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REKLAMA

CHARZYKOWY
ROZKWITAJĄ LATEM

Charzykowy od lat są popularnym
letniskiem. Plażę i okolice jeziora chętnie
odwiedzają zarówno turyści, jak i miejscowi.
Dawniej sympatyków przyciągała czysta
woda, piaszczysty brzeg, imprezy szantowe
i łatwość dojazdu. Dziś te atuty wciąż
przyciągają, ale Charzykowy sprzed lat i
obecne trudno nawet porównywać. Przez
lata miejscowość oraz jej infrastruktura
bardzo się rozwinęły.
Od dwóch sezonów w wakacje jest
dostępna duża zjeżdżalnia przy plaży – to
wielka atrakcja zwłaszcza dla dzieci. Statek
wycieczkowy zabiera chętnych na rejsy po
okolicy. Celem wielu spacerów jest port
jachtowy z zacumowanym łodziami.

Spacerkiem przy plaży

Strzałem w dziesiątkę okazały się także
promenada oraz Kaszubska Marszruta,
czyli sieć ścieżek rowerowych w regionie –
jedna z nich wiedzie malowniczym szlakiem
właśnie nad Jeziorem Charzykowskim.
Rowerzyści chętnie wybierają właśnie tę
trasę, bo prowadzi zarówno spokojnymi
leśnymi duktami, jak i bardziej gwarnym
nabrzeżem.
Przy samej plaży jest gdzie pójść na lody
albo obiad, ale też wypożyczyć kajak, łódkę
lub rower. Najnowszą atrakcją okolicy plaży
jest przebudowane molo. Poprzedni
betonowy pomost zastąpiła drewniana
konstrukcja z podjazdem dla wózków.
Dzięki drewnianej kładce na samą plażę
teraz też wygodniej się dostać.
Choć pandemia dała się we znaki również
w Charzykowach, dziś właściwie nie ma już
po niej śladu. Przyjezdni czują się tu
bezpiecznie,   a   lokalne   pensjonaty i wille

 starają  się ściśle przestrzegać przepisów
sanitarnych. Turyści z różnych stron Polski
wypoczywają na plaży, piją napoje
chłodzące z palemkami, jeżdżą na rowerach,
chodzą na gofry i miło spędzają czas w
gronie rodziny.

Perełka architektury

Gdy ktoś chce na chwilę odpocząć od gwaru
plaży, może wybrać się na spacer w mniej
popularnym kierunku – w stronę osady
Wolność. Po prawej stronie mija się WOPR-
ówkę, a dalej wiedzie ścieżka pieszo-
rowerowa. To wciąż samo centrum
Charzyków, ale jest tu spokojniej i bardziej
zacisznie. Podczas przechadzki warto
zwrócić uwagę na wyłaniający się zza drzew
elegancki, przeszklony budynek. Obecnie
Villa Otton zaprasza gości do swoich pokoi z
widokiem na jezioro i klimatycznego lobby
hotelowego, ale jeszcze do niedawna w tym
miejscu stał raczej niepozorny budynek,
ukryty za krzewami. Dawny obiekt
wypoczynkowy dla pracowników kolei lata
świetności miał już za sobą. Obecni
właściciele postawili sobie za cel
przywrócenie blasku temu miejscu. Obecnie
budynek przy Jeziornej 45 w niczym nie
przypomina swojego poprzednika. Jest
przestronny i nowoczesny, to klimatyczne
nowe miejsce na mapie miejscowości. Został
tak zaprojektowany, by z każdego pokoju
hotelowego roztaczał się widok na Jezioro
Charzykowskie. Goście chętnie podziwiają
zachód słońca z balkonu albo obserwują
odbywające się na akwenie regaty.
Inwestorzy zapewniają, że nie powiedzieli
jeszcze ostatniego słowa – w planach są
kolejne modernizacje, więc warto
obserwować, co jeszcze w tym miejscu
będzie się działo!

Charzykowy od lat są popularnym letni-
skiem. Plażę i okolice jeziora chętnie od-
wiedzają zarówno turyści, jak i miejscowi. 
Dawniej sympatyków przyciągała czysta 
woda, piaszczysty brzeg, imprezy szantowe 
i łatwość dojazdu. Dziś te atuty wciąż przy-
ciągają, ale Charzykowy sprzed lat i obecne 
trudno nawet porównywać. Przez lata miej-
scowość oraz jej infrastruktura bardzo się 
rozwinęły.

Od dwóch sezonów w wakacje jest dostęp-
na duża zjeżdżalnia przy plaży – to wielka 
atrakcja zwłaszcza dla dzieci. Statek wy-
cieczkowy zabiera chętnych na rejsy po oko-
licy. Celem wielu spacerów jest port jachto-
wy z zacumowanym łodziami.

Spacerkiem przy plaży

Strzałem w dziesiątkę okazały się także pro-
menada oraz Kaszubska Marszruta, czyli 
sieć ścieżek rowerowych w regionie – jedna 
z nich wiedzie malowniczym szlakiem wła-
śnie nad Jeziorem Charzykowskim. Rowe-
rzyści chętnie wybierają właśnie tę trasę, bo 
prowadzi zarówno spokojnymi leśnymi duk-
tami, jak i bardziej gwarnym nabrzeżem.

Przy samej plaży jest gdzie pójść na lody 
albo obiad, ale też wypożyczyć kajak, łódkę 
lub rower. Najnowszą atrakcją okolicy plaży 
jest przebudowane molo. Poprzedni betono-
wy pomost zastąpiła drewniana konstrukcja 
z podjazdem dla wózków. Dzięki drewnianej 
kładce na samą plażę teraz też wygodniej 
się dostać.

Choć pandemia dała się we znaki również 
w Charzykowach, dziś właściwie nie ma 
już po niej śladu. Przyjezdni czują się tu 

bezpiecznie, a lokalne pensjonaty i wille 
starają się ściśle przestrzegać przepisów 
sanitarnych. Turyści z różnych stron Polski 
wypoczywają na plaży, piją napoje chłodzą-
ce z palemkami, jeżdżą na rowerach, cho-
dzą na gofry i miło spędzają czas w gronie 
rodziny.

Perełka architektury

Gdy ktoś chce na chwilę odpocząć od gwaru 
plaży, może wybrać się na spacer w mniej 
popularnym kierunku – w stronę osady Wol-
ność. Po prawej stronie mija się WOPR-ów-
kę, a dalej wiedzie ścieżka pieszo-rowerowa. 
To wciąż samo centrum Charzyków, ale jest 
tu spokojniej i bardziej zacisznie. Podczas 
przechadzki warto zwrócić uwagę na wyła-
niający się zza drzew elegancki, przeszklony 
budynek. Obecnie Villa Otton zaprasza go-
ści do swoich pokoi z widokiem na jezioro 
i klimatycznego lobby hotelowego, ale jesz-
cze do niedawna w tym miejscu stał raczej 
niepozorny budynek, ukryty za krzewami. 
Dawny obiekt wypoczynkowy dla pracowni-
ków kolei lata świetności miał już za sobą. 
Obecni właściciele postawili sobie za cel 
przywrócenie blasku temu miejscu. Obec-
nie budynek przy Jeziornej 45 w niczym 
nie przypomina swojego poprzednika. Jest 
przestronny i nowoczesny, to klimatyczne 
nowe miejsce na mapie miejscowości. Zo-
stał tak zaprojektowany, by z każdego poko-
ju hotelowego roztaczał się widok na Jezioro 
Charzykowskie. Goście chętnie podziwiają 
zachód słońca z balkonu albo obserwują od-
bywające się na akwenie regaty. Inwestorzy 
zapewniają, że nie powiedzieli jeszcze ostat-
niego słowa – w planach są kolejne moder-
nizacje, więc warto obserwować, co jeszcze 
w tym miejscu będzie się działo!

Słońce, plaża, nowe molo, kąpiele w jeziorze – Charzykowy 
znów tętnią życiem, a mieszkańcy i turyści chętnie spędzają tu 
czas. To jedna z najpopularniejszych miejscowości letniskowych
w regionie. Nic dziwnego – podczas spacerów można odkryć 
sporo pięknych widoków i perełek architektury.
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NA DOBRY POCZĄTEK

Zmarł Jan Zieliński

Zmarł Michaił Wołkow

Zielone mleko
 27 czerwca 2021 r.  zmarł Jan Zie-
liński. Wieloletni wychowawca w Schro-
nisku dla Nieletnich i szef Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, a w latach 
2006 – 2014  wiceburmistrz Chojnic. Po 
przejściu na emeryturę, mimo kłopotów 
zdrowotnych, nadal aktywnie uczestni-
czył w życiu społecznym miasta. Był za-
palonym kolekcjonerem oraz członkiem 
rady programowej Kwartalnika Choj-
nickiego gdzie aktywnie uczestniczył 
w pracach kolegium redakcyjnego tego 
periodyku. Miał 69 lat.

 Urodził się 24.VI.1952 r. w Szcze-
cinku, syn Bronisława i Jadwigi z d. Bań-
kowskiej. Żonaty, ojciec dwóch synów. 
Absolwent WSP w Bydgoszczy, magister 
pedagogiki resocjalizacyjnej. Pracę peda-
gogiczną rozpoczął w 1973 r. w Państwo-
wym Domu Dziecka w Białochowie. Od 
września 1975 do listopada 2006 r. praco-
wał jako wychowawca w Zakładzie Popraw-
czym i Schronisku dla Nieletnich w Choj-
nicach, jednocześnie od maja 1999 do 
listopada 2006 r. był dyrektorem Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie. Współtwo-
rzył Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czer-
sku i Chojnicach, rozbudował w powiecie 
chojnickim instytucję rodzicielstwa zastęp-
czego, tworząc pierwsze zawodowe rodziny 
zastępcze, w tym dla dzieci niepełnospraw-
nych. Doprowadził do powstania w Chojni-
cach Rodzinnego Domu Dziecka. Utworzył 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności, któremu przewodniczył od 

2000 r. Od października 2005 r. był wykła-
dowcą w PWSH „Pomerania” w Chojnicach.  
W 1980 r. współzałożyciel „Solidarności” 
w Zakładzie Poprawczym.  Przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” przez czte-
ry kadencje. Delegat Regionu Gdańskiego 
NSZZ „S” w kadencjach 2002 – 06, od 2006 
r. członek Platformy Obywatelskiej – za-
stępca przewodniczącego Koła Miejskiego 
PO. Członek Chojnickiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk oraz Katolickiego Stowa-
rzyszenia „Civitas Christiana” – członek 
zarządu Oddziału Miejskiego. Członek sa-
morządu osiedlowego nr 4. Podharcmistrz 
ZHP, współtwórca drużyn „Nieprzetartego 
Szlaku”.         (biogram - bedekier chojnicki)

         29 czerwcz 2021 r. zmarł działacz 
kulturalny z ukraińskiego Korsunia Mi-
chaił Konstantynowicz Wołkow. 
             26 kwietnia 2010 roku Rada Miejska 
w Chojnicach Uchwałą Nr XXXVIII/448/10 
nadała mu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Chojnice.

 Urodził się 17 kwietnia 1950 roku 
w Signaiwce w obwodzie Czerkawskim. Był 
absolwentem Kijowskiego Instytutu Kultu-
ry, który ukończył w 1976 roku. Całe życie 
zawodowe poświęcił kulturze. W jej instytu-
cjach zajmował różne stanowiska. Z czyn-
nego życia zawodowego, ze względu na 
stan zdrowia, na początku 2010 r. odszedł 
na emeryturę. Zasłużony pracownik kultu-
ry Ukrainy, członek Związku Dziennikarzy 
Ukrainy, generał - major Międzynarodowej 
Organizacji Kozactwa przy Prezydencie 
Ukrainy. Doktor kulturoznawstwa, reżyser, 
nauczyciel akademicki, autor 8 książek i kil-
kudziesięciu artykułów naukowych. 

 Michaił Wołkow był inicjatorem 
partnerstwa obu miast w nowej rzeczywi-
stości ustrojowej Polski i Ukrainy. Wielo-
krotnie bywał w Chojnicach prezentując 
poprzez zespoły artystyczne oraz twórców 
kulturę Ukrainy.                    (chojnice.com)

 W dniu 11 czerwca 2021 r. od-
było się spotkanie inaugurujące rozpo-
częcie prac nad innowacyjnym projek-
tem pn. „Zielone Mleko”. W spotkaniu 
uczestniczyli członkowie grupy opera-
cyjnej na rzecz innowacji EPI, do której 
należy: Lokalna Grupa Działania Sandry 
Brdy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Minikowie, Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy, Spółdzielcza Mleczarnia 
Spomlek oraz przedstawiciele 7 gospo-
darstw rolnych.

 Celem działania konsorcjum utwo-
rzonego przez  Lokalną Grupę Działania 
Sandry Brdy jest opracowanie innowacyj-
nego modelu produkcji mleka i serów doj-
rzewających o podwyższonych walorach 
odżywczych, wyższej w porównaniu z kon-
wencjonalną produkcją zawartością wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach i beta-
karotenu oraz korzystniejszym stosunkiem 
kwasów tłuszczowych nasyconych do 
nienasyconych.  
 Realizacja operacji umożliwi opra-
cowanie nowego modelu wykorzystania 
w praktyce rolniczej trwałych użytków zielo-
nych (pastwiska i użytki zielone użytkowane 
kośnie), wzbogaconych dedykowanymi na 
potrzeby projektu specjalistycznymi mie-
szankami traw z udziałem koniczyn i ziół. 

Trwałe użytki zielone stanowić będą bazę 
paszową dla krów mlecznych ekstensyw-
nie. Jego efektem będzie produkcja mleka 
o podwyższonej jakości biologicznej, które 
posłuży jako surowiec. Nowe, innowacyjne 
produkty spożywcze, w przypadku projek-
tu „Zielone Mleko” – unikatowy ser dojrze-
wający, mogą zyskać znaczenie rynkowe 
na terenie całej Unii Europejskiej, a także 
poza nią. Będzie to możliwe poprzez wyko-
rzystanie obecnych kontaktów handlowych 
Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Europie 
i na innych kontynentach, na rynkach gdzie 
konsumenci coraz częściej oczekują żyw-
ności cechującej się gwarantowaną wysoką 
jakością i korzystną ceną.

https://sandrybrdy.pl

Prezes LGD „Sandry Brdy” Grażyna Wera Malatyńska
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 czerwca
Na parkingach należących do Szpitala Specjalistyczne-
go w Chojnicach zaczęła obowiązywać strefa płatnego 
parkowania. 

01 czerwca
Po długiej przerwie spowodowanej pracami konserwacyj-
nymi i obostrzeniami związanymi z pandemią, swoje drzwi 
otworzył zmodernizowany Centrum Park. W Dniu Dziecka 
przygotowano szereg atrakcji.

01 czerwca
Przy rondzie im. Edwarda Gabrysia (skrzyżowanie ulic Wi-
śniowej, Czereśniowej, Winogronowej i wjazdu na teren 
szpitala) nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej ta-
blicy. Dokonali tego wspólnie burmistrz Arseniusz Finster 
i wdowa po zmarłym społeczniku i samorządowcu z osiedla 
Słonecznego Danuta Gabryś.

02 czerwca
W Chojnickim Domu Kultury odbyła się uroczystość roz-
dania nagród burmistrza Chojnic za osiągnięcia sportowe 
i kulturalne w ubiegłym roku. Odebrali je twórcy, sportowcy 
i trenerzy.
 
02 czerwca
Starosta Marek Szczepański został członkiem Rady Po-
morskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w Gdańsku. Jego kadencja potrwa cztery lata.
Na to stanowisko powołał starostę wojewoda pomorski. 

03 czerwca
Chojniczanie obchodzili święto Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej. Z tej okazji w wielu parafiach odbyły się procesje.  
Niesiono święte obrazy i śpiewano pieśni ku czci Najświęt-
szego Sakramentu. W Polsce Boże Ciało zostało ustano-
wione dniem wolnym od pracy.

05 czerwca
Od zwycięstwa rozpoczął swoją pracę w Chojniczance tre-
ner Tomasz Kafarski. Chojniczanka pokonała we Wronkach 
rezerwy Lecha Poznań 2:1. Matematyczne szanse na bez-
pośredni awans do I ligi zostały utrzymane.

06 czerwca
Na parkingu w parku Tysiąclecia spotkali  się członkowie 
Automobilklubu Chojnickiego i inni miłośnicy zabytkowej 
motoryzacji. Po ponad godzinie oglądania kultowych aut 
i motocykli klubowicze utworzyli samochodowy korowód do 
Funki.

07 czerwca
Zmieniła się organizacja ruchu na osiedlu Słonecznym. Na 
każdym skrzyżowaniu zaczęła obowiązywać  równorzęd-
ność.  Ta zasada obowiązuje już na os. Asnyka i Bytow-
skim. W przyszłym roku dołączy Kolejowe.

07 czerwca
Nastąpiło uroczyste otwarcie ul. Winogronowej i Czereśnio-
wej (kierowcy poruszają się tymi ulicami od pięciu miesię-
cy). Wstęgę przecinali: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, 
poseł Aleksander Mrówczyński, burmistrz Arseniusz Fin-
ster i radna miejska Renata Dąbrowska.

07 czerwca
W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, wójt Zbigniew 
Szczepański wraz z wojewodą pomorskim Dariuszem Dre-
lichem podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę drogi 
gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 236040 G (daw-
na DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości 
Lipienice. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
2021 – gmina Chojnice otrzyma 1 534 024,00 zł dofinanso-
wania (łączna wartość – 3 068 049 zł); długość przedmioto-
wego odcinka – 0,99 km. Jednocześnie nastąpiło otwarcie 
ofert na realizację powyższego zadania. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. Charzykowy 
na kwotę 1 882 235,22 zł.

09 czerwca
Chojniccy policjanci przeprowadzą działania „Bicykl”, któ-
rych celem była poprawa bezpieczeństwa użytkowników 
rowerów i hulajnóg, a także uświadomienie kierującym po-
jazdami, że cyklista jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu 
drogowego.

09 czerwca
Działaczki Młodej Lewicy zbierały na Starym Rynku w Choj-
nicach podpisy pod ustawą „Legalna Aborcja!”. Zebrały 
wspólnie parędziesiąt podpisów.

09 czerwca
W parku na Wzgórzu Ewangelickim odbył się happening, 
którego celem było  zwrócenie uwagi na konsekwencje 
płoszenia zagrożonego wyginięciem gatunku, jakim jest 
gawron. Gawrony do „Czerwonej listy ptaków Polski” (spis 
gatunków zagrożonych wyginięciem) trafiły w grudniu 2020 
roku. 

11 czerwca
W siedzibie LGD Sandry Brdy w Charzykowach odbyło 
się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac nad opera-
cją pt. „Zielone Mleko”.  Wykład na temat innowacji orga-
nizacyjnych i produktowych wygłosił dr hab. inż. Mariusz 
Bogucki z Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego 
w Bydgoszczy.

11 czerwca
W Powszechnym Punkcie Szczepień przy ul. Świętopełka 
odbyło się wręczenie nagród w konkursie na hasło promu-
jące szczepienia wśród młodzieży. 

11 czerwca
W sali obrad chojnickiego ratusza odbyła się wyjazdowa 
sesja gminnych radnych z Siennicy Różanej w wojewódz-
twie lubelskim.  Główny cel wizyty rady gminy związany 
był z galerią Janusza Trzebiatowskiego, mieszczącą się 
przy ul. Sukienników.  W Siennicy Różanej  jest inicjaty-
wa, żeby w dawnym dworku także stworzyć Muzeum 
Trzebiatowskiego. 

12 czerwca
Po 16 miesiącach pandemicznej przerwy powrócił Parkrun 
Charzykowy. Pierwszy bieg odbył się  jak zwykle o 9:00. 
Parkrun jest to inicjatywa, która jest na całym świecie i po-
lega na przebyciu dystansu 5 kilometrów. Nie trzeba biec, 
można też truchtać, maszerować, sobie spacerować. Oczy-
wiście Parkrun to nie tylko bieganie, nie tylko sport, ale tak-
że spotykanie się ze znajomymi. Od uczestników nie jest 
pobierana opłata wpisowa. Trzeba jedynie zarejestrować 
się w systemie i pobrać specjalny kod kreskowy. Z nim na-
leży pojawić się na starcie.

12 czerwca
Uroczyście zostało oddane do użytku po renowacji bo-
isko treningowe dla młodzików i juniorów ChKS Kolejarz. 
Przecięcia wstęgi wspólnie dokonali burmistrz Arseniusz 
Finster, dyrektor Wydziału Sportu Zbigniew Buława oraz 
prezes Kolejarza Jacek Zakrzewski. Służyć będzie do ce-
lów treningowych dzieci i młodzieży. W barwach Kolejarza 
w nogę gra blisko 200 młodych ludzi.

12 czerwca
Chojniczanka zremisowała 1:1 z Górnikiem Polkowice. 
Punkt dał żółto-biało-czerwonym trzecie miejsce w tabeli II 
ligi, które dało prawo rozegrania obu meczów barażowych 
na własnym stadionie. 

12 czerwca
Oficjalnie odsłonięto tablicę z imieniem Zbigniewa Wiśniew-
skiego na rondzie przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach. 
W uroczystości wzięli udział bliscy chojnickiego biegacza 
m.in. żona Jadwiga oraz synowie Adam i Rafał  oraz biega-
cze z Floriana, do którego należał też „Wiśniak”.

12 czerwca
Na boisku Orlik w Charzykowach przy ul. Szkolnej 1, odby-
ły się Warsztaty Walking Futbolu - chodzonej odmiany piłki 
nożnej.

13 czerwca
Pociągi wróciły na trasę między Chojnicami a Kościerzyną. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły kolejny etap 
prac. Wymieniono szyny i podkłady oraz wyremontowano 
przejazdy.

15 czerwca
MKS Chojniczanka w pierwszym meczu barażowym prze-
grała ze Skrą Częstochowa 1:0 i zakończyła sezon 2020/21. 
Niestety, pomimo wielu sytuacji i walki do końca nie udało 
się pokonać zespołu z Częstochowy. 

17 czerwca
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie ws. 
opracowania strategii rozwoju Chojnic do 2030 roku, na 
które  zaproszono mieszkańców, przedsiębiorców i przed-
stawicieli organizacji działających na ternie miasta. Celem 
spotkania było poznanie opinii uczestników spotkania na 
temat głównych potencjałów i problemów miasta oraz reko-
mendowanych kierunków rozwoju na najbliższe 10 lat.

19 czerwca
Na stadionie Kolejarza w Chojnicach 250 osób bawiło się na 
szóstej edycji festiwalu InterTony. Na scenie wystąpił m.in. 
Tomasz Lipa Lipiński Solo oraz zespół Dopelord. Wolonta-
riusze Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej 
(główny organizator wydarzenia) łączyli się z niego także 
m.in. z muzykami z Emsdetten i Hengelo. Przeprowadzono 
też kilka wywiadów z popularnymi kilkanaście i kilkadziesiąt 
lat temu zespołami, których korzenie są właśnie w Chojni-
cach. Chodzi o grupy Serce, Psychotron i Trasher Death.

20 czerwca
Piotr Mojka z Chojnic został Mistrzem Polski policjantów 
w tenisie stołowym. Na zawodach w Lubartowie zdobył tak-
że złoto drużynowo z reprezentacją Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku.

20 czerwca 
Na scenie ChCK-u odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Ka-
pel i Zespołów „Na Szlaku Kultur Chojnice 2021”. O szczyt 
podium walczyło 18 zespołów. Organizatorem przeglądu 
kapel kultywujących wiejski i miejski folklor jest Stowarzy-
szenie Dworek Polski.
 
22 czerwca
W Chojnickim Towarzystwie Przyjaciół Muzeum odbyło się 
walne zebranie  i wybory władz. Zebrani udzielili zarządowi 
absolutorium i wybrali nowe władze. Prezesem nadal pozo-
staje Andrzej Gąsiorowski. Jego zastępcą został Edmund 
Hapka, sekretarzem Marcin Siudziński, skarbnikiem – Ma-
ria Czaplewska, członkinią zarządu – Marzenna Osowic-
ka. Komisji rewizyjnej nadal będzie przewodniczyć Anna 
Czapczyk, a pomagać będą jej Mirosława Dalecka i Ewa 
Zientara.

23 czerwca
Tadeusz Skajewski, właściciel spółki Temis, otrzymał ty-
tuł Menadżera Roku, a jego firma została uznana za Fir-
mę Roku w Ogólnopolskim Plebiscycie Orły Polskiej 
Przedsiębiorczości.  

