Kiedyś była trochę bardziej życiowa ta wza-
jemna współpraca. Dzisiaj wymaga zawierania porozu-
mień, umów i diabli wiedzą czego jeszcze.

Podam przykład, który pokaże, że potrafimy być lepsi 
niż służby – powódź stulecia w 1997 roku. Komórki wtedy 
raczkowały. Czyli nie liczyły się. Telefonia tradycyjna pa-
dała w tempie wprost proporcjonalnym do wysokości fali 
powodziowej i powierzchni zalanego terenu. To samo dzia-
ło się z wyłączaniem zasilania. Przez jakiś czas łączność 
służbowa mogła korzystać z zasilania awaryjnego, ale i ono 
padało w miarę szybko. Nie u wszystkich były w pogotowiu   
agregaty prądotwórcze. Owszem, mieli radia ręczne, ale – 
ich akumulatory mają też swoją żywotność, a ładowarki za-
silane są z sieci 230V, która padła. Poza tym radia i anteny 
w takich dyżurkach są zamontowane na stałe, nikt ich pod 
pachę nie weźmie i nie pójdzie, gdzie potrzeba łączności.

A krótkofalowiec transceiver wsadzi do walizki, weźmie 
antenę drutową, akumulator i pójdzie tam, gdzie trzeba. 
Jak nie będzie gdzie anteny zainstalować, to ją nawet na 
tyczkach malarskich długości 3m powiesi. I jest gotowy do 
pracy. Na 100% znajdzie się inna stacja, jedna czy druga, 
która go usłyszy. Że to zadziała? Proszę bardzo, na dowód 
fragment relacji z tego, co się działo i jak się działo w lip-
cu 1997 roku na Opolszczyźnie, spisanej w tamtym czasie 
przez Piotra Ożarskiego SP6MRD.

Według danych, jakie otrzymałem do 31.07.1997 r. krót-
kofalowcy jako jedyne źródło łączności przekazywali bieżą-
ce informacje do Sztabu Wojewody Opolskiego z następu-
jących miejscowości: Opole (m.in. ze Sztabów na terenie 
zalanego Zaodrza, z Ratusza od Prezydenta miasta, z lą-
dowiska śmigłowców, z punktów koordynacji zaopatrzenia, 
z PCK, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), 
studia Polskiego Radia “Opole”, Caritasu i ze stacji mobi-
lowych), Kędzierzyn-Koźle (podobne punkty jak w Opolu, 
ale warunki pracy znacznie trudniejsze), Brzeg (wzorcowo 
pracująca ekipa klubu SP6PCB -24 osoby na terenie miasta 
i gminy), Krapkowice (obsada Sztabu, MOPS oraz stacje 
w samochodach rozwożących pomoc), Głubczyce (m.in. 
stworzenie rejonowego magazynu darów i dostarczanie 
zaopatrzenia), Lubsza (mimo odcięcia zalanej gminy dotar-
cie kolegów z pomocą na wyraźną prośbę Sztabu Woje-
wódzkiego), Nysa (początkowo łączność jedynie przez na-
dającego nasłuchowca!) Głuchołazy, Prudnik, Głogówek, 

Lewin Brzeski, Grodków, Paczków, Namysłów, Branice, 
Otmuchów, Ozimek, Kluczbork, Olesno, Korfantów, Strzel-
ce Opolskie, Leśnica, Luboszyce, Dylaki, Dobrzeń Wielki, 
Turawa oraz stacje mobilowe w terenie. Patrząc na mapę 
zapewnialiśmy łączność z prawie całego obszaru woje-
wództwa opolskiego, z większości dużych miast oraz więk-
szości zalanych gmin Opolszczyzny. Stałymi i przez kilka 
dni jedynymi korespondentami dla Polskiego Radia “Opole” 
były stacje z terenu: Opola, Brzegu, Kędzierzyna-Koźla, 
Nysy, Krapkowic, Głuchołaz i Turawy (część informacji – 
używając własnego sprzętu – przekazywane było do Radia, 
wprost do studia na częstotliwości służbowej).