24 czerwca
Rozpoczęły się prace przy pierwszym chojnickim muralu! 
Mural wg. projektu Filipa Tomca i Joachima Dąbrowskiego 
na tylnej ścianie kamienicy przy ul. Kościuszki 29 realizuje  
gdańska grupa „Wakeuptime”.

24 czerwca
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na koncert „Niezapo-
mniane lata 80-te”, w którym słuchacze usłyszeli najwięk-
sze przeboje muzyczne z szalonych lat 80-tych minionego 
wieku.

24 czerwca
Wójt gminy Chojnice  Zbigniew Szczepański wręczył nagro-
dy 10 najlepszym absolwentom szkół podstawowych gmi-
ny Chojnice. Uczniowie otrzymali bezprzewodowe głośniki 
i słuchawki JBL. Była to XX edycja Nagród Wójta. Nagrody 
otrzymało już 260 absolwentów.

24 czerwca
Z okazji zakończenia roku szkolnego ChCK odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych uczniów, 
sportowców i absolwentów szkół podstawowych. Laureaci 
otrzymali od miasta smartwatch’e. W tym roku nagrody 
otrzymało 24 wybitnych uczniów, sporowców i absolwentów.   

25 czerwca
Nad wykonaniem budżetu oraz nad wotum zaufania dla Za-
rządu Rady Powiatu Chojnickiego głosowali na sesji radni 
powiatowi. Nie było jednomyślności. Obie uchwały przeszły 
jednak stosunkiem głosów 15 do 6.

26 czerwca
Podczas XII Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Chojnicach, z udziałem delegatów i przedstawicieli każ-
dej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy 
Chojnice, zdecydowano, że Józef Januszewski pozostanie 
prezesem na kolejne 5 lat. Zjazd przedstawicieli gminnej 
OSP odbył się w świetlicy wiejskiej w Klawkowie.

26 czerwca
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 
poinformował, że ze względu na duże zainteresowanie do-
starczaniem odpadów do PSZOK, punkt będzie czynny od 
poniedziałku do soboty. Zmiana będzie obowiązywać od 
21 czerwca do 17 lipca br.  Po 17.07.2021 r. punkt PSZOK 
będzie czynny jak dotychczas, czyli we wtorek, czwartek 
i sobotę.
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XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 14.06.2021
      14 czerwca 2021 roku odbyła się XXVIII sesja rady miej-
skiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się zdalnie, 
zasiadło przed laptopami 21 radnych. Sesję rozpoczął Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekretarzem 
sesji został Kazimierz Jaruszewski, a do komisji wniosko-
wej wybrano radnych: B. Marcinowskiego i S. Matthesa. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczą-
cy, Szanowna Rado, witam was serdecznie. Jeżeli chodzi 
o nasze miasto, to zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj 
będziemy debatować na temat absolutorium dla mnie. 
Bardzo chciałbym przekonać koleżankę i kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości, żeby byli „za”, tym bardziej, że ten rok 
był dla nas bardzo udany patrząc na pozyskanie środków, 
i unijnych, i rządowych. Mamy dwie tarcze w wysokości 
20.000.000 zł. Mamy dwie inwestycje drogowe – Winogro-
nowa, Czereśniowa, przepiękny nowy trakt – 1,3 km długo-
ści. Budujemy ul. Gdańską od nowa, w stronę wiaduktów. 
Dlatego myślę, że jeżeli Państwo popatrzą na miasto, na 
sposób zarządzania miastem, to Państwo zauważą, że jed-
nak wykorzystujemy wszystkie możliwości, które mamy do 
tego, aby miasto się rozwijało, żeby poprawiało jakość ży-
cia, żebyśmy mogli się rozwijać. Nasze niektóre inwestycje 
się kończą, tak jak ul. Rolbieckiego, czy Wzgórze Ewan-
gelickie. Niektóre się przedłużają, tak jak Fosa, czy dwo-
rzec kolejowy. Był ostatnio Pan wojewoda w Chojnicach 
i rozmawialiśmy na ten temat, i mam nadzieję, że decyzje 
Pana wojewody związane z pozwoleniem na budowę będą 
szybkie dla nas, że tak powiem, skuteczne. Mamy parę kło-
potów związanych z kosztami, bo wiedzą Państwo, że w tej 
chwili te koszty budowania, czy koszty realizacji inwestycji 
rosną. Natomiast ja martwię się tym, że nie rośnie równole-
gle nasz budżet. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to wszystko 
domkniemy. Przed nami jeden najważniejszy przetarg, ten 
który związany jest z dworcem kolejowym. Stabilne finanse 
miasta. Poziom zadłużenia trzydzieści kilka procent, czyli 
tyle ile mają inne gminy. Nie ma w naszym budżecie żad-
nych zagrożeń, poza tym zagrożeniem oświatowym, o któ-
rym zawsze mówię i się go bardzo boję, bo w momencie, 
kiedy rząd podniesie płace w oświacie i nie da nam środ-
ków z subwencji oświatowej, to będziemy musieli dokładać 
środki własne. Rok bardzo trudny, związany z covidem, 
ale pomagaliśmy szpitalowi, pomagaliśmy innym gminom. 
Myślę że taki solidaryzm społeczny był bardzo mocno wi-
doczny. I oby teraz ta pandemia się skończyła, żeby nie 
było czwartej fali, żebyśmy byli szczęśliwi jesienią, żeby nie 
było kłopotów, które mogłyby nas dotykać. Dlatego proszę 
spojrzeć na budżet Chojnic, na realizację tego budżetu, bo 
to o tym mówimy, z perspektywy tego co się wydarzyło. 
Nie ma żadnych wielkich opóźnień, wszystko realizujemy 
zgodnie z tym, co sobie założyliśmy. Myślę że, jeżeli Pań-
stwo z tej perspektywy popatrzą, to również zauważycie 
nasze sukcesy w tym trudnym czasie. W obszarze innych 
społecznych obszarów, czyli kultury, czy sportu jesteśmy 

oczywiście ograniczeni. Chojniczanka zremisowała z Po-
lkowicami i przed nami dwa mecze barażowe. Red Devils 
utrzymali się w Ekstraklasie. Bokserzy odnoszą sukcesy. 
Nasze żeglarki, chyba dwie, pojadą na olimpiadę. Dlatego 
mamy się czym pochwalić i spróbujmy z tej perspektywy 
spojrzeć na nasze miasto. Jeżeli będą pytania, to chętnie 
odpowiem. ...
     Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Prze-
wodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tak w tele-
graficznym skrócie, bo meritum sesji jest całkowicie inne. 
Od ponad dwóch tygodni trwają prace w Dolinie Śmierci, 
na Polach Igielskich, co jest kontynuacją projektu nauko-
wego „Archeologia w Dolinie Śmierci”, kierowane przez 
chojniczanina dr. Dawida Kobiałkę. Tym razem w Dolinie 
Śmierci pracuje około dwudziestu osób, pod wodzą proku-
ratora IPN, który wszczął dochodzenie w sprawie zbrodni. 
W wyniku decyzji prokuratora IPN działania zostały podjęte 
na szerszą skalę. Stworzono montaż finansowy, który obej-
muje około 400.000 zł. To są środki z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, z IPN, a także z miasta Chojni-
ce około 30.000. I podjęto kolejne badania, tym razem eks-
humacyjne, jeżeli chodzi o kwestie Doliny Śmierci. Dzięki 
uprzejmości prokuratora badania prowadzone są przy za-
chowaniu metodologii badań. Nie zależy nam tylko na wy-
dobyciu szczątek i ich identyfikacji, ale także na wysunięciu 
nowych hipotez dotyczących tej zbrodni. Jeżeli chodzi o ba-
dania w Dolinie Śmierci, są to najważniejsze badania ar-
cheologiczne z perspektywy nauki w roku 2020 i 2021. Już 
teraz wiemy, że wszystkie szczątki, które zostaną wydobyte 
podczas tych badań trafią do Chojnic i w przyszłości wspól-
nie będziemy musieli się zastanowić w jaki sposób upamięt-
nić tą zbrodnię. W zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace 
nad Strategią rozwoju miasta Chojnice do 2030 roku. 
Zadanie dla nas realizuje Wydział Geografii Społeczno – 
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza z Poznania. W tym tygodniu, 17 czerw-
ca na auli w Szkole Podstawowej nr 1 odbędą się pierw-
sze spotkania warsztatowe. Niektórzy z Państwa otrzymali 
już zaproszenie na to spotkanie. Będą przeprowadzone 
badania ankietowe, wywiady, które pozwolą na zdobycie 
informacji, które uzupełnią informacje w Strategii. Badania 
przeprowadzają studenci, tak więc jest wiele osób, które tu-
taj przyjechały i będą na szeroką skalę prowadzić wywiady 
i ankiety. W dniu dzisiejszym przedstawiciele uczelni spo-
tkają się z pracownikami urzędu, aby omówić realizowane 
projekty unijne, przedsięwzięcia rewitalizacyjne i uszczegó-
łowić strategiczne kierunki dla rozwoju miasta.
     I jeszcze jeden temat na koniec – Droga do Igieł. Jeżeli 
chodzi o końcówkę tej drogi, podjęliśmy działania wspólnie 
z jednym z przedsiębiorców chojnickich – […] na stworze-
nie placu zabaw. Chciałbym tylko zameldować, że te prace 
dobiegają końca. […] zasponsorował zabawki i różne inne 
przedsięwzięcia związane z tym placem zabaw. Miasto 
Chojnice pozyskało teren od IHAR-u , nawiozło ziemię, za-
dbało o zieleń i myślę, że pod koniec miesiąca będziemy 
mieli bardzo ładny, mały plac zabaw. Na pewno plac zyska 

rzeszę zainteresowanych, w szczególności, w kontekście 
przebudowy tej drogi. Jeżeli chodzi o samą przebudowę 
drogi, to jesteśmy na etapie projektowym. Myślę, że do 
końca listopada ten projekt już otrzymamy, a czas realiza-
cji Drogi do Igieł mamy do końca przyszłego roku. Z mojej 
strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. ...

XXVII sesja Rady Miejskiej
 była tzw. „sesją absolutoryjną”. 

     Dlatego najważniejszą częścią sesji była dyskusja nad 
raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2020 rok 
oraz projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Chojnice wotum zaufania. Została przedstawiona 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2020 
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego a na-
stępnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu miasta Chojnice za 2020 r.  Następnie radni wysłu-
chali wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2020 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

      Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą 
Nr XXVIII/392/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2020.

• liczba oddanych głosów 21
• za 14
• przeciw  0
• wstrzymujących się 7 (radni PiS i PChS)

      Radni głosowali także inne projekty uchwał: projekt 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Choj-
nice na 2021 r., projekt uchwały w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037, projekt 
uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o docho-
dach gospodarstwa domowego, projekt uchwały w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miej-
skiej Chojnice na rok szkolny 2021/2022, projekt uchwały 
w sprawie zasad i trybu korzystania z boiska piłkarskiego 
pn. „Boisko Nowe”, projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Choj-
nicach, projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce 
InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych 
Gminy Miejskiej Chojnice z zakresu publicznego transportu 
zbiorowego.

Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobrania ze stro-
ny internetowej Urzędu Miasta Chojnice.

Harmonogram zebrań ogólnych sprawozdawczych samorządów mieszkańców osiedli w 2021 r.
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Kwalif ikacje do Mistrzostw Świata Koncert taneczny dla rodziców 
         Od 10 do 13 czerwca 2021 w Szczaw-
nie Zdroju trwały kwalifikacje do Mi-
strzostw Świata International Dance 
Organization (Międzynarodowej Organi-
zacji Tańca), w której udany debiut zali-
czył zespół Sigma i Music Dance z Choj-
nickiego Centrum Kultury.

Trwające cztery dni kwalifikacje miały miej-
sce na hali sportowej w Szczawnie Zdroju 
oraz w zabytkowym Teatrze Zdrojowym 
im. Henryka Wieniawskiego. Podczas ich 
trwania zaprezentowały się najlepsze pol-
skie zespoły, a także soliści i duety w stylu 
jazz dance i show dance, w tym finaliści Mi-
strzostw Świata, Mistrzostw Europy i Polski.

Chojnickie Centrum Kultury reprezentowały 
dwa zespoły - Sigma i Music Dance w stylu 
jazz dance, jak i duety i solistki w stylu jazz 
dance i show dance. 

Szczególne wyróżnienie należy się Julii Re-
lidze i Amelii Pawlak, które w duecie w stylu 
show dance (13-14 lat) w finale wytańczyły 

VI miejsce. Na uznanie zasługują również 
duety tańczące w stylu jazz dance: Amelia 
Rybacka i Inga Mischka (13-14 lat), Milena 
Hope i Aleksandra Machalewska (8-12 lat), 
Marta Szyszka i Natalia Mosek (dorośli).

W kategorii solo jazz do 12 lat, w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie Zdroju prezento-
wała się Marika Paluch, która współzawod-
niczyła ze 121 tancerkami z całej Polski.

W kategorii solo jazz 13-14 lat, w której 
uczestniczyło 100 tancerek, z powodze-
niem zatańczyły: 
• Julia Religa, 
• Martyna Krawczyk, 
• Amelia Rybacka, 
• Amelia Pawlak, 
• Lena Barczyńska. 

W grupie dorosłych wyróżniła się Natalia 
Mosek.

Wszystkim tancerkom gratulujemy!

        17 czerwca w Chojnickim Centrum 
Kultury odbyła się taneczna gala dla 
rodziców, w której brały udział stypen-
dystki Burmistrza Miasta Chojnice oraz 
Powiatu Chojnickiego.

Swoje umiejętności zaprezentowały zespo-
ły: Sigma, Music Dance, Arabeska w kate-
gorii 14-17 lat oraz 9-11 lat, grupę początku-
jącą Chojnickiego Centrum Kultury w wieku 
7, 8, 9 lat, a także duety i solistki które wy-
tańczyły znakomite nagrody na wielu turnie-
jach i festiwalach w kategoriach wiekowych 
od 11 do 19 lat.

Spośród licznych konkursów i festiwali, na 
których prezentowały się nasze tancerki na-
leży wyróżnić:

• Turniej Polskiej Federacji Tańca – 6 
pierwszych, 5 drugich i 5 trzecich miejsc, 
style artystyczne w klasach tanecznych;

• Festiwal on line „Zakochani, Zakręceni”– 
12 pierwszych, 7 drugich, i 3 trzecie miej-
sca, spośród 900 uczestników;

• II Międzynarodowy Turniej Tańca w Po-
znaniu – 10 pierwszych, 12 drugich i 5 
trzecich miejsc w różnych stylach arty-
stycznych i klasach tanecznych;

• Turniej On line– II miejsce zespół 9-11 lat 
w kategorii solo jazz oraz I miejsce Ma-
rika Paluch;

• „Nadmorskie Rytmy” w Łebie – 5 pierw-
szych, 2 drugie i 7 trzecich miejsc w róż-
nych stylach tanecznych, klasa open;

• Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Inter-
national Dance Organization w Szczaw-
nie Zdroju koło Wałbrzycha - udany 
debiut zespołu Sigma, Music Dance, so-
listek i duetów.

Instruktorem, choreografem a także pro-
jektantem większości kostiumów tancerek 
jest Monika Michalewicz, której przy cho-
reografii często pomagają: Natalia Rudnik, 
Marta Szyszka i Natalia Mosek. Podkłady 
muzyczne i ścieżki dźwiękowe na koncert 
i turnieje przygotował i zrealizował Janusz 
Łangowski.
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Chojnickie Centrum Kultury
Muzyczny czerwiec w ChCK

Czerwiec w Chojnickim Centrum Kultury to kilka ważnych 
wydarzeń muzycznych, zarówno koncertowych, jak i kon-
kursowych. Na początku miesiąca odbył się VIII Ogólnopol-
ski Konkurs Kapel i Zespołów Ludowych Na Szlaku Kultur 
Chojnice 2021, którego głównym organizatorem było Sto-
warzyszenie Dworek Polski. Podczas konkursu zaprezen-
towało się kilkanaście zespołów z wielu regionów Polski.

Drugim ważnym wydarzeniem był powrót festiwalu Inter-
Tony na chojnicki stadion Kolejarz 1926. Organizatorem 
koncertu była Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człu-
chowskiej wraz z partnerami - Chojnickim Centrum Kultury 
i stowarzyszeniem RockinitiativeEmsdetten. Na scenie po-
jawili się wykonawcy metalowi oraz rockowi.
 Pod koniec miesiąca odbył się długo wyczekiwany 
koncert z największymi przebojami z szalonych lat 80-tych 
minionego wieku. Artyści przenieśli publiczność do najbar-
dziej kolorowej dekady muzyki pop. Zespołowi w składzie: 
Patryk Nita (instrumenty klawiszowe), Janusz Łangowski 
(gitara, trąbka, flugelhorn), Kamil Niemczyk (bas), Paweł 
Krause (perkusja), Jakub Słubik (instrumenty perkusyjne), 
towarzyszyło czterech solistów: Katarzyna Daniel, Ola Wy-
socka, Mateusz Górecki i Jakub Słubik. Gościem specjal-
nym był Wojciech Horny, współzałożyciel zespołu O.N.A., 
obecnie występujący w zespole Kombii.
 Ostatnim muzycznym wydarzeniem, wieńczącym 
miesiąc czerwiec był Letni Koncert Operetkowy, w którym 
królowały najpiękniejsze arie operetkowe w wykonaniu zna-
komitych solistów. Na scenie Chojnickiego Centrum Kultu-
ry wystąpili Anna Baran, Szymon Rona, i Adam Zaremba, 
przy akompaniamencie Doroty Kuczyńskiej, Michała Litwy 
oraz Anny Piniuty. Koncert bardzo przypadł do gustu choj-
nickiej publiczności, która zgotowała muzykom owacje na 
stojąco.

Grzegorz Szlanga
laureatem ogólnopolskiego konkursu

Chojniczanin otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie na słuchowisko na podstawie „Cyberiady” Stanisława 
Lema. Grzegorz Szlanga nagrał rozdział „Wyprawa czwar-
ta…” na podstawie tegoż opowiadania. Muzykę do nagro-
dzonego słuchowiska skomponował Janusz Łangowski, za 
dźwięk i mastering odpowiedzialny był Sławomir Stencel, 
a autorką grafiki jest Danuta Wolińska. Wszyscy to instruk-
torzy Chojnickiego Centrum Kultury.

Konkurs plastyczno-literacki - rozdanie nagród

22 lipca w holu ChCK miało miejsce rozdanie nagród w kon-
kursie „Zilustruj swój ulubiony wiersz”. Uczestnicy mieli 
za zadanie wykonać rysunek obrazujący treść, scenę lub 
morał płynący z ulubionego wiersza. Uroczystość uświet-
nili aktorzy Chojnickiego Studia Rapsodycznego, którzy 
recytowali wiersze będące inspiracją powstania narodzo-
nych prac. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac 
plastycznych znajduje się w gablotach wystawienniczych 
przy budynku ChCK od strony Wzgórza Ewangelickiego. 
Laureatom serdecznie gratulujemy. Słowa podziękowania 
kierujemy również do wszystkich uczestników konkursu 
oraz rodziców i opiekunów plastycznych.

„Mityczne stworzenia i bóstwa
mitologii słowiańskiej i nie tylko” – wystawa

Przez cały czerwiec w sali wystawowej ChCK miała miejsce 
wystawa prac dwóch uzdolnionych artystek: chojniczan-
ki Emilii Łuszczak i pochodzącej z Pruszcza Gdańskiego 
Iwony Kozłowskiej. Ich obrazy w pełni oddawały mroczny 
klimat dawnych wierzeń, a przedstawione na nich postaci 
ilustrowały mityczne demony, bóstwa oraz stworzenia wy-
stępujące w mitologii słowiańskiej, nordyckiej, greckiej czy 
japońskiej. W lipcu w sali wystawowej będzie można zoba-
czyć litografie Karoliny Gacke.

Kulturalne wakacje z ChCK

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych do udziału w warsztatach teatralnych, plastycz-
nych i muzycznych.  Warsztaty artystyczne są idealną 
propozycją dla dzieci i młodzieży, które pragną poznawać 
i rozwijać swoje umiejętności. Zajęcia odbywać się będą 
w lipcu, w formie tygodniowych spotkań, pod czujnym 
okiem opiekuna artystycznego. Jesteśmy przekonani, że 
każdy posiada talenty jawne, jak i te ukryte, dlatego po-
przez udział w warsztatach pomożemy w ich rozpoznaniu 
i rozwijaniu, pokażemy jak wyrażać swoje uczucia i emocje 
oraz poćwiczymy nad wyobraźnią, myśleniem twórczym 
i abstrakcyjnym. Wakacje w mieście nie muszą być nudne, 
dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Kul-
turalnych wakacji z ChCK. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.ckchojnice.pl

Wystawa i koncert młodych twórców

1 lipca o godz. 17.30 zapraszamy na koncert nagrodzonych 
instrumentalistów konkursu „Pokażę wam jak gram”, który 
połączony będzie z wystawą prac dzieci ze szkoły podsta-
wowej w Swornegaciach. Uczniowie szkoły, pod okiem Elż-
biety Jakubowskiej przygotowały wystawę „Co mi w duszy 
gra”, nawiązującą do koncertu. Koncert laureatów odbędzie 
się na sali widowiskowo-kinowej, natomiast wystawę bę-
dzie można zobaczyć w głównym holu budynku ChCK. 

Teatralne lato

10 lipca na chojnickiej scenie będzie można zobaczyć 4 
spektakle. O godz. 13:00 Teatr Prym ART z Katowic po-
każe muzyczny spektakl ”Plastusiowy pamiętnik i plamy”, 
który oparty jest na motywach „Plastusiowego pamiętnika” 
Marii Kownackiej. Podczas wieczoru monodramów chojni-
czanie obejrzą 3 przedstawienia: Livia Walczak pokaże „Po 
jedenaste, nie oszukiwać dzieci”, Viktoria Szopińska zagra 
„Popatrz na Lusię” a Caryl Swift ze Słupska zaprezentuje 
„Kalamarapaksa, czyli rzecz o Witkacym”. 29 lipca  zapra-
szamy na dwa spektakle taneczne z udziałem teatru Afera 
z Warszawy. 

Spotkanie z podróżniczką - blogerką roku 
TRAVELERÓW

22 lipca zapraszamy na spotkanie z podróżniczką Dominiką 
Dodo Knitter, absolwentką Gdańskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych a od 15. roku życia zapaloną autostopowiczką. Ma 
za sobą autostopowe wyprawy po ponad 40. państwach. 
Dwukrotnie przeszła szlak Camino de Santiago, pokonując 
pieszo niemal 1400 kilometrów. Autostopem przekroczyła 
Ural, dotarła także na Saharę. Opowiadać będzie o ostat-
niej wyprawie do Tanzanii i o podróżach do Azji. Bezpłatne 
zaproszenia na spotkanie można będzie odbierać w kasie 
Chojnickiego Centrum Kultury. 

Wakacyjne kino z ChCK

W poniedziałki i środy dzieci oraz młodzież będą mogły 
wybrać się na dodatkowe przedpołudniowe seanse kinowe. 
W lipcu wyświetlone zostaną w kinie takie filmowe prze-
boje jak: „Luca”, „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, 
„Rabuś z pociągu”, „Elfinki”, „Szczęściara”, „Raya i ostatni 
smok”, „Cały świat Romy”, „Kraina smoków” oraz „Tajemni-
czy ogród”. Cały repertuar wraz z wieczornymi propozycja-
mi znajduje się na stronie www.ckchojnice.pl w zakładce 
„kino”.
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Ratowali żurawia i pucharek Gotów Zrzeszeńcy już po walnym. Z nadzieją na ten rok
     Po długim czasie niewidzenia zrze-
szeńcy spotkali się 15 czerwca w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, by rozgrze-
szyć zarząd i podyskutować o planach 
na ten rok. Była też okazja zasilić kasę 
stowarzyszenia, które cały czas goni 
w piętkę, narzekając na zbyt szczupłe 
zasoby.

To nie było jeszcze takie zebranie jak kie-
dyś, bo dezynfekcja, bo maseczki, bo krze-
sła ustawione w odpowiedniej odległości. 
Ale mimo wszystko można było na siebie 
popatrzeć, na początku zaśpiewać...W po-
gotowiu z akordeonem czuwał sam prezes 
Jarosław Kuklewski.
       Sprawozdanie z tego, co działo się 
w tym dziwnym roku, złożył także on, in-
formując również o tym, że obecny rok 
będzie Rokiem ks. Konstantyna Dominika 
(podobno całkiem zwyczajnego biskupa, 
który de facto zwyczajny nie był..), a Zrze-
szenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach 
planuje w październiku promocję książki 
jemu poświęconej. Prezes zachęcał jedno-
cześnie do tego, żeby w narodowym spisie 
powszechnym wybierać opcję identyfikacji 
ze wspólnotą kaszubską (oprócz polskiej 
narodowości rzecz jasna). Kto jeszcze się 
nie spisał, ma taką szansę.

Ponad setka na liście

Szeregi stowarzyszenia to ponad setka lu-
dzi. Jak ktoś ubywa, z różnych zresztą przy-
czyn, to przybywa ktoś nowy. Na obecnym 
zebraniu też doszlusowała kolejna Kaszub-
ka, tradycyjnie częstowana tabaką...
     Ze sprawozdania finansowego wynikało, 
że w kasie jest minus, ale dziura (niewielka) 
zostanie zasypana przez wpłacane składki. 

Komisja rewizyjna ustami Leszka Karasie-
wicza wnioskowała o udzielenie zarządo-
wi absolutorium, bo nieprawidłowości nie 
stwierdzono. Uchwała przeszła bez proble-
mów, jednogłośnie.

Pociągiem do Pucka

Janina Kosiedowska, prawa ręka prezesa 
przedstawiła plany na ten rok. – Do tej pory 
wszystko wzięło w łeb – ubolewała. – Ale 
mamy nadzieję, że w drugiej połowie tego 
roku uda się nam wreszcie coś zrobić.
O ile więc pandemia nie pokrzyżuje szyków, 
będzie można się wybrać na Dni Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej, bo są pieniądze na 
ten cel. Starczy też na pracę amatorskiego 
teatru, a także na wspólne działania z Choj-
nickim Centrum Kultury zorientowane na 
rozbudzanie pasji młodego pokolenia (kon-
kursy recytacji, plastyczny itp.). Tak samo 
amatorzy gry w baśkę mogą już ćwiczyć, 
bo turniej dojdzie do skutku. Nie wiadomo, 
czy pieniędzy nie zabraknie  na wydanie 
kolejnego biuletynu „Kluka”, ale Robert 
Wajlonis, dyrektor generalny UM obiecał 
pomoc. Nowy numer „Kluki” każdy dostał 
w prezencie.
     W wolnych głosach Marek Wituszyński 
zaapelował o wsparcie przez zrzeszeńców 
projektu zagospodarowania terenów zie-
lonych w samorządzie mieszkańców nr 4. 
Odpowiednie pismo trafiło do zarządu.
     W tym roku Zjazd Kaszubów odbędzie 
się 21 sierpnia w Pucku. Pociąg z Chojnic 
wyruszy o 6.20. Nieco wcześniej, bo 7 i 8 
sierpnia w Wielu gawędziarze pogwarzą po 
kaszubsku. A więc będzie się działo!

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

     Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum już po walnym i wyborach 
władz. 22 czerwca udało się wreszcie 
spotkać twarzą w twarz w Bramie Człu-
chowskiej i podsumować to, co było. No 
i zaplanować co nieco na ten rok.

Z poprzednich projektów udało się zrealizo-
wać „ożywienie” preparowanego żurawia ze 
zbiorów Jana Pawła Łukowicza oraz kon-
serwację szklanego pucharka z przełomu 
I i II w. n.e. pochodzącego z wykopalisk 
w Leśnie. A także modernizację ekspozycji 
archeologiczno-przyrodniczej w Odrach. 
Nie zabrakło spotkań, wystaw, wernisaży. 
Okrojonych przez pandemię, ale jednak nie 
wszystko znikło z grafika.

Nagrodzony Wiatr od morza

Największa duma to wystawa „Wiatr od 
morza”, za którą Muzeum Historyczno-Et-
nograficzne im. Juliana Rydzkowskiego 
otrzymało nagrodę marszałka. – Ta nagro-
da jest przyznawana od czterech lat – mó-
wiła dyrektorka muzeum Barbara Zagórska. 
– Konkurencja jest duża, a nasz temat nie 
do końca zbadany, bo chcieliśmy pokazać, 
jak w sztuce profesjonalnej lat 1920-1939 
przewijał się motyw Kaszubów. Paradok-
salnie pomogła nam pandemia, bo mieliśmy 
więcej czasu na prace redakcyjne i wyda-
liśmy obszerny katalog. A eksponaty na tę 
wystawę wypożyczyliśmy z muzeów w całej 
Polsce. Ciekawostką było dla przykładu pu-
dełko zapałek z portretem Kaszuba, które 
przyjechało do nas z Kielc...

     Chojniczanie mogli też oglądać „nie-
podległościową” wystawę w Kurzej Stopie 
– o swoim mieście w latach międzywojen-
nych, jak również obrazy Justyny Rebelki-
-Czapiewskiej, malarki z Torunia zauroczo-
nej surrealizmem i abstrakcją. Na wieczorze 
„U Albina”, czyli w dawnym mieszkaniu 
regionalisty Albina Makowskiego, dziś filii 
muzeum, Adam Węsierski dał pasjonujący 
wykład o metodach działania tajnych służb 
w czasach PRL i pozyskiwaniu agentów 
przez UB. Teraz wiszą jeszcze w Bramie 
zdjęcia utalentowanej fotografki Marty Po-
tulskiej i nowa wystawa pocztówek i zdjęć 
pokazujących, jak zmieniały się miejscowo-
ści w naszym regionie.

Dyrektor muzeum Barbara Zagórska

Prezes ten sam

Stowarzyszenie liczy obecnie 48 członków, 
ale na walnym frekwencja nie była tak zna-
komita. Zebrani udzielili zarządowi abso-
lutorium i wybrali nowe władze. Prezesem 
nadal pozostaje Andrzej Gąsiorowski, który 
śmieje się, że teoretycznie na emeryturze 
będzie miał więcej czasu...Jego zastępcą 
został Edmund Hapka, sekretarzem Mar-
cin Siudziński, skarbnikiem – Maria Cza-
plewska, członkinią zarządu – Marzenna 
Osowicka. Komisji rewizyjnej nadal będzie 
przewodniczyć Anna Czapczyk, a pomagać 
będą jej Mirosława Dalecka i Ewa Zientara.
W planach na ten rok m.in. wystawa prac 
Leona Kaweckiego i Adrianny Błaszczyk, 
a także wyprawa do Odrów w ramach świę-
towania Europejskich Dni Dziedzictwa. Od 
września ruszą spotkania u Albina, a za-
rząd jest otwarty na kolejne sugestie i pod-
powiedzi członków. 
    Aha, jak wpadniecie do muzeum, możecie 
się zaopatrzyć w lnianą torbę z nadrukiem 
Bramy Człuchowskiej. Polecam! Promu-
jecie muzeum i ekologię, no i zostawiacie 
trochę grosza w placówce na zbożne cele!

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Zebranie bez tabaki? Nie ma mowy! Każdy „nowy” musi przejść bojowy chrzest...
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O gimnazjum chojnickim piórem Bogumiła Hoffmanna Uwiąd kultury i rozkwit sportu?
          Kolejny rarytas wydawniczy trafił  
23 czerwca do rąk czytelników. To po-
szerzony reprint „Z historji Gimnazjum 
Państwowego w Chojnicach” Bogumiła 
Hoffmanna.

Wydaną w 1935 r. broszurę napisaną przez 
nauczyciela chojnickiego gimnazjum opu-
blikowano w serii Historyczne Pomniki Choj-
nic, a sfinansowało ją miasto. Serię wymyślił 
dr Przemysław Zientkowski, a o Hoffmanna 
zabiegał Kazimierz Jaruszewski, prezes 
Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
orędownik uhonorowania i jego, i jego 
żony Heleny jako wybitnych przedstawi-
cieli nauczycielskiego stanu w Chojnicach. 
Hoffmannowie mają już tablicę na domu, 
w którym mieszkali przed wojną, mają też 
zaklepane rondo w mieście. Teraz można 
wertować dzieło Bogumiła, a wraz z nim 
szkic biograficzny, wspomnienie najmłod-
szej córki Hoffmannów – Anieli oraz przy-
jaciela małżeństwa – Albina Makowskiego. 
Ponadto są tu bibliografia i fotografie szkol-
nego kompleksu.

Wnuk o dziadkach

Niespodzianką podczas promocji reprintu 
w ratuszu była obecność wnuka Hoffman-
nów – też Bogumiła. Podobno imię dostał 
po połowie po dziadku i po... Bogumile Nie-
chcicu, bo mama – Aniela Paździorowa była 
zakochana w Marii Dąbrowskiej.
        Bogumił Paździor tak jak jego dziadek 
studiował historię, ale jak wyznaje, wtedy 
nie bardzo interesowały go dzieje rodzi-
ny. Niemniej w domu zawsze mówiło się 
o dziadkach i wspominano ich. Ich życie – 
zakończone tragicznie – Helena popełniła 
samobójstwo w 1940 r., a Bogumił zmarł 
podczas marszu śmierci z obozu w Stuttho-
fie w 1945 r. – odcisnęło piętno na losie trój-
ki dzieci. Wychowywała je opiekunka Salo-
mea Falkowska, która jak dziś mówi Bogumił 
Paździor, stała się ich przyszywaną babcią. 
To z nią 11-letni Bogumił po raz pierwszy 
przyjechał do Chojnic i odwiedził Albina 
Makowskiego, którego mieszkanie, dziś 
filia muzeum zrobiła na nim ogromne wra-
żenie. A chojnicki regionalista i kolekcjoner 
nagrywał wtedy wspomnienia „babci” Salci, 

potem mamy Bogumiła. Niestety, nie udało 
się znaleźć tego zapisu na magnetofono-
wych szpulach... Wnuk Hoffmanna o swoim 
dziadku wie coraz więcej, niedawno dotarły 
do niego dokumenty z Centralnego Archi-
wum Wojskowego i mógł prześledzić jego 
służbę w pruskim wojsku, a także rekomen-
dacje z III Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 
gdzie o Hoffmannie jego dowódca pisze, iż 
był wzorowym, sumiennym, obowiązkowym 
żołnierzem, o prawym charakterze. Przej-
mujące są dla niego świadectwa związane 
z pobytem dziadka w obozie w Stutthofie.
     - Moja mama odziedziczyła po dziadku 
etos pracy społecznej – dodaje. – Spokojna, 
cicha, bez parcia na szkło, była nauczyciel-
ką z powołania. Tak jak dziadkowie.

Ocalić od zapomnienia

Bogumił Paździor nie ukrywa, że jest dla 
niego fenomenem to, jak dba się o pamięć 
o jego bliskich w Chojnicach. – Ocaliliście 
ich od zapomnienia – mówi.
       Na koniec prowadzący spotkanie Prze-
mysław Zientkowski poinformował, że publi-
kacja będzie dostępna w Promocji Regio-
nu Chojnickiego, a Kazimierz Jaruszewski 
wręczył gościowi z Gdańska upominek. 
Niezwykłe spotkanie i niezwykła opowieść 
bardzo nas poruszyły. Kto wie, może Bo-
gumił Paździor napisze kiedyś coś więcej 
o swojej rodzinie i jeszcze do nas wróci...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

      Cieniutko z tą kulturą w mieście, 
skoro na liście tegorocznych nagród 
znalazły się tylko dwa nazwiska...Za to 
w sporcie obrodziło, a 2 czerwca na sce-
nie Chojnickiego Centrum Kultury królo-
wał... boks.

Gości przywitał wiceburmistrz Adam Kop-
czyński i komplementując tych, którym chce 
się ciężko trenować, przytoczył opowieść 
z własnego domu, gdy jako tata dociekał, 
dlaczego jego córce chce się chodzić trzy 
razy w tygodniu na treningi karate, wyjeż-
dżać na obozy i zgrupowania, gdy przecież 
można robić tyle innych interesujących rze-
czy...No i dowiedział się, że jego córeczka 
zawsze celuje w Księżyc, ale wie, że może 
nie trafić. To nic, i tak będzie między gwiaz-
dami...Ładnie powiedziane, nie ma co! 

Uściski i róże

Wręczający nagrody burmistrz Arseniusz 
Finster nie omieszkał zauważyć, że miasto 
jest dumne, iż ma tyle talentów. A potem 
była już seria uścisków dłoni i różyczek jako 
załącznika do finansowej nagrody. 
     W dziedzinie kultury otrzymali je Jacek 
Klajna (tak, tak, naczelny Chojniczanina.pl, 
ale nie za pracę redaktora, lecz za aktyw-
ność przybliżającą mieszkańcom „stare” 
Chojnice na rysunkach i w wydawanych 
przez miasto albumach)  i Żaneta Jasińska 
– zgłoszona przez Fundację Rozwoju Ziemi 

Chojnickiej i Człuchowskiej za opracowanie 
i wydanie gry fabularnej „Przebudzenie bo-
gów”. W sporcie: Klara Sobczak, Filip No-
sol, Maciej Panaś - żeglarstwo, Mirosław 
Laskowski i Karol Jączkowski (trenerzy 
żeglarstwa), Kacper Fojuth (lekkoatletyka), 
Zuzanna  Kamińska, Julia Wasiakowska, 
Mikołaj Brzeziński, Piotr Szczukowski, Zu-
zanna Burczyk, Oliwier Maćkowski, Hubert 
Drążkowski, Szymon Szczukowski, Julia 
Zygmańska, Igor Stefaniak i Mikołaj Cieślik 
(boks, Boxing Team) oraz trenerzy boksu 
Marcin i Kewin Gruchała. Dodatkowo sym-
boliczny czek na 14,5 tys. zł trafił do Red 
Devils Ladies (piłka plażowa), a odebrał go 
Marcin Synoradzki.

Zgłaszajcie kandydatów!

Na koniec dla laureatów zaśpiewali Mateusz 
Górecki i Małgorzata Szmaglinska, a towa-
rzyszył im Janusz Łangowski. I to była tak 
piękna końcówka, że aż chciało się więcej...
Refleksja po tym rozdaniu nagród może być 
taka, iż chyba liczne stowarzyszenia dzia-
łające w mieście na rzecz kultury powinny 
śmielej wypinać pierś do orderów i zgłaszać 
w ratuszu swoich liderów do uhonorowania 
przez burmistrza. Bo to nieprawda, że nie 
ma talentów i nie ma komu wręczyć nagro-
dy. Trzeba się tylko rozejrzeć...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Kulturalne rodzynki – od lewej Jacek Klajna i Żaneta Jasińska
z fundatorem nagród Arseniuszem Finsterem

Bogumił Paździor
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U nas baszta, w Siennicy Różanej dworek Pokochać Toruń? To łatwe
      11 czerwca w chojnickim ratuszu ob-
radowali radni z drugiego końca Polski. 
Konkretnie – z Siennicy Różanej, nie-
wielkiej gminy na południu Polski. Po co 
fatygowali się ponad 600 km? Nie uwie-
rzycie – dla Janusza Trzebiatowskiego!

Krakowsko-chojnicki artysta także w Sienni-
cy Różanej chce zapuścić korzenie. Zamie-
rza podarować część swoich dzieł i zbiorów 
tej gminie, ale w zamian prosi o otwarcie 
muzeum. Podobnie jak w Chojnicach. Oka-
zja jest ku temu wyśmienita, bo w Siennicy 
jest rewitalizowany dworek i samorząd wła-
śnie zastanawia się, jak go zagospodaro-
wać. Ma być przeznaczony dla sztuki przez 
duże „S”, ale nie brak kontrowersji, czy taka 
funkcja będzie odpowiadać mieszkańcom. 
Dlatego radni przed podjęciem decyzji po-
stanowili przyjrzeć się, jak w Chojnicach 
funkcjonuje Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego i jakie są z niego pożytki.
      Co ciekawe, wizyta gości z Siennicy ja-
koś nie była specjalnie reklamowana w mie-
ście, mimo że na specjalnej sesji doszło do 
złożenia pisemnej deklaracji o współpracy 
pomiędzy obydwoma samorządami, a bur-
mistrz Arseniusz Finster zapewniał, że jest 
gotowy do pomocy.

Jak magnes

On zresztą wychwalał pod niebiosa i twór-
czość Janusza Trzebiatowskiego, i zna-
czenie chojnickiego muzeum artysty dla 
lokalnej społeczności. Mimo, że placówka 
nie prowadzi statystyk odwiedzin (skądinąd, 

nie wiadomo, dlaczego?), burmistrz mówił 
o setkach, a nawet tysiącach zwiedzają-
cych, o profitach w postaci chińsko-choj-
nickiej współpracy i o tym, że Trzebiatowski 
jak magnes przyciąga innych artystów do 
Chojnic, dzięki czemu miasto tylko zyskuje. 
W tym kontekście koszty w postaci utrzy-
mywania muzeum i jednoosobowej załogi 
są drobnostką, zwłaszcza, że w ciągu 10 
lat istnienia wydano na jego działalność nie-
wiele ponad milion złotych.

Boją się kosztów

Z dyskusji radnych z Siennicy wynikało, 
że boją się właśnie kosztów, a także tego, 
żeby Trzebiatowski nie był wyłącznym rezy-
dentem dworku. Mówili wprost, że musi się 
w nim znaleźć miejsce i na folklor, i na pro-
pozycje innych twórców. – Domówimy się 
z Trzebiatowskim, żeby u nas został – pod-
sumowywał wójt Leszek Proskura. – Dwo-
rek nie jest mały, będziemy jeszcze o tym 
dyskutować. Znajdziemy rozwiązanie. 
      Jedną z radnych zainteresowało, już 
poza głównym nurtem dyskusji, skąd się 
wzięło tak niecodzienne imię włodarza 
Chojnic. Ten wyjaśnił, że jego mama zna-
lazła je w „Przyjaciółce”, jako oznaczające 
w języku greckim męską siłę. No i dała je 
dziecku. – Ale gdybym był dziewczynką, to 
byłbym Dagmarą – śmiał się burmistrz.
PS Transmisję z sesji obejrzałam dzięki 
portalowi chojnice.tv. Dziękuję!

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

      27 czerwca uczestnicy programu 
LOWE prowadzonego w Zespole Szkół 
przy Nowym Mieście 4/6 mieli okazję wy-
brać się do Torunia. Główny cel to obej-
rzenie spektaklu „Biesy” w Teatrze im. 
Wilama Horzycy, ale połażenie po mie-
ście też było gratką nie lada.

Od wędrowania zresztą się zaczęło. Uro-
kliwymi zaułkami podzamcza wycieczko-
wicze przeszli na ul. Szeroką, wcześniej 
zachłystując się informacjami o Toruniu, 
których nie skąpił przewodnik. Było upalnie, 
ale nikomu to specjalnie nie doskwierało. 
Miasto zdawało się zapomnieć o pandemii. 
Na deptaku i na okolicznych uliczkach były 
dosłownie tłumy, a społecznego dystansu 
trudno było tutaj w tej gęstwinie szukać. 
Jedynie Mikołaj Kopernik (ten z pomnika) 
przypominał, że coś jest na rzeczy, bo ktoś 
przepasał go szarfą z najpopularniejszym 
teraz hasłem, że trzeba się szczepić...

Barka i bajka

Po obiedzie był czas wolny albo ciąg dal-
szy zwiedzania z przewodnikiem. Część 
wycieczki wybrała to pierwsze, chcąc od-
wiedzić otwarte w tę niedzielę sklepy albo 
pooddychać na barce zacumowanej przy 
bulwarach, gdzie swego czasu powstawały 
sceny do kultowego filmu „Rejs” w reżyserii 
Marka Piwowskiego. Niektórzy wpadli do filii 
Muzeum  Okręgowego na Franciszkańskiej, 
bo tam pod patronatem Halika i Dzikowskiej 

działa podróżnicza placówka pełna egzo-
tycznych eksponatów najróżniejszej natury, 
a więc jest tu i broń, i biżuteria, kufry, stro-
je (bajka!!!), są zdjęcia i filmy, poglądowe  
plansze, no i obszerne biogramy patronów 
tego oddziału muzeum. Jak będziecie w To-
runiu, wpadnijcie, bo warto!

Ach, te Biesy!

Wieczór z „Biesami” to z jednej strony 
ogromna frajda, bo wreszcie teatr na żywo. 
Wiecie, to pachnące naftaliną wnętrze, 
te plusze, te kotary, to poczucie wspólno-
ty... Z drugiej strony, dopiero co mający 
premierę spektakl Damiana Josefa Necia 
uświadomił wielu z nas, jak piekielnie trud-
ny do wystawienia jest Dostojewski z jego 
„przeklętymi problemami”. Kto nie czytał 
„Biesów” wcześniej, ten mógł się pogubić 
już na samym początku. I to nie działa tak, 
że w tym przypadku obraz załatwi sprawę. 
Bo Dostojewskiego trzeba zrozumieć. Bez 
tego się nie da. Więc w przerwie dywago-
waliśmy na powietrzu, co reżyser miał na 
myśli, ale niektórzy z nas uznali, że jak ma 
zachwycać, skoro nie zachwyca... A więc 
z klasycznymi uczuciami mieszanymi wra-
caliśmy do domu, choć oczywiście wszyscy 
cieszyliśmy się z tego, że teatr się otworzył, 
że aktorzy grają, a my mogliśmy tam być 
i ich zobaczyć. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Janusz Trzebiatowski na tle cyklu „Katedra” prezentowanego w ChCK Zwiedzamy Toruń z przewodnikiem
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Ratujmy gawrony. Też mają prawo żyć Alicja podbija teraz Pomorze. Ale zachodnie
     Stowarzyszenie Chojnicki Alarm dla 
Klimatu zaprosiło 9 czerwca na happe-
ning na Wzgórzu Ewangelickim. Cel – 
obrona gawronów, które właśnie tutaj 
mają swoją „małą ojczyznę”.

Do tej pory o gawronach słyszało się, że 
brudzą i hałasują. Przez nie elewacje oko-
licznych domów nie grzeszą pięknością, 
a przechodnie z niepokojem spoglądają 
w niebo, czy im coś nie spadnie na głowę. 
W dopiero co zrewitalizowanym parku, daw-
nym cmentarzu ewangelickim strach sia-
dać tam, gdzie ławki nie mają zadaszenia, 
a i przechodzić trzeba szybko i z duszą na 
ramieniu. Po licznych skargach mieszkań-
ców w ratuszu myślenie szło w kierunku, 
jak się uciążliwego ptactwa pozbyć. A więc 
wcześniej już zdejmowano gniazda, stoso-
wano dźwiękowe odstraszacze, ba, nawet 
eksperymentowano z  sokolnikiem, którego 
i teraz miasto chciałoby wynająć, by ptaki 
stąd wypłoszyć. Żaden z tych sposobów 
nie zadziałał. Ptaki odbudowywały gniazda, 
nie przestraszyły się ani sygnałów dźwię-
kowych, ani sokoła. Ale skoro Wzgórze ma 
być parkiem, to główkowanie, jak się pozbyć 
gawronów, trwa w najlepsze.  

Od legendy do argumentów

I stąd interwencja Chojnickiego Alarmu dla 
Klimatu. Happening tego stowarzyszenia 
miał ciekawie obmyślony scenariusz, a jego 
uczestnicy na chwilę stali się...gawronami. 
Założyli imitujące te stworzenia czapeczki, 
mieli na sobie stroje w kolorze ptasich piór. 
Trzymali transparenty i banery z hasłami 
„Zostawić gawrony”, „Ratujmy gawrony” itp. 
Justyna Barwina Myszka przeczytała frag-
menty legendy o chojnickich gawronach 
pióra Danuty Sikorskiej, a potem padały ar-
gumenty za tym, żeby nie robić krzywdy tym 
ptakom. Jakie? Gawrony są na wymarciu, 
są gatunkiem zagrożonym, podlegającym 
ochronie. Niszczenie ich gniazd i płoszenie 
ich może następować tylko w wyniku decyzji 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Ptaki są w tym miejscu „od zawsze”, trzeba 
po prostu nauczyć się z nimi żyć. Jak to zro-
bić? Sprzątać regularnie ich odchody, zle-
cać czyszczenie elewacji, zadaszyć alejki 
parkowe albo postawić pojemniki z paraso-
lami, które umożliwią bezpieczne przejście 
przez park.  – To my weszliśmy tu z inwesty-
cją unijną – tłumaczyła Grażyna Jaszewska 
z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. 