W sumie przez ponad tydzień naszej aktywnej łączności 
ze Sztabem Wojewódzkim w Opolu zaangażowanych było 
ponad sto stacji krótkofalarskich z województwa opolskiego 
oraz stacje koleżanek i kolegów, którzy przyjechali do nas 
z pomocą, z innych województw. 

Jak widać, jesteśmy w stanie działać w ekstremalnych 
warunkach. Jeżeli ktoś zapyta, czy pomagaliśmy radiowo 
po nawałnicy 2017 roku, która zmiotła w powiatach: bytow-
skim, chojnickim, człuchowskim, kartuskim, kościerskim 
i lęborskim lasy i dobytek ludzki, a w Suszku spowodowa-
ła śmierć dwóch harcerek, odpowiem – nie. Dlaczego? Bo 
służby miały łączność w tamtej sytuacji zapewnioną. Nikt 
się do nas o pomoc w zapewnieniu łączności w związku 
z tym nie zgłaszał. Skoro ratownicy potrzebowali kilku go-
dzin na dotarcie do Suszka, to wchodzenie im w paradę, 
skoro byliśmy niepotrzebni, to nie był dobry pomysł. Ale 
gdyby tylko taki sygnał przyszedł, byliśmy gotowi pomocy 
udzielić.

Piotr Eichler SP2LQP sp2kfq@gmail.com sp2kfq.pl

 Ogólny widok stanowiska ,,dowodzenia’’ opolskich krótkofalow-
ców przy Wojewódzkim Sztabie Przeciwpowodziowym w Opolu 
Źródło: http://www.sp6paz.pl/hf1997op/index.php/galeria-zdjec

Krótkofalowcy sami nas nie obronią, ale… (cz. 2)



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

04 czerwca
Członkowie Komitetu Społecznego im. Jarosława Armady 
zapraszają na otwartą uroczystość odsłonięcia statuy Jar-
ka, która rozpocznie się  w dniu 4 czerwca o godz. 11.00 
w chojnickim parku 1000-lecia. Statua zostanie ustawiona 
na podeście tuż obok zegara słonecznego.

04 czerwca 
Stowarzyszenie Centrum Kultury Podziemia zaprasza naj-
młodszych na przygodę w plenerze. Tym razem młodzi 
adepci malowania i rysowania będą patrzeć na to, co jest 
za i przed Bramą Człuchowską. Tam też rozstawią sztalugi 
i zabiorą się do pracy. Oby tylko pogoda dopisała! Orga-
nizatorzy planują akcję w dwóch grupach wiekowych – od 
10 do 14 lat i od 15 do 19 lat. Zgłoszenia pod nr. tel. 500 
157 864. A zbiórka chętnych 4 czerwca o godz. 10.30 przy 
Baszcie Nowej, ul. Podmurna.

10 czerwca
Marbruk Triathlon Charzykowy 2022 to siódma edycja im-
prezy w niezwykle malowniczej scenerii Borów Tucholskich, 
wśród lasów i setek jezior. Impreza odbędzie się w dniach 
10-12 czerwca 2022 r. Na zawodników czekają wyjątkowo 
czyste wody podczas etapu pływackiego, bardzo szybka 
trasa kolarska i widowiskowa trasa biegowa wiodąca pro-
menadą wzdłuż brzegu jeziora i przystani jachtowej. Dzię-

ki dużej przystępności lokalizacji strefy zmian względem 
tras wszystkich etapów triathlonu kibice z łatwością będą 
mogli śledzić przebieg rywalizacji w pięknej scenerii nad 
Jeziorem Charzykowskim. Podczas imprezy odbędzie się 
triathlon na aż 3 dystansach, spośród których każdy znaj-
dzie odpowiedni dla siebie! Nie zapomniano również o naj-
młodszych, dla których odbędzie się bieg oraz duathlon, 
zatem zapraszamy do Charzyków całymi rodzinami!