- One były tu wcześniej. – Są tu od  za-
wsze – dodawała Justyna Barwina Myszka. 
–  Mówiło się, że to dusze tych, którzy są 
tu pochowani. Może więc lepiej omijajmy 
to miejsce... Przed dwudziestu lat odwie-
dził Chojnice amerykański historyk i pisarz 
Helmut Smith, który napisał książkę o za-
bójstwie Ernsta Wintera, chojnickiego gim-
nazjalisty. Ernst Winter był tu gdzieś pocho-
wany, i nie tylko on. Pamiętajmy, że to był 
kiedyś cmentarz.   

Petycja w ratuszu      
 
- Gdzie te ptaki pójdą, jak się je stąd prze-
goni – zastanawiała się Bożena Stępień. 
-  Może na cmentarz parafialny? Czy wtedy 
wszyscy będą zadowoleni? Ciekawi mnie, 
gdzie są teraz radni z komisji ochrony śro-
dowiska, chyba powinni być tutaj z nami...
    Na wydarzenie przyszła jedna z miesz-
kanek okolicznych domów, która o dziwo na 
gawrony nie pomstowała, a wręcz przeciw-
nie domagała się, by je chronić. Tak samo 
w imieniu swoich koleżanek i kolegów z II 
LO mówiła jedna z uczennic. Małgorzata 
Darwish, prezeska stowarzyszenia tego 
samego dnia złożyła petycję w ratuszu 
w obronie gawronów na Wzgórzu Ewange-
lickim. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Były transparenty i pozytywna energia

    Jeszcze przed urodzinami tańczyła 
i śpiewała, bo mama będąc w ciąży, nie 
oszczędzała się na scenie. Później tak 
bardzo miała to we krwi, że dołożyła jedy-
nie skrzypce. Brała je do ręki, schodząc 
zziajana po kaszubskich hołubcach.

Alicja Czarnowska 18 czerwca promo-
wała swoją książkę pt. „Festiwal folkloru 
w mediach”, nieco zmienioną wersję pracy 
licencjackiej obronionej na piątkę na Uni-
wersytecie Szczecińskim. W Centrum Edu-
kacyjno-Wdrożeniowym tłumów nie było, 
ale jak na tak upalne popołudnie frekwencję 
należy uznać za przyzwoitą. Alicja opowie-
działa o swojej przygodzie z zespołem Kre-
bane z Brus, której nie mogło nie być, skoro 
jej dziadek Władysław Czarnowski ten ze-
spół zakładał, a niemal cała rodzina przez 
niego się przewinęła, z tatą Ali – Markiem 
włącznie, znanym i uznanym choreografem, 
specem od kaszubskich tańców i nie tylko. 
Ale nawet gdyby nie nazywała się Czarnow-
ska, to i tak miałaby szansę trafić do zespo-
łu, bo tańczyło i śpiewało w nim pół Brus. 
To właśnie Krebane wymyślili Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru, imprezę na świa-
towym poziomie, wyróżnioną certyfikatem 
CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzy-
szeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki 
Ludowej). Przez kilkanaście lat (1995-2012) 
festiwal był markowym produktem w gmi-
nie Brusy, słynnym w Pomorskiem, ale też 
w Polsce i na świecie.

Magiczny stoliczek

Gdy więc Alicja rozmyślała nad wyborem te-
matu pracy licencjackiej na dziennikarstwie, 
które studiowała, to przed oczyma pojawił 
się jej kawowy stolik w domu dziadków, a na 
nim lokalne gazety relacjonujące festiwal, 
bo każdy wycinek był pieczołowicie odkła-
dany do archiwum. A promotor, jak usłyszał 
o rodzinnych pasjach, nie miał wątpliwości, 
że to dobry pomysł. Nie było łatwo. Alicja 
wzdycha, gdy przypomina sobie te wózki 
z gazetami, które panie z biblioteki zwoziły 
jej do przejrzenia. Ona czytała, wynotowy-
wała, liczyła, interpretowała. Jak przyznaje, 
w czasie pisania najtrudniej było o obiekty-
wizm, bo skoro od dziecka hasała w Kreba-
nach, a na dodatek pół rodziny w nich było, 
to trzeba było wznieść się na wyżyny...  

Czy jeszcze wróci?

A już po obronie dziadek zainspirował ją 
do wydania pracy drukiem. – Ja to mam 
słomiany zapał – śmiała się autorka. – Ale 
dziadek dopilnował, żeby mi nie minął...
     No i teraz można poczytać, co i jak pisali 
o festiwalu folkloru dziennikarze lokalnych 
mediów, przypomnieć sobie kawał fanta-
stycznej historii o tym wydarzeniu, jakim 
w maleńkich Brusach (kiedyś wsi) była ta 
impreza. O recepcji festiwalu przez me-
dia nikt jeszcze nie pisał, więc Alicja jest 
pionierką!
     Były kwiaty, gratulacje i zachwyty. Ale też 
pytania, czy Alicja jeszcze w swoje rodzin-
ne strony wróci. – Teraz podbijam Pomorze, 
ale zachodnie – odpowiadała. – Ale a nuż 
widelec kiedyś wrócę...
      Promocję poprowadził Władysław Czar-
nowski, a ubarwiły ją nagrania z występów 
„Krebanów”. M.in. można było usłyszeć gło-
sy Henryka Finstera, mamy Alicji – Katarzy-
ny Czarnowskiej i ją samą. 

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Fot. Piotr Eichler

Alicja Czarnowska. 
Z lewej Felicja Baska-Borzyszkowska
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 Zaczęły się wakacje! Nie dla wszystkich. Samorząd terytorialny nie ma urlo-
pu. Ludzie rodzą się i umierają, zmieniają miejsca zamieszkania, wpłacają podatki, 
pobierają zasiłki i inne świadczenia. Trwają inwestycje a jest ich sporo. To wszystko 
powoduje że nie można zawiesić pracy samorządu miejskiego w tym także pracy 
rady miejskiej.

Wprawdzie ta praca nie jest może tak intensywna jak na ogół, ale kontakty z mieszkańcami 
sprawiają, że radni przekazują ich i swoje spostrzeżenia czy to za pomocą pisemnych inter-
pelacji czy osobistych kontaktów z burmistrzem i urzędem miejskim do dalszej procedury. 
Odbywają się też w przerwie między kolejnymi pandemicznymi obostrzeniami zebrania 
mieszkańców w ramach samorządów osiedlowych. Niestety frekwencja jest bardzo słaba 
i niewiele z nich wynika. Jest to temat, który wymaga pogłębionej analizy może przy okazji 
kolejnego naszego artykułu. Niekiedy można odnieść wrażenie, że formuła samorządu 
mieszkańców w dobie daleko posuniętej cyfryzacji mediów i kontaktów już się przeżyła.

 Minęła połowa 2021 roku. Kolejnego roku jakże innego od wszystkich wcześniej-
szych ze względu na epidemię Covid’19. Czy ta połowa była aż tak zła jak się obawialiśmy? 
Okazuje się, że wcale nie – i  to nie zarówno dla stanu budżetu miasta jak i przebiegu in-
westycji miejskich. Ucierpiało tylko nasze społeczeństwo pozbawione dostępu do kultury, 
imprez kulturalnych i sportowych itp. Żal tych wszystkich mieszkańców, których dotknęły 
zakazy i nakazy związane z sytuacji pandemiczną. Wielu z nich policzyło straty i z niepo-
kojem obserwuje co jeszcze się będzie działo. Dotyczy to także naszej oświaty. Nauka 
zdalna nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej także ze względu na zerwane więzi ko-
leżeńskie i grupowe. Miejmy jednak nadzieję, że nie dotknie nas kolejne zamknięcie szkół 
i proces nauczania będzie przebiegał zgodnie z programem i w warunkach stacjonarnych.
Połowa każdego roku to też czas na podsumowanie roku minionego. 14 czerwca odbyła się 
sesja absolutoryjna o czym pisaliśmy miesiąc temu. Wszystko odbyło się zgodnie z prze-
widywaniami. Koalicja dwóch klubów była za udzieleniem burmistrzowi votum zaufania 
i absolutorium natomiast tzw. opozycja wstrzymała się od głosu. Warto odnotować sprytny 
zabieg socjotechniczny zastosowany przez klub opozycyjny. Wiedząc o tym, że do wniosku 
o udzielenie absolutorium burmistrzowi trudno „się przyczepić” tym bardziej, że zyskał on 
aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej połączyła debatę nad raportem o stanie miasta 
z dyskusja na temat absolutorium Z toku wypowiedzi można było wyciągnąć wniosek że 
są „za a nawet przeciw” z czego wybrali wstrzymanie się od głosu. Schemat wypowiedzi 
był zresztą bardzo podobny jak w roku ubiegłym. Warto całość przeczytać na stronie UM 
w treści protokółu z sesji RM.
 Ale to już za nami. Życie toczy się dalej a zadania stojące przed szeroko pojętym 
samorządem terytorialnym same się nie zrealizują. Jest to szczególnie trudne zadanie dla 
burmistrza. Inwestycja pt. „Zagospodarowanie wód opadowych” już dobiega końca. Tak 
jak powiedzieliśmy kiedyś jest to inwestycja pokoleniowa. Ale już trzeba myśleć o jej kon-
tynuacji bowiem nie obejmuje ona całego miasta. W związku z tym zapisane zostały w bu-
dżecie odpowiednie środki pozwalające na przystąpienie do dalszych prac koncepcyjnych 
i projektowych na dalszych terenach. 
 Trudniejsze zadanie to budowa węzła integracyjnego. Dworzec autobusowy wraz 
z tunelem łączącym z dworcem kolejowym jest prawie gotowy. Pozostała jednak rewitali-
zacja budynku głównego dworca. Projektowo to zadanie jest zakończone i czekające na 
pozwolenie wojewody na realizację. Obawy budzi jedynie koszt tej realizacji. Rosnące stale 
ceny materiałów budowlanych a także samych usług mogą sprawić, że zabezpieczone 
środki finansowe mogą okazać się niewystarczające. Wszystko pokaże przetarg !
 Kolejne zamiary inwestycyjne to budowa żłobka a także budynków komunalnych. 
Oba te zadania mają szansę otrzymać duże dofinansowanie. Jak potrzebne są to inwesty-
cje nie potrzeba nikogo przekonywać. Dzięki budowie żłobka uzyskamy podwojenie liczby 
miejsc i to w zupełnie zmienionych warunkach zaś każde dodatkowe mieszkanie komu-
nalne w naszym mieście przy prawie 200 rodzinach oczekujących na taki przydział to już 
duży sukces. Na tzw. „półce” leżą też inne koncepcje i projekty m.in. drogowe. Jeżeli tylko 
pojawią się środki zewnętrzne to będziemy gotowi na ich zagospodarowanie. Być może 
coś uda się pozyskać z 200 miliardowego funduszu wspierania inwestycji samorządowych. 
Trzeba być gotowym na każdą okoliczność a nasz burmistrz w tym celuje. Oczywiście 
trzeba też być przygotowanym na własny udział finansowy w tych przedsięwzięciach co 
być może będzie możliwe tylko dzięki kolejnym kredytom. Ale poziom zadłużenia miasta 
daje tu pewną swobodę. Jedynie opozycja będzie miała znowu argument – tak jak na po-
przedniej sesji, że zadłużamy miasto. Ale realia są takie, że bez kredytów (na razie bardzo 

korzystnych) nie da się uzyskać postępu. Szczegółowa analiza budżetu wskazuje bowiem, 
że koszty bieżącego utrzymania poziomu wielu dziedzin stale rosną i nie są rekompenso-
wane np. w postaci subwencji. 
 Warto też wspomnieć o kolejnej strategii rozwoju miasta, która weszła w fazę 
realizacyjną. Naukowcy Uniwersytetu Poznańskiego doświadczeni w tworzeniu takich pro-
gramów podjęli się stworzenia strategii dla Chojnic. Co ważne zapowiadają udział w tym 
procesie mieszkańców poprzez ankiety, wywiady inne formy bezpośrednie. Jest to bardzo 
ważne gdyż program tworzony jest dla mieszkańców a nie dla władzy. Co ważne program 
– strategia będzie skorelowany ze strategią powiatową i wojewódzką. Tylko taka korelacja 
pozwoli na zrównoważony rozwój całego regionu – naszej małej ojczyzny. Cele i zadania 
zapisane w wieloletniej strategii staną się przesłanką do tworzenia kolejnych programów 
wyborczych gdyż są wyrazem oczekiwań społecznych.
 I na koniec kilka uwag krytycznych dotyczących gospodarki odpadami. Pisaliśmy 
o tym jakiś czas temu wskazując na liczne mankamenty uniemożliwiające prawidłowa se-
lekcję odpadów. Mówiliśmy o braku odpowiedniej infrastruktury  śmietnikowej. Przypomina-
my, że jest to obowiązek ustawowy administratorów osiedli mieszkaniowych. I co? A no nic 
się nie zmieniło! Można nawet powiedzieć, że zmieniło się ale na gorsze! Zbiorcze punkty 
odbioru odpadów „obrosły” dodatkowymi pojemnikami z których wysypują się śmieci roz-
wiewane przez wiatr. Może jednak administratorzy pomyślą (to nie boli) jak rozwiązać ten 
problem aby sprostać przepisom i zachować estetykę naszych osiedli. Bo to co w tej chwili 
jest widoczne to WSTYD!
 Robimy wszystko aby nasze miasto piękniało. Mural przy ul. Okrężnej, skwery na 
placu Niepodległości które za niedługo zmienią swój wygląd, Wzgórze Ewangelickie dzisiaj 
nie do poznania. Czas byłby więc najwyższy abyśmy zdali sobie wspólnie sprawę, że w dzi-
siejszych czasach sprawa estetyki jest równie ważna jak inwestycje infrastrukturalne. Z za-
dowoleniem można zaobserwować jak po remontach ulic i chodników pięknieją położone 
przy nich posesje. Czy więc tylko indywidualni właściciele są na to wyczuleni a zbiorowi już 
nie?

Radni Klubu Radnych Arseniusza Finstera „Program 2023”

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

 I na koniec ku rozweseleniu – marzenie urzędnika o pracy zdalnej :

K A N I K U Ł A ?!
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Państwowy Ośrodek Maszynowy w Nieżychowicach
 Na lokalnym rynku wydawniczym ukazała się ko-
lejna wartościowa publikacja. Wartościowa, bo ocalająca 
od zapomnienia ludzi i ich zakład. 

 Były dyrektor państwowego ośrodka maszynowego 
w Nieżychowicach Kazimierz Pondo przy pomocy Józefa Ja-
nuszewskiego spisał historię POM Nieżychowice od czasów 
jego powstania w 1952 roku do likwidacji w 1992 roku. Wy-
dawnictwo jest spore - bo formatu A4 i objętości ponad 120 
stron.

 Oprócz historii samego zakładu książka zawiera tak-
że historię Nieżychowic oraz instytucji tam działających: pa-
rafii, szkoły czy jednostki wojskowej.  Najważniejsza jest jed-
nak historia powstania i  działalność Państwowego Ośrodka 
Maszynowego w Nieżychowicach. Na kartach śledzimy budo-
wę nowych i modernizację istniejących obiektów, poznajemy 
techniczne zawiłości obsługi sprzętu rolniczego i samocho-
dów ciężarowych czy innych specjalistycznych maszyn rolni-
czych, których obsługa i naprawa była trzonem działalności 
POM-u.

 Najwartościowszą częścią jest jednak ta, która mówi 
o ludziach, którzy pracowali w tym zakładzie, ludziach którzy 
tworzyli wielką POM-owską rodzinę. Historia ludzi,  którzy nie 
tylko wspólnie pracowali ale również spotykali się na zaba-
wach, spotkaniach gwiazdkowych, wycieczkach autokaro-
wych czy zawodach wędkarskich.  Wszystkie działy są boga-
to ilustrowane fotografiami byłych pracowników. Przez 40 lat 
działalności przewinęło się przez zakład wiele osób, a sam 
ośrodek zapisał się chlubnie na kartach lokalnej historii, w tym 
jednostki wojskowej z którą sąsiadował i której zawsze służył 
pomocą w naprawie ciężkiego sprzętu. Środki na druk zostały 
pozyskane z grantu w ramach inicjatyw lokalnych, przekaza-
nego przez władze gminy Chojnice. Publikacja obowiązkowa 
dla miłośników lokalnej historii.

Jacek Klajna
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Ośrodek działa na terenie Zespołu Szkół w Chojnicach, oferując osobom dorosłym szeroki wachlarz 
interesujących, bezpłatnych zajęć edukacyjnych.

Oferta wrześniowych zajęć :

 kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne oraz teoretyczne),

 warsztaty „Zdrowy styl życia – joga na zdrowy kręgosłup”,

 kursy podstawowy języka niemieckiego,

 warsztaty kulturoznawcze, wyjazdy do teatru,

 kurs e-platformy

 kurs obsługi pakietu „Office”

 Szkołę Rodzica - warsztaty grupowe,

 warsztaty „Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym”.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie RODO oraz programy kursów znajdują się  na stronie internetowej Zespołu Szkół w Chojnicach:

zs-chojnice.pl (w zakładce LOWE).

Wszystkich chętnych prosimy o składanie Formularzy zgłoszeniowych:

osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Chojnicach 

lub elektronicznie na adres : lowe@zs-chojnice.pl

lub szkola@zs-chojnice.pl z dopiskiem „zgłoszenie do LOWE”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Powiat Chojnicki oraz Zespół LOWE

POWIAT CHOJNICKI 
W PARTNERSTWIE 

Z ZESPOŁEM SZKÓŁ CHOJNICACH
PRAGNIE SERDECZNIE ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„LOKALNY OŚRODEK WIEDZY 
I EDUKACJI W CHOJNICACH”
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        LOWE, czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy 
i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyj-
nej osób dorosłych to projekt grantowy 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

      LOWE  to centrum organizowania i animo-
wania edukacji pozaformalnej i nieformalnej 
dla osób dorosłych. Przedsięwzięcie reali-
zowane jest przez Powiat Chojnicki w part-
nerstwie z Zespołem Szkół w Chojnicach. 

    W ramach LOWE w Chojnicach orga-
nizowane są bezpłatne kursy i szkolenia 
(stacjonarnie lub online – zależnie od obo-
wiązujących  przepisów i możliwości) 
m.in.: obsługi pakietu Office, warsztaty 
kulturoznawcze, indywidulane konsultacje 
oraz warsztaty grupowe z doradcą zawo-
dowym, warsztaty zdrowego stylu życia, 
zajęcia sportowe, kursy językowe (język 

angielski/język niemiecki), kurs pierwszej 
pomocy przedmedycznej, Szkoła Rodzica 
– warsztaty grupowe i indywidualne, warsz-
taty „Bezpieczeństwo w gospodarstwie do-
mowym”. Planowane są również wyjazdy 
do teatrów. Oferta edukacyjna LOWE jest 
elastycznie dostosowywana do oczekiwań 
i potrzeb uczestników.

 - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji jest 
określeniem nowej roli, którą szkoły mogą 
pełnić w aktywizowaniu dorosłych i spo-
łeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejęt-
ności stanowiących podstawę dla uczenia 
się przez całe życie. Pozwalają one na kon-
tynuację edukacji na różnych poziomach 
i w różnych dziedzinach, na stawianie i osią-
gnie celów, na radzenie sobie w różnych 
sytuacjach. Są to, zatem umiejętności uni-
wersalne, kluczowe ułatwiające poruszanie 
się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju 
wspólnot, w tym społeczności lokalnych 
i dla rozwoju osobistego.  Należą też do nich 

umiejętności cyfrowe, których znaczenie dla 
wszystkich jest obecnie oczywiste – zauwa-
ża Marek Szczepański,Starosta Chojnicki. 

      Wszystkie działania w ramach projektu 
są bezpłatne! 

      Liczba miejsc na poszczególne zajęcia 
jest ograniczona. Zajęcia organizowane są 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. For-
mularz zgłoszeniowy, oświadczenie RODO 
oraz Programy kursów znajdziecie Pań-
stwo na stronie internetowej Zespołu Szkół 
w Chojnicach: zs-chojnice.pl (w zakład-
ce LOWE). Wszystkich chętnych prosimy 
o składanie Formularzy zgłoszeniowych: 
osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół 
w Chojnicach lub elektronicznie na adres : 
lowe@zs-chojnice.pl

Serdecznie zapraszamy
do udziału w Projekcie!

LOWE w Chojnicach

starosta chojnicki Marek Szczepański



16 Nr 07/2021 (107)  LIPIEC  2021

UROK  STARYCH  FOTOGRAFII

Specjalnie dla czytelników Chojniczanina.pl przedstawiamy reprodukcje pocztówek,
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które otrzymaliśmy od pana Bartosza Sobańskiego. Serdecznie dziękujemy.
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Polska jest regionalna.
ZDANIEM BURMISTRZA

              Jest regionalna od 1999 roku, co prawda pozostały w nazwie 
„województwa”, ale mamy „nasz lokalny  parlament” czyli sejmik, 
mamy „lokalny rząd” czyli zarząd województwa (region) i mamy 
„premiera” czyli marszałka. Regiony muszą konkurować. Dlacze-
go? W jaki sposób? Jakie można osiągnąć efekty?  Na te pytania 
odpowie praca moich studentów z Sopockiej Szkoły Wyższej. 
          Przeczytajcie – warto!  
    Arseniusz Finster 

Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów,
poziom konkurencyjności a zdolność do konkurowania. 

Potrzeba systemowego wsparcia konkurencyjności.

     Konkurencyjność to umiejętność prowadzenia czynności dążą-
cych do osiągnięcia jak najlepszych wyników w danej dziedzinie 
w zależności od specyfiki podmiotu, którego dana  rywalizacja 
obowiązuje. W zakresie konkurencyjności regionów szczególną 
uwagę musimy zwrócić na potrzeby danego regionu, oraz na jego 
możliwości pod względem rozwoju. Owe potrzeby mają odzwier-
ciedlenie na potencjalne inwestycje zarówno dla inwestorów regio-
nalnych jak i zewnętrznych. Szczególnie istotna w tym wypadku 
jest elastyczność danego regionu pod względem tolerancji kultu-
rowej, pogodzenia się z uwspółcześnieniem oraz chęcią zmian. 
Istotną rolę w tym wypadku posiada wykształcenie osób zamiesz-
kujących dany region, ich poziom świadomość społecznej, oraz 
gęstość zaludnienia. Jest to natomiast aspekt społeczny. Ważnym 
jest, aby dany region posiadał jak najlepszą możliwość dostępu 
do różnego rodzaju dóbr oraz umiejętność korzystania z nich. 
Wchodzą w to zarówno walory naturalne, wynikające z położenia 
geograficznego, ukształtowania terenu i posiadanych walorów na-
turalnych, ale też walory historyczne, sentymentalne, duchowe. 
Istotnym jest fakt posiadanych już przez dany region sieci infra-
struktury drogowej, komunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej 
oraz zasobów kulturowych takich jak teatry, kina, szkoły itp. Oczy-
wiście w zależności od zakresu w jakim będziemy tę konkurencyj-
ność badać te dobra będą się zmieniały.  
    Badając regiony pod względem konkurencyjności ważne jest 
pogrupowanie pod jakimi aspektami będą one sprawdzane oraz 
jaki obszar dokładnie będą obejmowały. Biorąc pod uwagę obszar 
województw, każdy z nich posiada inny potencjał, właśnie przez 
wyżej wymienione dobra. Na przykład województwo pomorskie 
jest bogate turystycznie, ze względu na obszar morski i szeroko 
rozwinięte usługi handlowo-produkcyjne. Szeroki wachlarz usług 
hotelarskich dla konsumentów różnego pokroju przyciąga klien-
tela zarówno z kraju jak i zagranicy. Jest to obszar szczególnie 
chętnie podejmowany przez inwestorów zagranicznych. Rozwinię-
ta infrastruktura drogowa oraz deweloperska przyciąga klientów 

biznesowych i prywatnych. Ten obszar jest wygodny pod wzglę-
dem zarówno życia codziennego, jak i okazjonalnego. Bez wąt-
pienia jest to jeden z najbardziej rozwiniętych regionów turystycz-
nych, szczególnie jeżeli chodzi o sezon wakacyjny. 
Dla porównania województwo małopolskie jest równie rozwinięte 
turystycznie, ponadto posiada jeszcze więcej walorów natural-
nych, takich jak obszary górzyste, punkty widokowe, miejsca histo-
ryczne, szeroko rozwinięte usługi animacyjne dla dzieci w różnym 
wieku. Ważnym jest, że region ten przyciąga turystów zarówno 
w okresie wakacji letnich, jak i zimą. Jest on bardziej elastyczny dla 
konsumentów i zwiedzających, lecz konserwatywny pod wzglę-
dem infrastruktury i budownictwa . Musimy zwrócić uwagę na fakt, 
iż obszar ten stawia przede wszystkim na okazanie naszej polskiej 
kultury pod względem historycznym, przez co np. budownictwo, 
czy drogownictwo często nie jest modernizowane, lecz konserwo-
wane, są liczne punkty objęte ochroną środowiska, przez co rozwój 
nie jest tak dynamiczny jak w przypadku innych województw. Bez 
wątpienia te dwa regiony najbardziej zobrazowały nam działanie 
konkurencyjności pod względem turystyki, kultury czy infrastruk-
tury. Idąc dalej i badając regiony pod względem konkurencyjności 
przemysłu na piedestale możemy postawić województwo śląskie, 
jest to obszar rozwinięty pod względem produkcji hutniczej, górni-
czej, transportowej, maszynowej ,energetycznej, chemicznej 
i koksowniczej. Doskonale zdajemy sobie sprawę jak długo rozwi-
jał się tam przemysł i jak bardzo jest on od siebie zależny. Gdyby 
nie produkcja węgla, nie byłoby rozwiniętego transportu , gdyby 
nie produkcja węgla, nie byłoby produkcji energetycznej. Jest 
to obszar bardzo rozwinięty produkcyjnie, przez co poprzeczka 
konkurencyjności pod wyżej wymienionym aspektem jest bardzo 
wysoko podniesiona. Województwo łódzkie również jest jednym 
z najbardziej rozwiniętych regionów pod względem produkcyjnym, 
ponad to posiada bardzo rozwiniętą sieć transportową . Transport 
miejski wychodzący poza granice stolicy województwa pozwala 
mieszkańcom regionu na dogodne przemieszczanie się do miej-
sca pracy w dowolnym czasie i bezproblemowo.
        Każdy z tych regionów i wiele innych posiada swoje atuty, 
które pozwalają im na rozwój w różnych dziedzinach. Nie mniej 
jednak chciałabym zauważyć, jak bardzo istotną rolą jest świa-
doma gospodarka i projekt rozwoju działalności regionalnej osób 
rządzących na danym obszarze. Szczególną uwagę chciałabym 
zwrócić na pomoc Unii Europejskiej. Jest to przede wszystkim po-
moc finansowa. W ostatnich latach, szczególnie od roku 2012 mo-
żemy zauważyć jak wiele środków zostało pozyskanych z UE. Nie 
było by tego jednak, gdyby nie osoby zasiadające właśnie w różne-
go rodzaju urzędach. To właśnie oni pozyskują dotacje na rozwój 
kultury, nauki, infrastruktury czy sportu. Uważam, że właśnie to 
ma największy wpływ na podnoszenie poziomu konkurencyjności. 

Konkurencyjność to dążenie do poziomu, który posiada, ktoś kto 
jest naprzeciw nam. W Polsce doskonale możemy zauważyć jak 
bardzo staramy się podnieść poziom bytu do tego, który posia-
dają nasi zachodni sąsiedzi. Dzięki programom unijnym np. rol-
nicy mogą podnieść komfort swojej pracy, dzięki kupnu sprzętu 
rolniczego, czy budowie środków trwałych w ramach programów 
modernizacji małych i średnich gospodarstw, założyciele firm, 
przedsiębiorcy mogą pozyskiwać środki na rozwój działalności 
gospodarczej, mogą korzystać z ulg oraz szkoleń organizowanym 
przez UE. Edukacja podnosi się, poprzez zakup sprzętu szkolne-
go, organizację różnego rodzaju warsztatów i Erasmusów. Pań-
stwo również wspiera rozwój przedsiębiorców poprzez tworzenie 
odpowiednich norm prawnych i zachęt finansowych zwiększają-
cych konkurencyjność firm względem tych zagranicznych, tym 
samym starając się zatrzymać większą część kapitału w obsza-
rze państwa oraz odcinając nas od zależności w jakiejkolwiek 
postaci względem innych państw. Tworzone są instytucje, które 
zapobiegają szerzeniu się bezrobocia oraz postojowi gospodar-
czemu. Wspierane są osoby posiadające dzieci, takie, które nie 
mogą podjąć pracy, bądź ich dochód nie pozwala im na spokojny 
byt. Tego typu działanie pozwala na rozwój przyszłych pokoleń. 
W wielu regionach wprowadzane są ulgi podatkowe dla większych 
przedsiębiorstw, takich, które zatrudniają większą kadrę, tym sa-
mym zachęcając ich do tworzenia nowych miejsc pracy, oraz pod-
noszeniu kwalifikacji. Coraz częściej możemy zauważyć nacisk 
na działalność badawczo-rozpoznawczą, możemy pochwalić się 
nowymi odkryciami technologicznym, chemicznymi czy przyrod-
niczymi, stajemy się rozpoznawani na rynku międzynarodowym 
przez co zyskujemy jako potencjalni partnerzy. Podnoszenie po-
ziomu konkurencyjności jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu 
system tworzy poczucie potrzeby rozwoju.
      Reasumując, konkurencyjność międzyregionalna jest coraz 
bardziej wymagająca. W czołówce są te regiony, które stawiają na 
rozwój nowymi metodami oraz potrafią wyciągnąć z nich tkwiący 
potencjał. Należy podkreślić, że budowa konkurencyjnego regionu 
jest procesem dynamicznym. Jest to proces długotrwały i bardzo 
złożony, który jest uzależniony od czynników społeczno-gospodar-
czych, jak i terytorialnych, technologii oraz umiejętności. Rozwią-
zania instytucjonalne określają zakres możliwych w przyszłości 
wzorów rozwoju gospodarczego i jego przewagi konkurencyjnej. 
Wymaga ogromnej ilości zasobów ludzkich i kapitału, który jest 
pozyskiwany z różnych funduszy państwowych, jak i europejskich. 
Dzięki konkurencyjności, regiony są w stanie dążyć do coraz to 
większego rozwoju, który będzie w stanie zapewnić wzrost pozio-
mu życia społeczności na danym regionie. 

Kamila Kucharska, Magdalena Szyca
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Międzynarodowy obciach

      Muszę od tego zacząć, bo sprawy dotyczą nas wszystkich. Prawdo-
podobna zwyciężczyni ubiegłorocznych wyborów prezydenckich na Bia-
łorusi, dzisiaj opozycjonistka na wygnaniu, Swiatłana Cichanouska, spo-
tkała się w Polsce m. in. z prezydentem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. 
To drugie spotkanie wzburzyło Ryszarda Terleckiego. Wicemarszałek 
odsyłał waleczną Białorusinkę po pomoc do … Moskwy. Później, wyja-
śniając swoje stanowisko, brnął jeszcze w tę retorykę. Zamiast popierać 
demokratyczną opozycję na Białorusi, ponad naszymi wewnętrznymi 
podziałami, wicemarszałek sprawił radość Putinowi i Łukaszence. Za-
nim coś się napisze, warto pomyśleć o konsekwencjach swojej wypowie-
dzi. Szczególnie, gdy się jest wicemarszałkiem polskiego parlamentu…
       Jeszcze lepsza była Krystyna Pawłowicz. Do dziś mam przed oczy-
ma jej łapczywe objadanie się w sejmowych ławach, a wystarczyło tylko 
przejść całkiem niedaleko i zjeść w spokoju. Jednak tym razem aktualna 
sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przed meczem piłki nożnej Polska 
– Szwecja  w ramach Mistrzostw Europy, palnęła: „Szwedzi!! Przed me-
czem ZWRÓĆCIE Polsce ZRABOWANY i wywożony flotyllami w czasie 
Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, któ-
re przetrzymujecie” [pisownia oryginalna]. Później próbowała obrócić to 
w żart. Pamiętając jej grubiańskie wypowiedzi w innych okolicznościach, 
mogę przyjąć, że było to dowcipne, ale na jej poziomie. Szwedzkie me-
dia chyba jednak nie wyczuły tego „subtelnego” tonu… Czy PiS nie może 
czy nie chce zrobić z nimi porządku?

Płatny parking przy szpitalu.

     Miałem dosyć szukania, często bezskutecznego, wolnego miejsca 
parkingowego przy szpitalu. Stąd z ulgą przyjąłem wiadomość o urucho-
mieniu płatnego parkingu. Jednak rozczarowały mnie niektóre rozwiąza-
nia. Trudno czasem przewidzieć, jak długo będziemy w nim przebywali. 
Np. wizyta w poradni czy pobieranie materiału do badań potrafi się nie-
źle przeciągać. Stąd spodziewałem się, że będzie opłata parkingowa za 
czas rzeczywisty czyli każdą rozpoczętą godzinę. Opłaty dla krwiodaw-
ców były nieporozumieniem. Na szczęście ten problem został rozwiąza-
ny. Należy przyglądać się rozwiązaniu i pamiętać, że celem wprowadze-
nia opłat parkingowych była rotacja miejsc, a nie dochody.

Burmistrz uważnym czytelnikiem.

      Kilka lat temu chwaliłem Urząd Miasta za wykupienie dostępu do 
serwisu NaprawmyTo.pl. W ubiegłym roku zachęcałem czytelników do 
aktywniejszego korzystania z tego narzędzia do zgłaszania usterek  
w przestrzeni miejskiej.      
      W maju zasmuciła mnie wiadomość o wygaśnięciu umowy z serwi-
sem. Wkrótce przywrócono dostęp do tego serwisu. Przy okazji poin-
formowano, że Miasto i Gmina Chojnice pracują nad pewną aplikacją. 
Umożliwi ona zgłaszanie usterek w przestrzeni publicznej, ale także po-
zwoli na informowanie mieszkańców o wydarzeniach kulturalnych, spor-
towych czy wywózce śmieci. Apelowałem o taką aplikację na łamach 
„Chojniczanina” kilkanaście miesięcy temu, powołując się na przykład 
miasta nieco mniejszego od Chojnic. Wiem od burmistrza Finstera, że 
jest uważnym czytelnikiem moich felietonów. Być może dałem impuls do 
prac nad tą aplikacją. Jeśli nie, to i tak się cieszę, że powstanie. Ułatwi 
życie nam wszystkim. 

~ dokończenie na stronie 24

Po sesji absolutoryjnej. Czy jest tak pięknie,
jak mogłoby się wydawać…

     Koniec pierwszego półrocza w pracy Rady Miej-
skiej wiąże się z podjęciem uchwały dotyczącej wo-
tum zaufania oraz udzielenia absolutorium dla burmi-
strza za wykonanie budżetu za poprzedni rok. O ile 
technicznie sam budżet to liczne tabele i wyliczenia, 
które muszą wykazywać rachunkową zgodność, 
o tyle podejmowane uchwały stanowią także pod-
sumowanie i rozliczenie polityki realizowanej przez 
włodarza.
    Radni z burmistrzowej koalicji rządzącej w naszym 
mieście na łamach poprzedniego numeru Chojnicza-
nina zadali pytanie: „Czy w tej wielkości mieście i ra-
dzie składającej się z 21 radnych powinien w ogóle 
istnieć podział na rządzących i opozycję?” Sami nie 
udzieli na nie odpowiedzi. Za to ja z całym przekona-
niem odpowiem: TAK, istnienie opozycji zawsze ma 
sens! Zarówno w rządzie, jak i w samorządzie jest 
konieczne choćby po to, by demokracja mogła nor-
malnie funkcjonować. Nierzadko mamy możliwość 
obserwować samorządy, również w naszym regio-
nie, gdzie brakuje głosów opozycji. W efekcie tego 
mamy do czynienia z degradacją demokracji i marną 
aktywnością rad miejskich. Oczywiście każda opo-
zycja - żeby mieć wartość - musi być opozycją kon-
struktywną, a nie destruktywną. Taką konstruktywną 
wizję opozycji staramy się realizować. Cieszymy się, 
że duża część postulatów jakie wysuwamy jako Klub 
Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej 
ma lub będzie miało szanse na realizację. Nasze pro-
pozycje mają wymierne korzyści dla mieszkańców. 
Rzeczywistość pokazała nieraz, że nasze pomysły 
i rozwiązania po kilku miesiącach i, jak mniemam, 
refleksji burmistrza, trafiają pod obrady Rady, a na-
stępnie wchodzą w życie. W przeciwieństwie do tzw. 
„opozycji totalnej” i jej destrukcyjnego wpływu na sej-
mową politykę, moje zaangażowanie w działalności 
samorządowej zawsze traktowałem jako roztropną 
troskę o dobro wspólne. To samo przeświadcze-
nie mają członkowie Klubu Radnych PiS. Czasami 
wymusza ono krytyczne spojrzenie na propozycje 
przedstawiane przez burmistrza. To mobilizuje rów-
nież mieszkańców do większej aktywności i świado-
mości działań realizowanych przez samorząd. Nikt 
nie jest nieomylny, zatem jeśli nie byłoby krytycznego 
spojrzenia, to patrząc z ratusza można byłoby uznać, 
że żyjemy w mieście mlekiem i miodem płynącym. 
A tak do końca nie jest! To staraliśmy się również 
pokazać w czasie ostatniej sesji, kiedy podjęliśmy 
decyzję, o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium 
i wotum zaufania. A dlaczego? Oto kilka argumentów:
1. Zadłużenie miasta. Na koniec ubiegłego roku 

wynosiło ono 76,6 mln zł, co stanowi ponad 30% 
rocznych dochodów. Warto w tym miejscu zazna-
czyć, że te kredyty będziemy spłacać do drugiej 
połowy lat 30-tych. I to budzi nasze największe 
zaniepokojenie.

2. Inwestycje. W mieście dzieje się bardzo dużo, co 
dostrzegamy. Paraliż komunikacyjny miasta rów-
nież jest wynikiem realizowanych przedsięwzięć. 
Niemniej w 2020 roku zaplanowane inwestycje 
wykonano w zaledwie 75%. Rok wcześniej było to 
68%, co pokazuje, że kuleje terminowość.

3. Brak budowy żłobka. W planach był jego projekt 
i budowa. Jak powszechnie wiadomo potrzeby 
w mieście są znacznie wyższe niż ilość dostęp-
nych miejsc. Niestety planów nie zrealizowano.

4. Smog. Od 2018 roku monitorujemy jakość powie-
trza w mieście. Wyniki potwierdzają, że sytuacja 
jest katastrofalna. W 2020 nie zrobiono prawnie 
nic by temu przeciwdziałać, a czas ucieka. Smog 
jest realnym problemem i niebezpieczeństwem dla 
mieszkańców.

5. Budżet obywatelski i nikła aktywność obywatelska. 
Ubiegły rok był trudny ze względu na pandemię. 
Nie realizowano zapowiadanego budżetu obywa-
telskiego. To ogromna porażka, co przekłada się 
na niską aktywność społeczną i zaangażowanie 
mieszkańców. Brakuje działań mających zachęcić 
szczególnie najmłodszych do aktywności obywa-
telskiej. Bez tego miasto nie będzie się rozwijać.

6. Mieszkania komunalne. Potrzeby mieszkaniowe są 
ogromne. Zarówno w swoim programie wyborczym 
jak i dyskusjach podejmowanych na forum rady 
od początku kadencji podkreślam, że duża część 
chojniczan nie ma szans na skorzystanie z ofer-
ty zakupu mieszkań na rynku pierwotnym czy też 
uzyskanie kredytów na ich zakup. To właśnie dla 
nich nowe mieszkania komunalne są pewnym roz-
wiązaniem. W 2020 sytuacja nie uległa poprawie. 
Światełko w tunelu pojawiło się w obecnym roku. 
Przy wsparciu ze środków rządowych mamy szan-
sę na nowe mieszkania komunalne w najbliższych 
czasie.

        Burmistrz jako inżynier dobrze czuje się w te-
matach inwestycyjnych. One zazwyczaj są widoczne 
i spektakularne. Będą przez lata swoistymi pomni-
kami jego rządów. Ale miasto to również ogromna 
sfera działań społecznych i tych zdecydowanie mniej 
spektakularnych. One wymuszają rozwiązywanie re-
alnych problemów tysięcy chojniczan. Według mnie 
tego właśnie brakuje.

Pożegnanie Jana Zielińskiego

Z przykrością przyjąłem informację śmierci Jana 
Zielińskiego, zastępcy burmistrza Chojnic w latach 
2006-2014. Miałem okazję współpracować z Panem 
Janem w kadencji 2010-2014. Pozostanie w moich 
wspomnieniach jako człowiek bardzo spokojny i opa-
nowany. Mimo różnych spojrzeń na wiele obszarów, 
zawsze był otwarty na dialog. Starał się zrozumieć 
innych ludzi. Był dobrym człowiekiem i takim go 
zapamiętam.
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C m e n t a r z  f r a n c u s k i
Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

 Dawniej zmarłych grzebano na cmentarzach 
przykościelnych i w podziemiach kościołów – kryptach. 
W nich składano zwłoki ludzi znanych czy zasłużo-
nych. W Chojnicach istniały cmentarze przykościelne 
(przy kościele farnym, kościele augustianów i przy ko-
ściołach św. Jerzego i św. Ducha). Cmentarze czynne 
to cmentarz parafialny pod opieką parafii kościoła p.w. 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela i cmentarz gminy miej-
skiej – tzw. komunalny.

 Cmentarze przyświątynne istniały podobnie przy 
kościołach filialnych – na Przedmieściu Człuchowskimi 
i Gdańskim. Tam składano do grobu zmarłych ze szpitali,  
przytułków: cmentarz przy kościele – szpitalu św. Ducha 
na Przedmieściu Człuchowskim i cmentarz kościoła – szpi-
tala p.w. św. Jerzego na  Przedmieściu Gdańskim. Własny 
cmentarz przyklasztorny założyli chojniccy augustianie. 
Wymienione cmentarze nie zachowały się. 
 Są nekropolie, które zamknięto dla pochówków 
(Dolina Śmierci, Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich, 
cmentarz żołnierzy radzieckich). Zachowały się ślady nie-
istniejących miejsc wiecznego spoczynku (np. Wzgórze 
Ewangelickie, Góra Krzyżowa, cmentarz francuski, ruski, 
cmentarze żydowskie). 

Początki

 W początkach ery chrześcijańskiej, ciała zmarłych 
w ośrodkach miejskich, grzebano w katakumbach. Z ogło-
szeniem w 313 r. wolności wyznania dla chrześcijan, rozpo-
częto budowę budynków na cele kościelne, ukształtował się 
zwyczaj grzebania wiernych w murach kościelnych. 
Grzebanie zmarłych w kościołach wyczerpało ilość miejsc 
grzebalnych. W świątyniach chowano jedynie duchownych, 

osoby zasłużone. Z tego względu wszystkich pozostałych 
wiernych parafii  grzebano na placu przed lub wokół kościo-
ła. Tak powstały cmentarze przykościelne. Rozwój osad, 
wzrost liczby ludności, względy sanitarne, sprawiły, że 
zaczął się upowszechniać pogląd, iż ciała zmarłych nale-
żałoby grzebać w miejscach oddalonych od kościołów i od 
samych osad ludzkich.
 Kres grzebaniu zmarłych na cmentarzach przy-
kościelnych, położyła Francja (II połowa XVIII wieku). Za 
jej przykładem jako pierwsza poszła Polska. To początki 
zakładania cmentarzy pozamiejskich. Chojnickie miejsca 
pochówku tego rodzaju to m.in. cmentarz ewangelicki, 
szwedzki, ruski i francuski.

Cmentarz francuski 
(Francuski Dół lub Francuskie Doły)

Powstanie cmentarza francuskiego w Chojnicach wiąże się 
z epoką napoleońską, Księstwem Warszawskim i wojną 
francusko-pruską podczas której przez miasto przemiesz-
czały się oddziały Wielkiej Armii Napoleona. W pogoni za 
uciekającymi wojskami pruskimi w styczniu 1807 r. do Choj-
nic wkroczyli wraz z francuskimi oddziałami polscy legio-
niści pod dowództwem gen. Kosińskiego. Prócz Legionów 
Dąbrowskiego przez Chojnice przemieszczały się i stacjo-
nowały oddziały utworzonego przez Napoleona Związku 
Reńskiego z Badenii i Wirtembergii. 
Klęska Prus w wojnie z Francją w 1806 r. ożywiła nadzieję 
Polaków na odbudowę niepodległego państwa polskiego. 
Miejsce pruskiego orła na krótki okres czasu zajął orzeł pol-
ski. W Chojnicach rozpoczęła się praca nad odbudową pań-
stwowości polskiej. Oznaczało to powołanie rodzimej admi-
nistracji. Odżyły nadzieje na włączenie miasta do Księstwa 
Warszawskiego, które przekreślił podpisany w Tylży w 1807 

roku traktat, zostawiający lewobrzeżne Prusy Królewskie 
(także Chojnice) przy państwie pruskim. 
     W Chojnicach od kwietnia 1807 do października 1808 
stacjonował z oddziałem żandarmów francuski komendant 
miasta Pepet. Opuścili oni miasto w końcu 1808 roku. Czte-
ry lata później przez miasta przemaszerowały oddziały 
francuskie, udając się na wyprawę rosyjską. W 1813 zatrzy-
mały się w Chojnicach te same wojska wycofujące się po 
klęsce w Rosji. Za nimi nadciągnęły oddziały rosyjskie.
       5 lat później chojniczanie jeszcze raz  mieli do czynienia 
z żołnierzami napoleońskimi. Tym razem sytuacja diame-
tralnie uległa zmianie, szczególnie po klęsce w Rosji. Wielu 
rannych chorych, wygłodzonych i wyczerpanych żołnie-
rzy napoleońskich zmarło w lazarecie chojnickim i zostało 
pochowanych w założonym dla nich w 1813 cmentarzyku 
w pobliżu obecnej ulicy Igielskiej. Cmentarz był umiejsco-
wiony poza miastem  (w połowie drogi do majątku miej-
skiego Igły) na terenie, który nazwano Francuskim Dołem. 
Teren w północnej części Chojnic, wraz z cmentarzem fran-
cuskim  wykupiły od miasta władze pruskie; w połowie lat 
80. XIX wieku wybudowały przy ulicy Igielskiej zespół  Kra-
jowych Zakładów Opieki  Społecznej (nazywany Zakładem 
Poprawczym, Schroniskiem dla Nieletnich). W latach 1885-
1945 służył jako miejsce pochówku zmarłych pracowników 
i wychowanków Krajowego Zakładu Opieki Społecznej.  
 
 Ostatni pogrzeb miał miejsce w 1946 roku. Likwi-
dacji uległ we wrześniu 1982 roku. Po jego istnieniu śladów 
pozostało niewiele. Obecnie to zarośnięty i nieuporządko-
wany teren. Istnienie dawnego Cmentarza Żołnierzy Napo-
leońskich upamiętnia krzyż i tabliczka („Żołnierze Napole-
ońscy oraz Wychowankowie Zakładu Wychowawczego”).