10 czerwca
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „Pomerania” 
w Chojnicach zaprasza studentów i osoby zainteresowane 
tematem na wykład  „Prawo spadkowe-wykład i praktyczne 
warsztaty z dziedziny bezpieczeństwa prawa spadkowego”.    
Wykładowca pan Ireneusz Ruszczyk,  wykład finansowany 
z dotacji UM Chojnice, godz.14.30 sala 209 w PWSH „Po-
merania” ul. Świętopełka 10
              
10 czerwca
Stypendia dla „Zdolnych z Pomorza – powiat chojnicki”. 
Głównym celem projektu „Zdolni z Pomorza – powiat choj-
nicki” jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym 
odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą dia-
gnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności 
od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kom-
petencji kluczowych. Wsparcie w ramach programu mogą 
otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami 
zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie. W celu 
zapewnienia równych szans edukacyjnych uczniowie otrzy-
mują stypendium umożliwiające im realizację celów edu-
kacyjnych związanych z rozwojem ich szczególnych uzdol-
nień. Kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium 
będzie sytuacja społeczno-ekonomiczna ucznia, tj. odle-
głość miejsca zamieszkania ucznia od miejsca prowadze-
nia zajęć w ramach Lokalnego Centrum Nauczania Kre-
atywnego w Chojnicach oraz niepełnosprawność. Wniosek 
należy złożyć do dnia 10 czerwca 2022 r.  w Starostwie 
Powiatowym w Chojnicach.

10 czerwca
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach zaprasza do udzia-
łu w XXIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIOSEN-
KI RELIGIJNEJ - ,,CREDO’’ - Chojnice 2022 pamięci św. 
Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic. 
Amfiteatr-Fosa Miejska (w razie niepogody Bazylika Mniej-
sza w Chojnicach), godz. 10.00.  Do udziału w przeglą-
dzie zapraszamy: solistów, duety, zespoły wokalne, wo-
kalno - instrumentalne, oraz schole parafialne działające 
przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury 
itp. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 czerwca 2022 roku 
na adres: Szkoła Podstawowa nr 1; ul. 31 Stycznia 21/23; 
89-600 Chojnice;   woj. pomorskie, z dopiskiem „CREDO - 
2022”, lub lub na adres emailowy koordynatora festiwalu. 

Dokładne informacje i regulamin przeglądu na stronie SP 1 
Chojnice: www.sp1chojnice.edupage.org

11 czerwca
Festyn Przyrodniczo - Ekologiczny, Chojnice dla Ziemi. Wy-
darzenie odbędzie się w Parku Tysiąclecia w godz. od 9:00 
do 16:00. Będzie to impreza edukacyjna, której celem jest 
przedstawienie wszystkich form ochrony przyrody w Polsce 
oraz zapoznanie z instytucjami działającymi w tym zakresie 
w kraju, m.in. edukacja, ekologia, ochrona środowiska, fe-
styn kwiatowy, zwierzęta, dobre praktyki chojniczan w kwe-
stii oszczędności mediów, nowe technologie, akcja HDK, 
czy profilaktyka zdrowia. Impreza organizowana jest w po-
staci festynu ze względu na swobodną i lekką formę przy-
stępności dla każdej grupy wiekowej. Wśród gości imprezy 
będą: Park Narodowy Bory Tucholskie oraz Pomorskie Par-
ki Krajobrazowe. Oprócz tego zaproszono 55 stowarzyszeń 
i innych instytucji zajmujących się różnymi formami ochrony 
przyrody i środowiska. Głównym organizatorem i pomysło-
dawcą jest Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach, mający w swo-
im dorobku kilkanaście imprez o charakterze miejskim i po-
wiatowym. Szkoła bardzo mocno promuje takie wartości jak 
szacunek do środowiska naturalnego i ta impreza będzie 
najlepszym tego przykładem. Główny organizator i koor-
dynator akcji Jacek Hałuszkiewicz, Kontakt - 515 597 343 
(jacekhgdy@interia.pl).

11 czerwca
Z okazji Dnia Europy w Chojnickim Centrum Kultury od-
będzie się VIII Festiwal piosenki obcojęzycznej ,,Euro – 
Song’’, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 
1 w Chojnicach. Początek od godz. 10.00.

11 czerwca
Chojnickie Towarzystwo polsko Francuskie informuje, że 
w dniach 11 i 12 czerwca 2022 roku na bulodromie w parku 
1000 lecia w Chojnicach odbędą się Klubowe Mistrzostwa 
Polski III liga strefa chojnicka. Początek zawodów każde-
go dnia godzina 9:30. W zawodach tych weźmie udział 7 
reprezentacji klubowych a mianowicie: Borne Sulinowo, 
Bydgoszcz, druga drużyna z Białegostoku, Chojnice, Ka-
liska i 2 drużyny z Subkowy. Zawody pomiędzy ww. druży-
nami odbędą się w formule każdy z każdym tj w 7 rundach 
meczowych. Na mecz składać będzie się 6 pojedynków 
singlowych (w tym 1 płci odmiennej); 3 pojedynki w kate-
gorii dubletów (w tym jeden mixt) i dwa pojedynki tripletów 
(w tym jeden mieszany). W pierwszym dniu odbędą się się 
4 rundy pojedynków w niedzielę 3 rundy. Każdy pojedynek 
między drużynami klubowymi będzie trwał ca 2 godziny. Ki-
bice mile widziani.

11 czerwca
Zapraszamy po raz dziewiąty na start rajdu rowerowego 
Odjazdowy Bibliotekarz. Bibliotekarze, miłośnicy książek 
i rowerów wyruszą spod siedziby MBP w Chojnicach od 
strony ul. Okrężnej o godz. 9.00.

11 czerwca
Informujemy, że w związku z organizacją Marbruk Triathlon 
Charzykowy 11 i 12 czerwca br. wystąpią utrudnienia w ru-
chu na trasie Charzykowy - Chociński Młyn. Ten odcinek 
zostanie wyłączony z ruchu. 11 czerwca droga będzie 
zamknięta w godzinach od 8.00 do 16.00, natomiast 12 
czerwca w godzinach od 11.00 do 14.30.  Zalecany objazd 
drogą wojewódzką nr 212. W tych samych dniach i godzi-
nach także nie będzie podnoszony Most Zwodzony w Ma-
łych Swornegaciach. 

18 czerwca
Odbędzie się kolejny Festiwal InterTony 2022.  InterTony to 
nietypowy festiwal z udziałem zagranicznych artystów, któ-
ry w Chojnicach od 6 lat gromadzi fanów ciężkiej muzyki. To 
wydarzenie celebrujące artystyczną i wolontariacką współ-
pracę międzynarodową miedzy miastami partnerskimi 
z Polski, Niemiec, Francji i Holandii. W ubiegłych edycjach 
nie brakowało metalowych akcentów, można było zobaczyć 
m.in. Vadera czy Decapitated. W tym roku scena należeć 
będzie w dużej części do projektów punkowych: Dezerter, 
JAD, Days N Daze i inni