Odwrót Wielkiej Armii francuskiej po klęsce w Rosji. Wielu rannych, chorych, wygłodzonych i wyczerpanych żołnierzy napoleońskich zmarło
w lazarecie chojnickim i zostało pochowanych w założonym dla nich w 1813 cmentarzyku w pobliżu obecnej ulicy Igielskiej (rys. W. Gołuńska)
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    Z pobytem wojsk napoleońskich w rejonie Chojnic wią-
że się historia Krzyża Napoleońskiego. Jest to drewniany 
krzyż z blaszanym krucyfiksem, zlokalizowany na terenie 
Parku Narodowego Bory Tucholskie, przy Drodze Pilskiej 
(tzw. trakcie furmańskim), łączącej Drzewicz z Bachorzem 
w gminie Chojnice. Pierwotny krzyż postawili żołnierze ar-
mii napoleońskiej (m.in. legioniści polscy), którzy w 1812 
przemieszczali się tędy na wschód w drodze ze Szczecin-
ka, przez Chojnice, Bachorze i Swornegacie w kierunku By-
towa. Część z nich, jakiś oddział polski, zatrzymała się na 
odpoczynek w Bachorzu. Wojska te były entuzjastycznie wi-
tane. Rozbrzmiewały hasła wolności i zrzucenia jarzma nie-
woli. Pokładano wielkie nadzieje w Napoleonie, a pomyśl-
ność wyprawy i życie żołnierzy powierzano opiece Boga. 
Pośród żołnierzy znalazł się chętny do wykonania krzyża. 
A że wkoło były tylko sosny, to właśnie z jej drewna go wy-
ciosano. Podczas popasu w Bachorzu, wraz z miejscowymi 
chłopami, postawili krzyż sosnowy o wysokości 5,60 metra. 
Z blachy wycięli i zawiesili krucyfiks. Nie zachowały się in-
formacje, gdzie pierwotnie postawiono krzyż, może to była 
osada Bachorze a może przy trakcie furmańskim w kierun-
ku Swornegaci. Z zapisków leśniczego z Bachorza, Egona 
Raszke, wynika, że po II wojnie światowej został on brutal-
nie usunięty ze swojego miejsca. Niestety przeleżał kilka-
naście lat w niezbyt dobrych warunkach, gdyż z ponad 5 m
długości krzyża pozostała połowa. W 1979 lub w 1980 r.
w porozumieniu z proboszczem parafii w Charzykowach, 
dwaj parafianie, przenieśli ten krzyż na obszar Parku, na 
śródleśną wydmę, która powstała na starym pasie ppoż. 
(na wschód od Bachorza). W 2008 został usunięty i oddany 
do renowacji, gdyż jego stan techniczny był bardzo zły. 
     Dębową kopię krzyża wykonał w 1982 roku Stefan Jaż-
dżewski, na zlecenie leśniczego Egona Raszke. Uważał on, 
że krzyż, a właściwie jego replika, powinien stać we wsi 
Bachorze. Sam zajął się tą sprawą. Znalazł cieślę, który 
wykonał replikę Krzyża Napoleońskiego. Nieprzychylność 
mieszkańców wsi Bachorze, spowodowała, że replika zo-
stała wkopana za miejscowością Bachorze, tuż przy szosie, 

na niewielkim wzgórzu. W tym samym czasie Rada Para-
fialna w Charzykowach, w której przedstawicielem był jeden 
z mieszkańców Bachorza, w samej miejscowości Bacho-
rze, również ustawiła kolejny krzyż.

     Ustawiono ją przy drodze do Swornegaci, ale nie była 
tam odwiedzana, z uwagi na położenie na uboczu, z dala 
od szlaków turystycznych. Krzyż, który postawił Egon 
Raszke, tuż za miejscowością Bachorze, w 2010 r. wykopali 
pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, oczyścili 
i zakonserwowali. Po renowacji krzyż ten został ustawiony 
przy ścieżce dydaktycznej Piła Młyn. Od tej pory znalazł 
godne miejsce, a turyści odwiedzający Park, chętnie za-
trzymują się przy nim. Może na modlitwę a może na chwilę 
zadumy. A on spokojnie strzeże Parku Narodowego „Bory 
Tucholskie”.

lazaret – dawne określenie szpitala wojskowego.

Księstwo Warszawskie (1807–1815) – państwo polskie 
związane unią personalną z Królestwem Saksonii. Formal-
nie niepodległe, faktycznie terytorium zależne od Cesar-
stwa Francuskiego.

(tekst i rysunek Wiesława Gołuńska)

• Groth Andrzej, Czasy Rzeczpospolitej Szlacheckiej 
[w:]Dzieje Chojnic, pod red. Kazimierza Ostrowskiego, 
Chojnice 2003.
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rii/xvi-xviii-wiek/35-rosjanie-w-chojnicach.html

• h t t p : / / w w w. p n b t . c o m . p l / h i s t o r i a _ k r z y z a _ 
napoleonskiego-349,971,545

• https://kamiennakamieniu.wordpress.com/2013/07/04/
dreptanie-po-chojnicach-2/

• https://weekendfm.pl 
• https://www.naszeszlaki.pl/archives/43273

• Kiżewski Piotr, Tajemnica francuskiego cmentarza 
w Chojnicach i ukrytego skarbu, „chojniczanin.pl” nr 
11/2020, listopad 2020.

• Ostrowski Kazimierz, Bedeker chojnicki, Chojnice 
2009.

• Ostrowski Kazimierz, Zbigniew Buława, Cmentarze 
chojnickie współczesne i dawne, Chojnice 2011. 

• Pabich Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Chojnice 
1987.

• Raszke Egon, zapiski (przechowywane w Muzeum Hi-
storyczno-Etnograficznym w Chojnicach). 

Chojnice. Prawdopodobnie jedyna pozosta-
łość po nagrobku na cmentarzu francuskim.

C h o j n i c k i e  n e k r o p o l i e  p o z a m i e j s k i e  n i e i s t n i e j ą c e
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Krzyż Napoleoński w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Z informacji pozostawionych przez  leśniczego 
z Bachorza, Egona Raszke, wynika, że po II wojnie światowej został on brutalnie usunięty. Przeleżał

kilkanaście lat nieodpowiednich warunkach, gdyż z ponad 5 m długości krzyża pozostała połowa.

Kopia Krzyża Napoleońskiego. 
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 28 czerwca 2000 roku zmarł ks. Prof. Józef Tischner wybitny inte-
lektualista i myśliciel. Prezbiter Archidiecezji Krakowskiej; filozof, teolog, 
etyk; profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowca i publicysta; 
prezes Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.Kawaler Orderu Orla Białego. 
Doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Krakowie. Autor wielu książek. Szeroką popularność przyniosły-
mu również programy telewizyjne i audycje radiowe.

 Od 20 lat w rocznicę śmierci, w Łopusznej, w rodzinnej wiosce Tischnera - 
stowarzyszenie „Drogami Tischnera” organizuje spotkania dla ludzi z całej Polski, 
których celem jest  wspomnienie osoby  i popularyzacja myśli księdza Profesora. 

 W tym roku XX spotkanie uświetniła swoją obecnością chojniczanka – Do-
minika Laska, która zaprezentowała wystawę: „Dziewięć portretów na dziewięć-
dziesięciolecie urodzin”. To szczególny wernisaż, w którym szesnastoletnia za-
ledwie plastyczka prezentowała portrety wykonane ołówkiem, a przedstawiające 
twarze Tischnera od wczesnej młodości, aż po starość. Wystawa przygotowana 
i pierwszy raz pokazana została w Chojnicach 12 marca 2021 z okazji lokalnych 
obchodów Dni Tischnerowskich. Już pierwszy pokaz unaocznił niezwykły talent 
Dominiki, która między innymi za to osiągnięcie uzyskała stypendium kulturalne 
Burmistrza Miasta Chojnice. Autorka, zaproszona została do Łopusznej przez Ka-
zimierza Tischnera – brata Księdza, tam szybko zyskała sobie uwagę i sympatię 
zgromadzonych osób, a przez organizatorów nazwana została „Dominiczką”. Pa-
dły też konkretne deklaracje i zaproszenia by powyższą wystawę pokazać w in-
nych miejscach w Polsce. Najbliższa wystawa już w październiku w Krakowie.

„Dominiczka” uświetniła dni wspomnień o ks. prof. Józefie Tischnerze

~ dokończenie ze strony 19

Trzeba pomóc harcerzom.

      Wielu moich znajomych zazdrości nam prężnie działającego harcerstwa 
w Chojnicach. Bardzo dobrze funkcjonuje ono także w niektórych miejscowościach 
Miasta i Gminy Czersk. Odbudowywanie w Gminie Chojnice utrudnia pandemia.                                                                                                                  
W działania zaangażowanych jest ok. 500 dzieci i młodzieży. Jest to najlepsza profilaktyka 
i wspaniałe narzędzie wychowawcze. Druhny i druhowie wszechstronnie rozwijają charak-
tery pod okiem kilkudziesięciu pełnoletnich pracujących społecznie instruktorów, którzy 
odprowadzają jeszcze obowiązkowe składki. Kształtują przyszłe pokolenia chojniczan na 
ludzi prawych, zorganizowanych, odpowiedzialnych i życzliwych światu.   Warto im przy-
klasnąć, ale to za mało. Musimy im pomóc. Trzeba znaleźć lokum dla Komendy Hufca 
Chojnice, bo od października ubiegłego roku nie mają swojej siedziby. Jest im niezbędna 
do spraw biurowo-organizacyjnych. Utrzymują się z części składek, a to nie pozwala na 
komercyjny wynajem. Powinno to być pomieszczenie z dobrą dostępnością. Marzy mi się, 
że burmistrz („Wszechnica”?, dworzec kolejowy?) czy starosta (CEW?) będą rywalizować 

kto weźmie Komendę pod swoje skrzydła ;). Na dłuższą metę potrzebna jest Wasza współ-
praca. Arku i Marku –do dzieła!

Janek Zieliński.

Los zetknął nas prawie 20 lat temu. Po latach aktywności w organizacjach społecznych 
postanowiłem podziałać także samorządowo i politycznie. Wtedy równocześnie pojawiła 
się propozycja Janka, aby włączyć się w powstające chojnickie struktury tworzonej przez 
profesora Zbigniewa Religę partii Centrum. Projekt nie wypalił do końca, ale utworzyła 
się grupa zaangażowanych i chętnych do działania ludzi. W większości znaleźliśmy swoje 
miejsce w Platformie Obywatelskiej RP. Po udanych wyborach samorządowych 2006,  Ja-
nek został wiceburmistrzem Chojnic. Rok później zaangażował się całym sobą w wybory 
parlamentarne, w których byłem kandydatem na posła. Bardzo dobry wynik był także jego 
zasługą. Kiedy w 2010 zostałem posłem, Janek cieszył się chyba bardziej ode mnie. Potem 
realizowaliśmy wspólnie jeszcze wiele przedsięwzięć. Janek urzekał mnie szarmanckim 
podejściem do kobiet i erudycją. Przegadaliśmy razem wiele godzin. Jego wiedza była 
przeogromna, ale i tak był ciekawy świata. Kochał życie i ludzi. Do końca…
Dziękuję Janku…

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

~ dokończenie z numeru czerwcowego

           Lubomirscy umożliwili mu dalsze studia przyrodnicze i lekarskie we Włoszech. 
W 1761 powraca do Warszawy już jako sławny lekarz i znawca nauk przyrodniczych. Tu zo-
staje nadwornym lekarzem Adama Kazimierza Czartoryskiego. Książę prowadził otwarty 
dom, jego gośćmi byli znani w całej europie notable. Pewnego razu na dworze gościł Ca-
sanowa, który na temat znanego lekarza wyrażał się per „kreatura” dotyczyło to pewnego 
żartu, który był wyrazić w stosunku Casanowy doktor Wolf. W towarzystwie swojego o 10 
lat młodszego opiekuna i jego rodziny Natanael Wolf podejmuje liczne podróże. Zwiedził 
Niemcy, Austrię, Francję, Szwecję, Włochy, Anglię a nawet Turcję. Na studiach zaintere-
sowała go astronomia i teraz, kiedy stał się samodzielny od roku 1764 mógł się poświęcić 
swojej pasji całkowicie. Kiedy książę Czartoryski obejmuje dowództwo słynnego Korpusu 
Kadetów, założonego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, obejmuje posadę 
naczelnego medyka. Sam król staje się pacjentem znanego lekarza, i w roku 1768, w do-
wód uznania nadaje mu akt nobilitacji czyli nadaje szlachectwo. Ten akt przywiązał syna 
chojnickiego aptekarza Natanaela Wolfa jeszcze bardziej do Polski, szczerze i do końca 
życia. 

          W 1768 roku lekarz opuszcza Warszawę, podobno przyszedł nawrót choroby. Osiedla 
się w Tczewie, prawdopodobnie posiadał tam rodzinę. Kiedy Prusacy dokonują rozbioru 
Polski w 1772 roku, przenosi się do polskiego jeszcze wtedy Gdańska. Niebawem w Gdań-
sku zyskuje renomę dobrego i nowoczesnego lekarza, zaczął też rozwijać swoją prywatną 
praktykę. Ta praca jednak nie odciągnęła go od astronomii i rozmaitych badań naukowych, 
które zawsze w jakiś sposób starał się powiązać z medycyną. W roku 1774 był inicjato-
rem szczepień na ospę kiedy Gdańsk opanowała zaraza. Od roku 1776 staje się człon-
kiem Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, gdzie jest jednym z najbardziej czynnych 
uczestników tego Towarzystwa. Staje się bardzo znanym astronomem i uzyskuje swiatową 
sławę. Wkrótce zostaje członkiem Londyńskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego. 
W 1781 roku dzięki własnym staraniom i zaangarzowaniu doprowadza do budowy obser-
watorium astronomicznego na Biskupiej Górce w Gdańsku, na parceli uzyskanej za wsta-
wiennictwem Aleksego Husarzewskiego, ostatniego komisarza królewskiego w Gdańsku. 
Fundację budowy obserwatorium wspierali Czartoryscy i Lubomirscy. Obserwatorium wy-
posarzył w najbardziej nowoczesny angielski sprzęt,  a nazwał je „Dostrzegalnią Gwiazd”. 
szczegółowy opis obserwatorium znajduje się w wydanej w 1893 r. Historii Towarzystwa 
Przyrodniczego (Geschichte der Naturforschenden) pióra Eduarda Schumanna. Natanael 
Wolf do końca życia prowadził obserwację nieba z tego obserwatorium. Pomagał mu w tym 
jego współpracownik o nazwisku Fȕlback. Kiedy Gdańsk i okolice nawiedziła epidemia gry-
py, prawie 60-letni doktor niosąc cały czas pomoc chorym i opiekę, sam osłabiony gruźlicą, 
zmarł 15 grudnia 1784 r. Pochowano go na Biskupiej Górce w miejscu które sam sobie wy-
brał w pobliżu obserwatorium. Zgodnie z jego wolą naszprycowano jego ciało metodą Hun-
tera i ułożono w dębowej skrzyni, którą sam kazał sporządzić. Towarzystwo Przyrodnicze 
zorganizowało uroczystość pogrzebową a mowę wygłosił dr. Lampe, którą wydrukowano 
i przesłano do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W dowód wdzięczności król po-
darował Gdańskiemu Towarzystwu pierścień ze swoją podobizną, który do dnia dzisiejsze-
go jest zachowany. Wolf zapisał obserwatorium, swój zielnik, złożony z 40 tomów z 5 tys. 
okazów, zbiór muszli i minerałów, oraz kwotę 4 tysiecy dukatów, sporządzając dokładne 
wytyczne dotyczące pogrzebu, dla Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które 10 lat 
później postawiło mu skromny pomnik z kamienia, otoczony kratą. Testament przewidywał 
otwarcie grobu po 100 latach.

 Pomnik i pozostałość ogrodzenia

          Wojny i inne koleje losu spowodowały zniszczenie grobu a w roku 1813 rozebra-
no obsertwatorium. Kiedy w 1869 roku zdecydowano się otworzyć grób, stwierdzono, że 
w skrzyni znajdują się same kości. Dokonano gipsowego odlewu czaszki astronoma i po-
nownie pochowano szczątki. Tablica odnowiona w 1884 roku istniała jeszcze po II wojnie 
światowej, jednak nie wiadomo co się z nią stało. Po tablicy i grobie nie pozostał żaden 
ślad. O tym, że pomnik przetrwał działacze stowarzyszenia Biskupia Górka dowiedzieli się 
z fragmentu „Dziennika Bałtyckiego” z 1947 roku, podesłanego przez Jana Danieluka. Po 
uzyskaniu zgody od Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wykonali rekonesans i wy-
typowali kilka miejsc pochówku. Wtedy nastąpił przełom. Udało się zlokalizować, odnaleźć, 
wydobyć tablicę i odsłonić miejsce prawdopodobnego pochówku Wolfa. Miało to miejsce 
23 listopada 2019 roku w rejonie bastionu „Ostroróg” na terenie należącym do Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Z powodu braku środków dalsze prace wstrzymano.
Odkopane artefakty zabezpieczono, zasypano białym piaskiem i czekają one na dalsze 
badania. 

 
Tablica z odkrytego grobu

          Tak jak już wspomniałem brak zapisów nie pozwolił mi ustalić kto fundował Herb 
Wolfów na chojnickiej ambonie. Nawet w obszernej publikacji Agnieszki Scheffs „Parafialny 
kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania NMP w Chojnicach” znalazłem tylko wzmiankę, że 
rokokowa ambona pochodzi z około połowy XVIIIw. z herbem rodziny Wolfów. Natomiast 
brak jest informacji o jej fundatorze. Jednak kiedy zacząłem wertować inne archiwalia, 
znalazłem w „Małym leksykonie chojnickim” Franciszka Pabicha, na stronie 93 pod hasłem 
Wolf Nathanael Krzysztof, (winno być Mateusz) nadworny lekarz Czartoryskich, astronom; 
fundator ambony barokowej z herbem Wolfów dla kościoła p.w. Zwiastowania NMP. Jak to 
w leksykonach bywa nie podaje się źródła więc nie mogę sprawdzić skąd ta wiadomość po-
chodzi. Dopytywałem rodziny nieżyjącego autora, która żywo interesuje się historią regio-
nu i otrzymałem odpowiedź, że informacja ta pochodziła z Archiwum Państwowego które 
mieściło się w baszcie więziennej przy ul. Sukiennikow w Chojnicach i zostało przeniesione 
do Bydgoszczy. Tę informację należy powiązać z innym faktem; Biskupia Górka co naj-
mniej od 1277 roku stanowiła własność biskupów Kujawskich - kościelnych zwierzchników 
Pomorza Gdańskiego. Po zbużeniu rezydencji w 1414 biskupi przenieśli się do Gdańska 
w dzielnicę Chełm. Od 1711 r. między innymi rezydował tam biskup Adam Czapski, ten sam 
który w 1744 r. ufundował wieże dla chojnickiego kościoła. Nie sposób wykluczyć znajo-
mości w wysokich kręgach Czapskiego i Wolfa, dlatego jest bardzo prawdopodobnym, że 
kanonik Czapski nakłonił Wolfa pochodzącego z Chojnic, do zasponsorowania  ambony 
w kościele, na której Wolf nakazał umieścić swój herb. 

HISTORIA  CHOJNIC
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Bogumił Adolf Hoffmann
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

 Piętnastego kwietnia 1920 r. rozpoczęło dzia-
łalność Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Chojni-
cach. Wcześniej gmach, w którym mieściła się szkoła, 
był siedzibą polskiego kolegium jezuickiego, a następ-
nie gimnazjum pruskiego. Pieczę nad męską szkołą 
średnią w Chojnicach po powrocie do Rzeczypospoli-
tej władze oświatowe powierzyły Ferdynandowi Biesz-
kowi, zasłużonemu działaczowi narodowemu w latach 
zaboru. Dyrektor F. Bieszk zabiegał o sprawną realiza-
cję procesu dydaktyczno-wychowawczego, pozyski-
wał wyposażenie sal lekcyjnych, współorganizował 
struktury administracyjne szkoły i przez pięć lat su-
miennej pracy dbał o jej pomyślny rozwój. W lipcu 1922 
r. zatrudnił, na podstawie decyzji Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Pomorskiego, nauczyciela tymczasowego. 
Był nim Bogumił Adolf Hoffmann. 

 Rodzina Hoffmannów wywodziła się z niemieckich 
osadników, którzy zamieszkali na Powiślu na przełomie 
XVIII i XIX stulecia. Hoffmannowie dość szybko ulegli po-
lonizacji; w ich domach mówiło się po polsku. Sytuacja ta 
powodowała konsternację pruskich nauczycieli, którzy spo-
dziewali się po młodych Hoffmannach płynnej od dziecka 
znajomości języka urzędowego. Potomkowie przybyłych 
z Niemiec osadników przez pokolenia prowadzili gospodar-
stwa rolne w niewielkiej Pruskiej Dąbrówce k. Sztumu. Po-
przez kilka małżeństw ich losy związały się m.in. z rodziną 
Rogaczewskich. Hoffmannowie chętnie żenili się z Polkami, 
mimo, że na tym terenie żywioł niemiecki był dość silny. 
 Bogumił Adolf Hoffmann urodził się w Pruskiej Dą-
brówce 17 czerwca 1890 roku w rolniczej rodzinie Antonie-
go i Władysławy z d. Rutkiewicz; był najstarszy z czworga 
rodzeństwa. W latach 1902-1911 kształcił się w gimnazjum 
klasycznym w Brodnicy. Aktywnie uczestniczył w tajnym 
ruchu filomackim. Jerzy Szews, badacz pomorskiego fi-
lomatyzmu, wymienia go w gronie siedemnastu polskich 
gimnazjalistów należących do brodnickiego koła w latach 
1908-1912. Udział w pracach tajnego związku był dla mło-
dego Bogumiła prawdziwą szkołą patriotyzmu. Jednymi 
z najważniejszych obszarów wiedzy, którymi zajmowali się 
filomaci były historia i literatura. Wybór kierunków studiów, 
które Bogumił Hoffmann podjął po maturze, nie był przy-
padkowy. Prócz historii i literatury niemieckiej wybrał tak-
że filozofię. Studiował w Berlinie. W tej pruskiej metropolii 
związał się z polskim ruchem narodowym; został członkiem 
konspiracyjnej organizacji akademickiej. 
 Wojnę, jak wówczas mówiono: wszechświatową, 
spędził w mundurze żołnierza armii niemieckiej, walczył 
m.in. pod Tannenbergiem i w okolicach jezior mazurskich. 
Odznaczony w 1915 r. Krzyżem Żelaznym, został skiero-
wany na kurs oficerski. Już w stopniu porucznika walczył 
w Rumunii, a następnie w Belgii, gdzie został ranny. Wsku-
tek tych wojennych obrażeń cierpiał później na niedowład 
jednej ręki. W 1919 r. wstąpił, jako ochotnik, do Wojska Pol-
skiego. Pełnił służbę jako referent oświatowy w sztabie 17 
dywizji piechoty. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
awansując do stopnia kapitana. Uczestniczył m.in. w Bitwie 
Warszawskiej. 
 Urlopowany w lipcu 1920 r. udał się na rodzinne 
Powiśle, które było w tym okresie areną plebiscytowych 
wydarzeń. Celem podjętych przez kapitana Hoffmanna 
działań było prowadzenie akcji agitacyjnej. Podczas po-
bytu w Dzierzgoniu (dawniej: Kiszpork, niem. Christburg) 
doświadczył brutalnej napaści ze strony niemieckich agi-
tatorów. Niedługo przed wybuchem wojny z bolszewikami 
B. Hoffmann wznowił swoje studia uniwersyteckie. Zaczął 
kształcić się na utworzonym w 1919 r. Uniwersytecie Po-
znańskim. Na tej uczelni ukończył siedem trymestrów. 
W lipcu 1922 r. władze oświatowe skierowały go do przy-
granicznych Chojnic, gdzie otrzymał stanowisko nauczycie-
la tymczasowego w miejscowym gimnazjum klasycznym. 
Piątego sierpnia 1922 r. zawarł w Częstochowie związek 
małżeński z Heleną Sobierajską, nauczycielką, polonist-
ką – uczennicą prof. Aleksandra Brücknera. Małżonkowie 
przyjechali z Poznania do Chojnic i podjęli z początkiem 
roku szkolnego 1922/1923 pracę pedagogiczną w szko-
le średniej, która wówczas chlubiła się swoją trzystuletnią 
historią. Hoffmannowie zamieszkali w kamienicy przy ul. 
Człuchowskiej 55 (obecnie: 31). W Chojnicach spędzili 16 
lat; tu na świat przyszły ich dzieci: syn Kazimierz oraz córki 
Maria i Aniela. We wdzięcznej pamięci chojniczan pozostali 
nie tylko jako znakomici nauczyciele i twórczy intelektuali-
ści, ale także ludzie bardzo religijni. Małżonkowie starali się 
codziennie uczestniczyć we Mszy św. lub w innych nabo-
żeństwach oraz przystępować do Komunii świętej. 
 Bogumił Hoffmann uczył przede wszystkim histo-
rii, ale ponadto wykładał geografię, propedeutykę filozofii 
i łacinę. Z każdym rokiem pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej nabierał koniecznego doświadczenia. Po pięciu latach 

(w 1927 r.) przystąpił, z pomyślnym skutkiem, do egzami-
nu przed państwową komisją i uzyskał dyplom nauczycie-
la szkół średnich. Ceniony był zarówno przez uczniów jak 
i grono nauczycielskie ze względu na wyjątkową erudycję, 
opanowanie i kulturę osobistą. Do uczniów i pracowników 
szkoły odnosił się z szacunkiem i z życzliwością. Gimna-
zjaliści w rozmowach między sobą nazywali go humory-
stycznie Bogusiem. Praca dydaktyczna była tylko jednym 
z kilku obszarów twórczej aktywności B. Hoffmanna na za-
chodnich kresach II Rzeczypospolitej. Od czasów własnej 
edukacji szkolnej pochłaniała go nauka; marzyły mu się ba-
dania naukowe, których rezultaty mógłby publikować w re-
gionalnych i krajowych periodykach. Sama przynależność 
do uznawanego za dość elitarne Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu nie zaspokajała ambicji B. Hoffmanna. Jednakże 
prawie sto lat temu w niewielkich, kresowych Chojnicach 
możliwości rozwoju nauki i popularyzacji wiedzy były ogra-
niczone. Dlatego z wielkim uznaniem należy podkreślić wy-
siłki pasjonatów oświaty, którzy powołali do życia „Zabory” 
– popularnonaukowy dodatek do „Dziennika Pomorskiego”. 
Jan Karnowski i Bogumił Hoffmann skutecznie zabiegali 
o stworzenie pisma, na którego łamach istniała sposobność 
„budzenia zainteresowania [historią regionu – K.J.] wśród 
społeczeństwa”  W tym miesięczniku, a później kwartalniku 
ogłaszano drukiem wartościowe materiały z kilku dziedzin, 
głównie historii, dotyczące południa Kaszub i ziemi choj-
nickiej. W „Zaborach” publikowali również H. i B. Hoffman-
nowie. Czasopismo ukazywało się w latach 1935-1939. 
„Zabory” były organem prasowym Towarzystwa Miłośni-
ków Chojnic i Okolicy. Towarzystwo zrodziło się z inicjatywy 
chojnickich regionalistów, społeczników i animatorów kultu-
ry. Jednym z założycieli tej organizacji był w grudniu 1934 r. 
B. Hoffmann. Na zebraniu konstytucyjnym w lutym 1935 r. 
wybrany został do zarządu i pełnił w nim funkcję sekretarza. 
Zarząd towarzystwa tworzyli ludzie należący do ówczesnej 
elity społecznej miasta. Godność prezesa sprawował dr 
Jan Paweł Łukowicz, ceniony chirurg i dyrektor szpitala. B. 
Hoffmann wspólnie z innymi działaczami TMChiO groma-
dził materiały dotyczące przeszłości Chojnic, organizował 
odczyty, wystawy i wycieczki po mieście i jego okolicach. 
 Znaczącymi i trwałymi osiągnięciami naukowymi 
tego chojnickiego nauczyciela były publikacje poprzedzo-
ne rzetelnymi kwerendami archiwalnymi, m.in. „Wykonanie 
bulli De salute animarum w Wielkim Księstwie Poznań-
skim” (Poznań 1932), „Z historii gimnazjum państwowe-
go w Chojnicach” (Chojnice 1935), czy obszerny Biogram 
językoznawcy, badacza kaszubszczyzny Leona Biskup-
skiego zamieszczony w „Polskim słowniku biograficznym” 
(tom II: Kraków 1936). Działalność Bogumiła Hoffmanna 
w Chojnicach trafnie podsumował historyk piśmiennictwa 
pomorskiego Andrzej Bukowski: „w ciągu kilkunastoletnie-
go pobytu (…) zaskarbił sobie wdzięczność uczniów jako 
dobry wychowawca i światły nauczyciel historii ojczystej, 
oraz uznanie miejscowego społeczeństwa za pracę na polu 
oświatowym i naukowym”. 
 Po szesnastu latach spędzonych w Chojnicach B. 
Hoffmann otrzymał nominację ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego na stanowisko dyrektora Pań-
stwowego Gimnazjum Męskiego im. ks. bpa Bandurskiego 
w Nowym Mieście Lubawskim. Ta decyzja administracyjna 

miała jeszcze inny pozytywny skutek: B. Hoffmann miał kie-
rować zakładem oświatowym w dobrze znanej mu okolicy, 
dość blisko rodzinnej Pruskiej Dąbrówki. Pięcioosobowa ro-
dzina zamieszkała w Nowym Mieście Lubawskim w domu 
przy ul. Promenada 10. Obowiązki zawodowe B. Hoffmann 
podjął 1 września 1938 roku. Szkoła średnia, którą zarzą-
dzał, miała bogate tradycje. W 1868 r. utworzono, przenie-
sione z Kurzętnika, progimnazjum. Szkoła gimnazjalna za-
częła funkcjonować w 1928 roku, a dwa lata później odbyła 
się w niej pierwsza matura. Dyrektorem nowomiejskiego 
zakładu oświatowego przybyły z Chojnic Bogumił Hoffmann 
był tylko rok. Wybuchła wojna i rodzina Hoffmannów ewa-
kuowała się z miasta. Mieszkanie zostało zarekwirowane 
przez niemieckich okupantów. Rozpoczęła się kilkuletnia 
gehenna, która dla małżonków zakończyła się tragicznie. 
Po powrocie do Nowego Miasta Lubawskiego Hoffmanno-
wie z trudem znaleźli bezpieczne, wydawałoby się, schro-
nienie. Były dyrektor polskiego gimnazjum i uczestnik akcji 
plebiscytowej w 1920 r. był lżony i poniżany przez Niemców. 
Wraz z innymi przedstawicielami inteligencji zmuszano go 
do sprzątania ulic w mieście. Ciągłe zagrożenie areszto-
waniem, egzekucje nowomiejskich zakładników i życie 
w wielkim napięciu fatalnie oddziaływały na psychikę żony 
Bogumiła Hoffmanna. Będąc w głębokiej depresji, potęgo-
wanej otaczającym ją koszmarem wojny i okupacji, Helena 
Hoffmannowa odebrała sobie życie 20 stycznia 1940 roku. 
Jej pogrzeb był dla polskiej społeczności miasta „cichą (…) 
manifestacją patriotyczną”.
 Wkrótce po śmierci żony B. Hoffmann planował 
wyjazd do Generalnego Gubernatorstwa, by tam podjąć 
pracę nauczycielską. Za namową dra Jana Riemera byłego 
kuratora okręgu szkolnego, pozostał jednak w Nowym Mie-
ście Lubawskim. B. Hoffmann znalazł zatrudnienie w warsz-
tacie ślusarskim należącym do znajomego Niemca. W za-
kładzie tym pracował przy produkcji uchwytów metalowych. 
Dziećmi opiekowała się w tym czasie Salomea Falkowska, 
chojniczanka związana od wielu lat z Hoffmannami. Decy-
zja o pozostaniu w Nowym Mieście Lubawskim okazała się 
jednak brzemienna w skutkach. Niektórzy niemieccy miesz-
kańcy byli wrogo nastawieni do polskiego patrioty i doma-
gali się jego uwięzienia. Były dyrektor szkoły średniej był 
wszak postacią znaną w małym mieście. 
 Jesienią 1944 r. B. Hoffmann został aresztowany. 
Osadzono go w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. Spo-
tkał tam również swoich byłych uczniów, m.in. Klemensa 
Ossowskiego (maturzystę z 1935 r.). Zmuszany był do bar-
dzo ciężkiej pracy fizycznej, m.in. podczas wznoszenia hali 
zakładu zbrojeniowego. Od 25 stycznia 1945 r. uczestniczył 
w ewakuacji obozu (nazywanej marszem śmierci). Bogumi-
łowi Hoffmannowi towarzyszył jego dawny uczeń z Chojnic, 
młodszy od niego o 18 lat, Albin Makowski. Czwartego lu-
tego 1945 r. marsz śmierci dotarł do Rybna Kaszubskiego 
k. Wejherowa. W tej wsi znajdował się obóz przejściowy. 
Bogumił Hoffmann dalej już nie powędrował. Znalazł kres 
swojego żywota 18 lutego 1945 roku. Dwa tygodnie później 
uczestnicy marszu zostali ocaleni przez żołnierzy radziec-
kich. W Rybnie założono w 1960 r. cmentarz ofiar marszu 
śmierci i zbudowano pomnik. Szczątki Bogumiła Adolfa 
Hoffmanna, chojnickiego nauczyciela i regionalisty, spoczy-
wają na tym cmentarzu.

Hoffmannowie z dziećmi na chojnickiej ulicy ok. 1937 rok.

Bogumił Hoffmann lata 30. XX w.
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Gazeta Gdańska, Numer 142. Gdańsk, piątek 1 lipca 1921

~ Chojnice. Z posiedzenia rady miejskiej w Chojnicach. W czwartek odbyło się w ratuszu 
zebranie rady miejskiej na którym uzupełniono wybór członków, występujących z niej. Na-
stępnie omawiano sprawę opieki społecznej którą uzasadniali, p.p. dr Sobierajczyk i wice-
burmistrz Kaleta.
         Dłuższa dyskusja toczyła się również nad zmianą godła miasta który to wniosek 
uzasadniał p. prezydent. Twierdził, że na podstawie kronikarza dr. Gumowskiego, godło to 
dawniej inaczej wyglądało niż dzisiaj, a dopiero krzyżacy dołączyli gwiazdy. Chojnice mają 
pochodzić od „Kuhnest”, -  pisze kronikarz niemiecki, a to dlatego, że na ten miejscu zna-
leziono krowę z cielęciem. Nie jest to jednak bardzo prawdopodobne, raczej przypuszczać 
należy, że nazwa ta pochodzi od Chojny. Zresztą łeb w herbie miasta nie jest właściwie 
krowi, lecz bizona (Auerochse).

Gazeta Gdańska, numer 146. Gdańsk,  środa 6 lipca 1921 

~ Chojnice. Święto Sokole w Chojnicach. Zlot sokoli II Okręgu Dzielnicy Pomorskiej odbył 
się w Chojnicach w dniu świętego Piotra i Pawła. Na popisy stawiło się 6 gniazd soko-
lich a mianowicie: Tuchola, Chojnice, Czersk, Brusy, Czyczkowy, Śliwice, reszta gniazd 
przysłała delegacje. Popisy rozpoczęły się o 6-ej rano; o 10-tej udał się cały pochód do 
kościoła na mszę świętą na której Dr. Kirstein wygłosił patrjotyczne kazanie zachęcając 
sokolstwo do pracy dla dobra kraju. Z kościoła udała się sokolska drużyna do hotelu Pri-
bego, gdzie odbyło się otwarcie zlotu.  Zlot zagaił prezes Okręgu druh Dr Preiss z Tucholi, 
poczym prezes gniazda Chojnickiego podziękował okręgowi za wybór Chojnic jako miejsca 
zlotu. P południu do zebranej przed ratuszem drużyny sokolej przemówił prezydent miasta 
witając sokolstwo w imieniu obywateli polskich. Ćwiczenia na ogół wypadły bardzo dobrze.  
Rezultaty zawodów następujące: w pięcioboju I nagrody  zdobyły Chojnice (druh Kirsten); 
II Czersk (druh Topa); III Brusy (druh Richter),  w zawodach jednostkowych (bieg 100 mtr.) 
– (druh Stok); w dźwiganiu ciężarków  - Chojnice (druh Orędarz);  w trójboju dla sokolic – I. 
nagroda Tuchola (dróżka Krunerówna); II.  Tuchola (dróżka Pieczka); III. -  Czersk (dróżka 
Chilmańska); list pochwalny otrzymała drużka Biegonówna: W  biegu sztafetowym zwycię-
stwo otrzymało gniazdo Tucholskie. Cały przebieg zlotu miał charakter nader uroczysty; 
szczere podziękowanie należy się komisji wykonawczej zlotu, za staranne przygotowanie 
zlotu jak również i Radzie miejskiej, Starostwu i Wojskowości za okazaną pomoc.

Gazeta Gdańska, numer 154. Gdańsk,  piątek 15 lipca 1921 

~ Tuchola. Kopalnia węgla brunatnego na Pomorzu. W starostwie tucholskim znajdują 
się wcale poważne zasoby węgla brunatnego. W czasie wojny były tutaj dwie kopalnie 
węgla w ruchu, mianowicie kopalnia „Olgo” w Gostyniu, własność Zachodnio-pruskiego 
towarzystwa górniczego w Gdańsku, które powstało w 1917 r., i kopalnia „Montania”, wła-
sność Wilhelma F.  Krugera w Gdańsku. Intensywniejsze roboty górnicze wydobywają obie 
kopalnie około 200 ton węgla dziennie, a spodziewają się wydobywać w jesieni r.b. do 500 
ton dziennie

~ Chojnice. Dziecko na torze pod Chojnicami. Z Chojnic donoszą nam: pociąg wychodzą-
cy z Grudziądza o godzinie 6:50 rano stanął nagle -- krótko pod Chojnicami, a to dlatego, 
że dziecko z pobliskiego gospodarstwa bawiło się na torze kolejowym.  Maszynista wpraw-
dzie pociąg wstrzymał, lecz dziecko schwycone przez maszynę odrzucone zostało na bok 
i ranne w głowę. Po obandażowaniu odstawiono je do domu. Po kwadransie ruszył pociąg 
w stronę Chojnic.

Gazeta Gdańska, numer 155. Gdańsk,  sobota  16 lipca 1921 

~ Chojnice. Zabawa Związku Polek w Chojnicach. Zabawa Związku Polek, która odbyła 
się w niedzielę w Nowej Ameryce, ściągnęła sporo ludzi.  Program był bardzo urozmaicony. 
Odbyła się loteria amerykańska i ciągnienie losów przy kole „fortuny”; dalej łowiono różne 
przedmioty na „wędkę”, a także wróżki nie brakło.  Największą atrakcję stanowiła jednak lo-
terja amerykańska, zwłaszcza licytacja na prosięta, kaczki i kury, tak , iż zbudowane w tym 
celu rusztowanie było formalnie oblężone.  Zabawa, którą jeszcze urozmaiciła muzyka wy-
konana przez syberyjski pułk piechoty, udała się doskonale i osiągnęła zupełnie swój cel.

Gazeta Gdańska, numer 163. Gdańsk,  wtorek  26 lipca 1921 

~ Chojnice. Stan bibliotek w powiecie chojnickim.  Ks. Kopczyński zwołał onegdaj na po-
dróży swej wizytującej książnice ludowe na Pomorzu zebranie w Chojnicach, na którym 
pan inspektor Grochowski omówił obecny stan bibliotek w powiecie chojnickim. Biblioteki 
należące do obwodu chojnickiego istnieją w Chojnicach, Czersku, Rytlu, Łęgu, Legbądzie 
i w Ogorzelinach, zaś w obwodzie bruskim istnieje 8 biblioteczek. -- Książki z poszczegól-
nych bibljoteczek są częściowo zużyte, dlatego starał się zarząd powiatowy o uzyskanie 
subwencji na sprowadzenie nowych książek odnośnie o uzupełnienie już istniejących bi-
bliotek. Subwencję z głównego zarządu T.C.L. w Poznaniu też otrzymano i to w postaci 400 
książek za ogólną sumę 50 tys. mk. Z tych książek otrzymał obwód bruski 8 biblioteczek, 
obwód chojnicki zaś 5 biblioteczek dla wiejskich, a 200 książek dla tutejszej miejskiej czy-
telni. Następnie postanowiono jeszcze założyć nowe bibljoteki  w Silnie i w Nowej Cerkwi.

Gazeta Gdańska, numer 164. Gdańsk,  środa  27 lipca 1921 

~ Chojnice.  Pożar torfowisk na Pomorzu. Wielkie torfowiska, obszaru przeszło 100 mórg, 
położone między Więcborkiem a Sępólnem, palą się od tygodnia, a rozszalały żywiół pod-
sycany silnym wiatrem, coraz szersze zatacza kręgi. Cała okoliczna ludność jest zmobili-
zowana, by szerzeniu ognia tamę położyć, co wobec wiatru i niebywałej suszy wielce jest 
utrudnionem. Z pomocą sprowadzonego z Chojnic wojska udało się ostatecznie połączo-
nymi siłami ogień opanować i ugasić.

Gazeta Gdańska, numer 166. Gdańsk,  piątek 29 lipca 1921 

~ Chojnice.  Trąba powietrzna w Chojnicach. Trąba powietrzna przeciągnęła onegdaj nad 
Chojnicami. Narobiła dużo szkody, zrywając dachówki i owoc a wyrywając nawet drzewa 
z korzeniami

Gazeta Gdańska, numer 167. Gdańsk,  sobota 30 lipca 1921 

~ Chojnice.  Ksiądz biskup Gall w Chojnicach. W sobotę, dnia 23 bm. odwiedził Chojnice 
biskup wojskowy ks. Gall. Załoga wojskowa i straż honorowa składająca się z ułanów sta-
wiły się na dworcu aby powitać dostojnego gościa. Następnie ruszono na starostwo, gdzie 
z udziałem przedstawicieli władz cywilnych obiadowano.  O godz. 1/2 6-tej po poł. odbyło 
się w kościele gimnazjalnym uroczyste nabożeństwo, które odprawił  Najprzew. Ks. Biskup. 
Na koniec wygłosił jeszcze przemowę ks. biskup zaznaczając, że hasłem żołnierskim po-
winno być Bóg i Ojczyzna! Po odśpiewaniu jednej zwrotki „Boże coś Polskę” skończyło 
się nabożeństwo.  Ks. biskup udał się następnie do szpitala wojskowego aby odwiedzić 
chorych.

Słowo Pomorskie, Numer 153. Toruń, sobota 9 lipca 1921

HISTORIA  CHOJNIC
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Pani  Elko  kilka słów o sobie …

Mam 31 lat, pochodzę ze Swornegaci, pracuję jako instruk-
torka i nauczycielka plastyki, a moją największą pasją jest 
malarstwo. 

Jak zaczęła się Pani artystyczna pasja?

Już od najmłodszych lat lubiłam rysować, malować i ogól-
nie mówiąc tworzyć. Wychowując się w tak malowniczym 
miejscu, jak Swornegacie, nie mogłam pozostać obojętna 
na otaczające mnie piękno przyrody. Zawsze chciałam 
uwieczniać i dzielić się z innymi moimi ulubionymi wido-
kami. Miałam też wielkie szczęście, że w domu rodzinnym 
często odwiedzał nas mój wujek Jan Bernard Jakubowski, 
który był regionalistą, malarzem i instruktorem plastyki. To 
właśnie pod jego okiem stawiałam pierwsze kroki w moich 
zmaganiach ze sztuką.

Pani zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?

Nie da się tworzyć sztuki bez artystycznego talentu, dla-
tego mam nadzieję, że posiadam choćby jego namiastkę. 
Jednak nawet największy talent nie jest wart wiele, jeśli nie 
poprzemy go ciężką pracą. Ja uczę się malować od dziec-
ka. W Swornegaciach z wielką radością uczęszczałam na 
zajęcia plastyczne z panem Romanem Szyszką. Po zdaniu 
matury w Chojnicach edukację artystyczną kontynuowałam 
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Po ukończeniu 
studiów nadal uczę się malarstwa, rysunku i ceramiki od 
bardziej doświadczonych artystów i pedagogów.

Jaki jest Pani główny obszar zainteresowań w sztuce?

Najbadziej interesuje mnie malarstwo impresjonistyczne. 
Lubię też rysunek, grafikę warsztatową i ceramikę.

A gdzie Pani szuka inspiracji?

Inspirację znajduję właściwie wszędzie. Już sama przyro-
da dostarcza tylu ciekawych połączeń kolorów i kształtów, 
w zależności od miejsca, pogody, czy pory roku, że uznaję 
ją za niewyczerpalne źródło natchnienia. Nie unikam też 
obserwowania twórczości innych, nie po to, by ich naśla-
dować czy kopiować, ale żeby wciąż się rozwijać i właśnie 
czerpać inspirację.

Ma Pani swoich idoli w sztuce?

Tak i to wielu. Najbardziej imponują mi dzieła impresjonistów, 
takich jak Claude Monet, Auguste Renoir, czy postimpre-
sjonistyczne prace Vincenta van Gogh’a, Paula Gauguin’a. 
Z polskich malarzy bardzo cenię Leona Wyczółkowskiego.

Muzyka i sztuka chodzą parami. Czego Pani słucha?

Lubię słuchać muzyki pogodnej, która daje mi dużo rado-
ści i energii. Cieszy mnie muzyka różnych wykonawców 
i różnych gatunków, od tanecznych przebojów z lat 80’tych, 
przez spokojne brzmienia zespołów Kodaline i Empathy 
Test, po wesołe arie operetkowe. 

Ma Pani własną pracownię?

Tak. Moją pracownią jest studio rysunku i malarstwa Ma-
lownia, które mieści się w Chojnicach, obok Fosy Miejskiej, 
przy ul. Grobelnej 5. To tam powstała większość moich ob-
razów w ostatnich latach. Bardzo lubię też malować w ple-
nerze, a szczególnie w Swornegaciach.

Często organizuje Pani wystawy swoich prac?

Nie często. Z racji wykonywanej pracy częściej organizu-
ję wstawy dzieł moich podopiecznych. Zdecydowanie wolę 
cieszyć się rozwojem młodych talentów, niż eksponować 
swoje obrazy. 

Gdzie można oglądać obecnie Pani prace?

Większość namalowanych przeze mnie obrazów szybko 
zmienia właściciela i zdobi głównie prywatne przestrzenie. 
Sobie zostawiam tylko te prace, które mają dla mnie war-
tość sentymentalną. Część z nich od początku pozostaje 
w pracowni. Za to każdą ukończoną pracą dzielę się w me-
diach społecznościowych.

Co Pani uważa za swoje największe osiągnięcie
w dotychczasowej pracy artystycznej?

Jestem dumna przede wszystkim z efektów mojej pracy 
edukacyjnej. Przez ostatnie kilka lat udało mi się zachęcić 
do malowania wiele utalentowanych dzieci i razem z nimi 
cieszyć się z ich artystycznego rozwoju. Mam swoje ulu-
bione obrazy, ale żadnego z nich nie określiłabym mianem 
wielkiego osiągnięcia. Cieszę się, kiedy uda mi się nama-
lować obraz tak, jak go sobie wcześniej wyobraziłam, ale 
jednocześnie jestem świadoma, że jeszcze wiele muszę się 
nauczyć. Mam nadzieję, że wciąż nie namalowałam mojego 
najlepszego obrazu.

Jakie ma Pani plany artystyczne
na najbliższą przyszłość?

Ostatnio mam tak dużo różnych zajęć, że przestałam pla-
nować mój czas wolny. Pozostaje jednak nadzieja, że może 
w czasie letnich wakacji zdołam namalować kilka nowych 
prac. Bardzo bym chciała.

A jak Pani wypoczywa? Jak ładuje ”akumulatory”?

Najchętniej spędzam czas w moich rodzinnych stronach, 
spacerując po lesie, obcując ze zwierzętami. Wiele przy-
jemności daje mi oczywiście malowanie. Kiedy maluję czas 
upływa mi bardzo szybko i wcale nie czuję zmęczenia. 
Ponadto bardzo lubię podróżować do dużych miast, gdzie 
w muzeach i galeriach sztuki mogę podziwiać twórczość 
uznanych artystów.  

A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?

Podstawowe artykuły plastyczne kupuję w sklepach pa-
pierniczych i hurtowniach w Chojnicach. Materiały specja-
listyczne zamawiam w polskich i zagranicznych sklepach 
internetowych.

Co by chciała Pani powiedzieć chojniczanom?

Cieszcie się otaczającą Was sztuką! Nie potępiajcie arty-
stów za to co tworzą, czy za chęć dzielenia się swoją sztuką 
z innymi. Doceniajcie ich pasję oraz energię i czas, jakie 
włożyli w malowanie, śpiewanie, czy pisanie wierszy. Od-
wiedzajcie często chojnickie przybytki kultury, bo tam moż-
na spotkać wiele interesujących osób i zobaczyć naprawdę 
ciekawe rzeczy. A jeśli coś Was zainspiruje, to zacznijcie 
sami tworzyć. To takie przyjemne.

Elka  Jakubowska
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	 Szczeliniec	 Wielki	 to	 najwyższy	 szczyt	
Gór	Stołowych	(919	m),	który	jest	ozdobą	parku	
narodowego	o	takiej	samej	nazwie.	Co	jest	tu-
taj	 takiego	ciekawego,	 że	po	przejściu	całego	
szlaku	 nie	 można	 domknąć	 szczęki	 rozwartej	
z	 wrażenia?	 Jak	 sama	 nazwa	 wskazuje,	 góra	
jest	pocięta	wieloma	szczelinami,	które	tworzą	
niesamowity	i	wręcz	magiczny	krajobraz.