24 czerwca
Na płycie Starego Rynku oraz na ul. Kościuszki i 31 Stycz-
nia odbywał się będzie Jarmark Świętojański i prezentacje 
gospodarcze, które potrwają do niedzieli do godz. 17.00. 
Swoje produkty będą wystawiać rzemieślnicy, twórcy ludo-
wi, artyści i kolekcjonerzy z całej Polski. Będzie to również 
świetna okazja do zaopatrzenia się w regionalne przysma-
ki takie jak pieczywo, sery, miody oraz kiełbasy i wędliny.  
O godz. 19.00 na scenie w Parku Tysiąclecia wystąpią trzy 
zespoły: Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Pal Azji oraz Ko-
branocka. W sobotę (25) Jarmark Świętojański rozpocznie 
się o godz. 9.00 i potrwa do 17.00, a na zakończenie dnia 
o godz. 21.00 w Parku Tysiąclecia wystąpi zespół Pectus. 
Z kolei w niedzielę (26) zapraszamy do amfiteatru w Fosie 
Miejskiej, gdzie o godz. 12.00 nastąpi Intronizacja Kró-
la Kurkowego, o 12.30 zagra chojnicki Big Band, o 13.30 
odbędzie się pokaz tańca przygotowany przez tancerki 
i tancerzyz Akademii Tańca „Piętro Wyżej”, a o godz. 15.00 
rozpocznie się Pomorski Dzień Seniora, w ramach którego 
zaplanowano konkursy, występy oraz przegląd twórczości 
artystycznej seniorów. Niedzielne świętowanie zakończy 
występ Krzysztofa Daukszewicza, polskiego satyryka, ar-
tysty kabaretowego i felietonisty.

24 czerwca
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „Pomerania” 

w Chojnicach zaprasza studentów i osoby zainteresowane 
tematem na wykład  „Profilaktyka chorób wieku dojrzałe-
go”.   Pani Katarzyna Karpus,  wykład finansowany z dotacji 
UM Chojnice, godz.14.30 sala 209 w PWSH „Pomerania” 
ul. Świętopełka 10

25 czerwca
Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10.00 na strzel-
nicę sportową ul. Podlesie 27 w Chojnicach gdzie zostaną 
przeprowadzone zawody w strzelaniu z pistoletu centralne-
go zapłonu „Chojnickie Lato 2022”.

26 czerwca
W niedzielę 26 czerwca na Starym Rynku w Chojnicach 
będzie kolejna edycja Wojewódzkiego Dnia Aktywnego Se-
niora. Tego dnia do Chojnic zjadą seniorzy z całego wo-
jewództwa pomorskiego. Zaplanowano na ten dzień wiele 
wydarzeń kulturalnych, jak występy zespołów, przegląd 
twórczości artystycznej seniorów. Ma być też możliwość 
wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych. Prawdo-
podobnie będzie przeprowadzone szkolenie na temat za-
kładania tzw. profilu zaufanego oraz o tym, jak nie dać się 
oszukać podczas rozmowy telefonicznej. Organizatorzy 
czekają na kolejne pomysły.

Program:
• 14.00 Powitalna Msza Święta - Koncelebrowana z udzia-

łem duchownych innych wyznań chrześcijańskich - Ba-
zylika Mniejsza p.w. Św. Jana Chrzciciela

• 15.00 przejście gości do tzw. Fosy Miejskiej koło Bramy 
Człuchowskiej (500 m)

• 15.15 -15.45 poczęstunek wszystkich gości z kuchni 
pomorskiej (obiad plenerowy): kuchnia wojskowa, grill 
- mix, pierogi - mix ukraińskie, przez cały czas: kawa, 
ciasto, napoje

• 15.45 - 16.00 Powitanie gości: DEKORACJE, ODZNA-
CZENIA, PRZEMÓWIENIA

• 16.00-16.15 Prelekcja „BYĆ SZCZĘŚLIWYM” wykład 
Wyższa Szkoła Gospodarki

• 16.15 - 18.00    Festiwal  Seniora - przegląd dorobku ar-
tystycznego Gminnych Rad Seniora (recitale, konkursy, 
teatr)

• 18.00    Pękniemy ze śmiechu @ występ zaproszonego 
kabaretu

• 19.00    Pożegnanie

29 czerwca
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „”Pomerania”” 
w Chojnicach zaprasza studentów i osoby zainteresowane 
w godz.9-17, na  plenerowy piknik rodzinny na zakończenie 
roku akademickiego. Informacji udziela Zarząd UTW we 
wtorki w godzinach urzędowania tj. 15-17 w biurze p.118 
w siedzibie uczelni.