Erozja skał trwająca tysiącleciami wyrzeźbiła cudownej 
urody ostańce, które z pomocą wyobraźni przemieniają się 
w zaklęte w skale zwierzęta czy postacie o bardziej ludz-
kich kształtach.  Oprócz naturalnych rzeźb, są tu skalne za-
padliska i wąwozy które zapierają dech w piersiach.
 
Z Kudowy Zdroju dojedziesz tutaj w niespełna 20 min, na-
tomiast jak będziesz jechał z Wrocławia, to musisz liczyć 
około 2 godzin. W sezonie letnim czas ten może się ciut 
wydłużyć, gdyż na trasie, szczególnie w okolicach Kłodzka 
potrafią tworzyć się korki na światłach.

Parkingi w Karłowie masz w zasadzie na każdym kroku. Ten 
największy jest tuż przy ścieżce prowadzącej na trasę pro-
wadzącą na Szczeliniec Wielki. My będąc już kilkukrotnie 
w tych okolicach zawsze na nim zostawiamy auto i nigdy nie 
było żadnych nieoczekiwanych problemów. Cena za całod-
niowe pozostawienie samochodu osobowego to tylko 20 zł.

Trasa na Szczeliniec Wielki i schody Franza Pabla

Trasa, którą będziesz szedł na szczyt góry i późniejsze 
przejścia skalnymi labiryntami to atrakcja, która docenio-
no już na początku XIXw. Wielki wkład w promocję tego 
miejsca miał sołtys Karłowa – Franz (Franciszek) Pabla. To 
on pierwszy zachwycił się Szczelińcem i robił wszystko co 
w jego mocy, by udostępniono go większej liczbie turystów, 
chroniąc go tym samym przed zakusami budowy fortu na 
szczycie. Franz własnoręcznie ułożył ścieżkę prowadzącą 
na szczyt, składającą się z 665 schodów. Jego trud został 
doceniony przez rządzącego tymi terenami króla pruskiego, 
który w roku 1813 mianował Pabla pierwszym przewodni-
kiem turystycznym w Prusach. Tę barwną postać upamięt-
nia pamiątkowa tablica, którą możesz zobaczyć na jeden 
ze skał tuż przy schronisku. Trasa, którą opracował Franz, 
zachwyca do dzisiaj. Pętla zaczyna się i kończy w tym sa-
mym miejscu. Dlatego gdy już staniesz przed dwoma wej-
ściami, to spójrz na znaki i wybierz lewe przejście – to jest 
WEJŚCIE. To tu zaczniesz swoją przygodę!

Schronisko na Szczelińcu i kasa biletowa

Po wejściu na trasę przygotuj się na niezbyt męczący spa-
cer schodami ku górze. Nie jest ona długa i nawet najmniej-
sze dzieci dają sobie z nią radę.  Nie jest też niebezpieczna 
i nawet osoby, które z górami nie mają wiele wspólnego nie 
będą miały większych problemów. Po około 20 min marszu 
dojdziesz do schroniska na Szczelińcu, które istnieje w tym 
miejscu od 1845 roku. Tutaj możesz, o ile nie posiadasz, 
uzupełnić zapasy wody i prowiantu. Większe łasuchy sku-
szą się zapewne na pyszne gofry, które serwują w jednym 
ze stoisk. Skąd to wiem? Nasze dzieciaki, oczywiście przy-
wabione zapachem rozchodzącym się z budki z goframi nie 
odpuściły i po chwili trzymały zalane bitą śmietaną słodkie 
desery. Co jeszcze warto wiedzieć o schronisku? Jest ono 
całoroczne. Ceny nie są wygórowane, jak na miejsce które 
odwiedza 300 000 tyś turystów rocznie. Nocleg w pokoju 2 
osobowym to 100 zł/noc, a za pokój 10-osobwy to już tylko 
50 zł. Pamiętaj jednak, że by tu móc przenocować, nale-
ży odpowiednio wcześniej zarezerwować miejsce. Więcej 
informacji na temat schroniska znajdziesz na ich oficjalnej 
stronie. Sam z chęcią obudziłbym się tutaj wraz z budzą-
cym się słońcem, by dać się zachwycić panoramie jaka roz-
ciąga się z tarasów widokowych wokół schroniska. Widoki, 
jakie można tutaj podziwiać nawet w dzień zapierają dech 
w piersiach, a pewnie te poranne należą do najpiękniej-
szych na świecie.

Labirynt skalny, tarasy widokowe i wąwozy

Tuż za schroniskiem jest kasa biletowa i to tu zaczyna się 
prawdziwa przygoda! Po zapłaceniu biletu (normalny 12 zł, 
ulgowy 6 zł) wejdziesz w zupełnie inny świat. Świat pełen 
magii i cudownej urody zaklętych stworów. Wkroczysz też 
do piekła by po chwili wstąpić do nieba! W tym miejscu nie 
będę opisywał Ci trasy krok po kroku, bo przecież nie o to 
chodzi, by zdradzić Ci wszystkie tajemnice tego niesamo-
witego miejsca. Zresztą, gdy już tu będziesz, zobaczysz, że 
każda ważniejsza skała, mająca swoją nazwę, jest opisana.
Jednak moja rada, to nie zwracaj zbytnio na nie uwagi i daj 
się ponieść swojej wyobraźni. Ta doskonale poradzi sobie 
z kształtami formacji skalnych podsuwając Cię najbardziej 
niewiarygodne rozwiązania. Zresztą stąd przecież wzięły 
się oficjalne nazwy. Ktoś kiedyś spojrzał na skałę i przy od-
powiednim oświetleniu (a te zawsze płata figle) dojrzał  wiel-
błąda, psa, żółwia czy kwokę. Ty, czy ja możemy zobaczyć 
zupełnie coś innego i to jest właśnie magia Gór Stołowych.
Sam łapię się na tym, że gdy odwiedzam Szczeliniec po  
raz kolejny moje oczy zawsze przykuwa coś innego. A miej-
sce, które znałem już wcześniej, dzisiaj jest czymś zupełnie 
innym. By nie być gołosłownym, moja znajoma, która zoba-
czyła zdjęcie małpoluda, stwierdziła (nie znając oficjalnej 
nazwy i się nią nie sugerując), że skały przypominają jej 
smoka. Tak jej podpowiedziała wyobraźnia i to jest właśnie 
piękne! Oprócz zaklętych w kamieniu postaci i zwierząt, 
będziesz miał okazję zapuścić się w czeluści piekielne! Pa-
miętaj jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
i posiadaniu odpowiedniego obuwia. Zejście do rozpadliny 
skalnej jest wąskie i śliskie, co może przy nieostrożnym stą-
paniu zakończyć się wypadkiem. Jednak gdy tu już trafisz, 
to nie spodziewaj się piekielnego żaru. Tu piekło zamarz-
ło. Dosłownie! Gdy przybyliśmy tu na początku czerwca, 
to śniegu w zacienionych miejscach było całkiem sporo, 
a chłód taki jak w lodówce.

Po wyjściu z Piekła trafiasz do Nieba! I nie ma tu odrobiny 
przesady. Faktycznie jest tu jak w niebie, a wpływ na to ma 
panorama Karkonoszy, którą możesz podziwiać z kilku ta-
rasów widokowych. Daj sobie czasu i przejdź je wszystkie! 
Usiądź, chwyć kanapkę czy napij się wody i daj odpocząć 
swojej spracowanej duszy! Nie spiesz się! Chwila w tym cu-
downym miejscu napełni Cię energią na wiele dni, jak nie 
tygodni! Ostatnim etapem trasy jest zejście! Początkowo 
do pokonania masz dość strome schody, więc jeżeli idziesz 
z dziećmi to pamiętaj by mieć je cały czas na oku. Po po-
konaniu schodów trasa się wypłaszcza i już za moment tra-
fiasz do punktu, gdzie zaczynałeś wycieczkę.

Ciekawostki na temat Szczelińca Wielkiego

    Szczeliniec Wielki jest to najwyższy szczyt Gór Stoło-
wych (919 m n.p.m.). Należy on do Korony Gór Polski. By 
go zaliczyć do zdobytych należy wejść na formację skalną 
Fotel Pradziada!

Fotel Pradziada na Szczelińcu Wielkim

Bardzo blisko Szczelińca Wielkiego znajduje się Szczeli-
niec Mały. Jest to teren objęty ochroną ścisłą i jest wyłą-
czony z ruchu turystycznego. Pierwszy znany ślad obec-
ności człowieka na Szczelińcu Wielkim to wyryte w skale 

o nazwie Fotel Pradziada słowa IHSV 1576 (In hoc signo 
vinces – Pod tym znakiem zwyciężysz). Bazgranie po ska-
łach to nie wynalazek naszych czasów! Gdy będziesz prze-
chodził trasę turystyczną zobaczysz daty i inicjały turystów, 
którzy odwiedzali to miejsce nawet 200 lat wcześniej. Od 
końca XVIII wieku szczyt zdobywał na popularności przy-
ciągając coraz znamienitsze osobistości. 
    Swoją stopę na szczycie postawili między innymi: król 
Fryderyk Wilhelm II, Johann Wolfgang von Goethe, a także 
poseł pruski późniejszy prezydent USA John Quincy Adam-
sa szczyt prowadzi szlak składający się z 665 schodów, 
które. Fryderyk Chopin chciał także zobaczyć ten cud na-
tury, ale dostał zakaz od lekarza. Rozgoryczony kompozy-
tor napisał tak: … alem jeszcze nie był tam, gdzie wszyscy 
jadą, bo mi zakazano. Jest tu w bliskości Reinerz (Dusznik) 
góra ze skałami zwana Heuscheuer (Szczeliniec Wielki), 
miejsce, z którego widoki zachwycające, ale dla niezdro-
wego powietrza na samym wierzchołku nie wszystkim do-
stępna, a jestem jednym z tych pacjentów, na nieszczęście, 
którym tam nie wolno. W sumie trochę żal Chopina, że nie 
miał możliwości zobaczyć tych widoków!
    Na trasie znajduje się schronisko PTTK „Na Szczelińcu” 
wybudowane w roku 1846 w stylu tyrolskim. Tutaj także, jak 
w przypadku Błędnych Skał, kręcono sceny do filmu „Opo-
wieści z Narni: Książę Kaspian” Szczeliniec Wielki odwie-
dza corocznie 300 000 turystów.

Legenda (z przymrużeniem oka) 
o powstaniu formacji skalnych na Szczelińcu Wielkim

Kiedyś na Szczelińcu podobno stał zamek, w którym miesz-
kała piękna księżniczka (jak to jest, że nie nigdy w takim 
zamku nie mieszkała brzydka księżniczka). Pewnego razu 
do zamku przybyła karawana z dalekiej Afryki i księżniczka 
zakochała się bez pamięci w egzotycznym kupcu, który od-
wzajemnił jej uczucie. Książę z Nigerii powiedział dziewoi, 
że jest spadkobiercą wielkiego majątku, jednak nie może 
dobrać się do swoich pieniędzy, bo blokują go urzędnicy 
i potrzebuje pożyczki, czy jakoś tak, żeby odblokować swój 
skarbiec. Oszołomiona księżniczka natychmiast opróżniła 
zamkową kasę i dała ją swojemu jurnemu kochankowi.Gdy 
dowiedział się o tym potężny czarnoksiężnik, który od daw-
na smolił cholewki do księżniczki, wściekł się niezmiernie 
i przygotował  zaklęcie, które miało odpędzić oszusta. Coś 
poszło jednak nie tak i wszyscy, łącznie z księżniczką, ca-
łym dworem, kupcem i jego egzotycznymi zwierzętami na 
sprzedaż z małpą na czele, zamienili się w głazy.

Gdy już przybędziesz w te rejony, to wyciśnij ile się da 
ze swojej wycieczki. Okolice obfitują w szlaki, które 
wręcz zachwycają. Poniżej znajdziesz propozycje kilku 
najfajniejszych.
    Błędne Skały – kolejna atrakcja Parku Narodowego Gór 
Stołowych, która jest po sąsiedzku. Przejście labiryntu skal-
nego zapadnie Ci na długo w pamięci.
  Rezerwat Głazy Krasnoludków – będący na uboczu 
i niezbyt rozpoznawalny kuzyn Błędnych Skał i Szczeliń-
ca, a jednak równie wyjątkowy. Jedno z moich ulubionych 
miejsc na Dolnym Śląsku. (chojniczanin.pl nr 12/2020)
    Skalne Miasto w Adrspach i Teplicach – no tu to już 
pełny opad szczęki. Ogromne, sięgające nieba ściany skal-
ne i potężne, naturalne rzeźby. Mityczna Narnia, która za-
chwyciła kinomanów z całego świata!
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Książęca kokosza zaklęta w kamień. 
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ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami plano-
wanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany ter-
minów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

03 lipca
Stowarzyszenie LekTURa i Miejska Biblioteka Publiczna 
organizują  rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz. Tym ra-
zem pojedziemy do Rytla. Więcej informacji o trasie, godzi-
nach i zapisach na stronie biblioteki.

05 lipca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież, któ-
re pragną poznawać i rozwijać swoje umiejętności z zakre-
su plastyki na wakacyjne warsztaty artystyczne.  Zajęcia 
odbywać się będą w lipcu, w formie tygodniowych spotkań, 
pod okiem opiekuna artystycznego.   „Akcja plastyczna kre-
acja”, termin: 5-9 lipca, godz. 10.00 - 12.00 klasy 1-3 SP, 
godz. 12.30 - 14.30 klasy 4-8 SP,  Koszt: 70 zł. Opiekun 
artystyczny: Elżbieta Jakubowska, tel. 533 639 364

05 lipca
W poniedziałek 5 lipca o godz. 19 w ogródku letnim w par-
ku 1000-lecia spotkanie z pisarką Barbarą Woźniak, któ-
ra opowie o swoim książkowym debiucie – powieści pt. 
„Niejedno”. Nową autorkę promuje wydawnictwo „Drzazgi” 
z pobliskiego Czerska, które ma już na koncie entuzjastycz-
nie przyjęte przez krytyków, m. in. „Polityki” i „Tygodnika 
Powszechnego” wznowienie powieści zapomnianej pisarki 
Zyty Oryszyn. Jej „Najada” nie straciła do dziś swoich wa-
lorów, choć pewnie nie wszyscy się nią zachwycą. Barbara 
Woźniak jest krakowianką, absolwentką wydziału filozoficz-
nego na UJ. Interesuje się problemami ludzi starszych, do 
tej pory publikowała teksty naukowe, choć z prozą mierzy 
się od kilku lat. Autorkę przepyta Marcin Szopiński. A książ-
kę będzie można nabyć.

05-09 lipca  
Eksperymentarium Chojnice zaprasza do udziału w warsz-
tatach dla dzieci (od lat 4 do lat 100). NASZA PRZYRO-
DA – 5 warsztatów związanych między innymi z ekologią, 
zwierzętami i lasem.  Cena warsztatów 15zł/osoba.  Więcej 
informacji na naszej stronie internetowej: eksperymenta-
riumchojnice.pl”

07 lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie zaprasza na  Letnią Aka-
demię Przyrodniczą - zielona ścieżka dydaktyczna „”Wokół 
jeziora lobeliowego Wielkie Gacno”” (6,6 km).  Są to bez-
płatne wyprawy piesze dla wszystkich zainteresowanych 
po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wraz z przewod-
nikiem. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem 
52 33 55 127. Uczestnicy spotkania ponoszą tylko koszty 
zakupu biletów wstępu. Bilety będzie można nabyć w miej-
scu spotkania. Koszt biletu to: 3 zł bilet normalny, 1,5 zł bilet 
ulgowy. Więcej informacji na stronie Parku www.pnbt.com.
pl

09 lipca
COOLTURE MUSIC LIVE - to wydarzenie, które ma na 
celu promocję lokalnych artystów i zapewnienie atrakcji dla 
mieszkańców i turystów. Kameralny koncert grany na żywo, 
w niezwykłych aranżacjach. Nie może Ciebie zabraknąć ! 
WSTĘP WOLNY! Organizatorem koncertu jest Stowarzy-
szenie Sympatyków Kultury „Folknij se” wraz ze Staro-
stwem Powiatowym w Chojnicach. Partnerami wydarzenia 
są Urząd Miasta i Gminy Brusy oraz Centrum Kultury i Bi-
blioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.  Na rynku w Bru-
sach będziecie mogli usłyszeć ulubione gatunki muzyczne. 
W plenerze wystąpi między innymi : Patrycja Wierzba, 
Amelia Szrajber, Kasia Błaszkowska & Adam Szewczyk, 
Julia Stoltmann, Julie&Susie i Julia Kurszewska. Do waszej 

dyspozycji będzie STREFA CHILL (jeśli masz ochotę - za-
bierz ze sobą leżak), a także strefa gastronomiczna od 
restauracji Staromiejska Brusy. Organizator informuje, że 
obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy: alkoholu, 
środków odurzających, niebezpiecznych przedmiotów i na-
rzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.”

10 lipca
Chojnickie Towarzystwo Polsko - Francuskie informuje, że 
na bulodromie w parku 1000 - lecia o godzinie 9:00 odbędą 
się Mistrzostwa Polski Weteranów (55+) w petanque drużyn 
trzyosobowych (triplety). Rozgrywki prowadzone będą sys-
temem szwajcarskim 5 rund eliminacyjnych 60 minut plus 
dodatkowy rzut koszonem (świnką). Dalsze rozgrywki play 
- off. ChTP-F serdecznie zaprasza na te zawody - grę w pe-
tanque, którą uprawia się na wszystkich kontynentach i jest 
jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.

10-11 lipca 
Chojnicki Klub Żeglarski serdecznie zaprasza nad Jezioro 
Charzykowskie gdzie organizuje regaty – Chojnice Team 
Cup w kl. Optimist drużynowo. 

12 lipca
LUX MED jeden z największych realizatorów Programu 
Profilaktyki Raka Piersi zaprasza na bezpłatną mammogra-
fię dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Badania refundowane 
przez NFZ wykonywane są w mobilnej pracowni mammo-
graficznej. W mammografii mogą wziąć udział ubezpie-
czone panie w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej 
mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 

miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej 
mammografii po upływie 12 miesięcy. Programem nie są 
objęte panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmia-
ny nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Informu-
jemy, że przed badaniem wymagana jest rejestracja pod nr 
tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. 
W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połącze-
niem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. 
Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich 
mammografii. Mobilna pracownia mammograficzna LUX 
MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości: Choj-
nice – 12 lipca 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy 
przychodni Therapeutica, ul. Bytowska 70

12 lipca
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież, 
które pragną poznawać i rozwijać swoje umiejętności z za-
kresu plastyki na wakacyjne warsztaty artystyczne. Zajęcia 
odbywać się będą w lipcu, w formie tygodniowych spotkań, 
pod okiem opiekuna artystycznego „Rajskie wakacje - gry 
i zabawy artystyczne - warsztaty plastyczne - rysunek ma-
larstwo”, termin: 12 -16 lipca, godz. 10.00 - 12.00 klasy 1-3 
SP, godz. 12.30 – 14.30 klasy 4-8 SP,   Koszt: 70 zł. Opie-
kun artystyczny: Elżbieta Jakubowska, tel. 533 639 364

12 lipca
„Teatr jest dla wszystkich - edycja wakacyjna”. Chojnickie 
Centrum Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do udziału w warsztatach pod hasłem “Kulturalne waka-
cje z ChCK”. Warsztaty artystyczne są idealną propozycją 
dla dzieci oraz osób dorosłych, które poprzez obcowanie 
z kulturą i sztuką chcą poznawać i rozwijać umiejętności 
z zakresu teatru, plastyki i muzyki. Uczestniczący w warsz-
tatach teatralnych, pod czujnym okiem opiekuna artystycz-
nego, będą mieli możliwość rozbudzić swoją wyobraźnię, 

kreatywność, rozwinąć umiejętność postrzegania otaczają-
cego świata, ale przede wszystkim uwrażliwić się na piękno 
słowa pisanego. Zajęcia teatralne są skierowane zarówno 
dla tych, którzy marzą o karierze aktora, jak i tych, którzy 
chcą wyrazić siebie, pokazać swój własny styl, lub po pro-
stu świetnie się bawić na scenie. Termin: 12-16 lipca, godz. 
10.00 - 12.00 klasy 4-6 SP, godz. 12.30 - 14.30 klasy 7-8 
SP, Koszt: 60 zł.  Zapisy: Grzegorz Szlanga 604 432 346

12-16 lipca  
Eksperymentarium Chojnice zaprasza do udziału w warsz-
tatach dla dzieci (od lat 4 do lat 100). POWIETRZE I WODA 
– w ciągu tego tygodnia możemy spróbować sił z wodnymi 
eksperymentami, dowiedzieć się o odnawialnych źródłach 
energii oraz ujarzmić żywioły wody i powietrza.  Cena 
warsztatów 15zł/osoba.  Więcej informacji na naszej stronie 
internetowej: eksperymentariumchojnice.pl”
 
17 lipca 
Chojnicki Klub Żeglarski serdecznie zaprasza nad Jezioro 
Charzykowskie gdzie organizuje regaty – Charzykowy Sa-
iling Cup w klasach turystycznych.

21 lipca
Park Narodowy Bory Tucholskie zaprasza na  Letnią Aka-
demię Przyrodniczą - niebieska ścieżka dydaktyczna „”Piła 
Młyn”” (5,5 km)”.  Są to bezpłatne wyprawy piesze dla 
wszystkich zainteresowanych po Parku Narodowym „Bory 
Tucholskie” wraz z przewodnikiem. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy telefonicznie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem 52 33 55 127 Uczest-

nicy spotkania ponoszą tylko koszty zakupu biletów wstępu. 
Bilety będzie można nabyć w miejscu spotkania. Koszt bile-
tu to: 3 zł bilet normalny, 1,5 zł bilet ulgowy. Więcej informa-
cji na stronie Parku www.pnbt.com.pl

24 lipca
ChTP-F serdecznie zaprasza na zawody - grę w petanque, 
którą uprawia się na wszystkich kontynentach i jest jedną 
z najpopularniejszych dyscyplin sportowych. 24 i 25 lipca 
2021 roku odbędą się Klubowe Mistrzostwa Polski III liga 
grupa północna w których wystąpią drużyny 6 osobowe re-
prezentujące:  UKS Subkowy 2 drużyny; Petanque Kaliska; 
Petanque CIECHAN (Ciechanów), KS Borbul (Borne Suli-
nowo); Bydgoski Klub Petanque i Chojnickie Towarzystwo 
Polsko - Francuskie. Rozgrywki prowadzone będą syste-
mem szwajcarskim - 5 rund. W sobotę 3 rundy a w niedzie-
lę 2 rundy. Zawody rozgrywane będą następująco: 6 singli 
(gier pojedynczych,  w tym jeden na jeden płci odmiennej); 
3 dublety 9w tym jeden dublet mieszany) oraz 2 triplety ( 
w tym jeden mieszany). Do rundy finałowej awansują  dwie 
najlepsze reprezentacje klubowe, które w sierpniu  stoczą 
pojedynki o awans do II ligi.

24-25 lipca 
Chojnicki Klub Żeglarski serdecznie zaprasza nad Jezioro 
Charzykowskie gdzie organizuje – regaty Chojnicki Złoty 
Konik Morski w kl. Optimist Gr. A i B 

26-30 lipca  
Eksperymentarium Chojnice zaprasza do udziału w warsz-
tatach dla dzieci (od lat 4 do lat 100). CHABRY I BŁAWAT-
KI – tydzień poznawania Kaszub, haftu kaszubskiego, czas 
na spotkanie stolemów i czarownic.  Cena warsztatów 15zł/
osoba.  Więcej informacji na naszej stronie internetowej: 
eksperymentariumchojnice.pl” 

We wtorek 6 lipca br. w trakcie konferencji prasowej 
Stowarzyszenia Polska 2050 przedstwiona zostanie osoba 

odpowiedzialna za rozwój Stowarzyszenia w naszym powiecie 
tzw. lider powiatowy. W ramach spotkania zaprezentowana

będzie także tzw. trójka polityczna odpowiedzialna w ramach
Ruchu Polska 2050 za budowanie lokalnych struktur politycznych.

Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe, ul Piłdsudskiego 30a, godz. 11:oo

 Startuje kampania letnia pod hasłem #PoznajmySię
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

 Zioła na pasożyty ludzkie to naturalne rozwiązanie 
stosowane od lat, by zapobiegać nieprzyjemnym skutkom ich 
obecności w układzie trawiennym. Mimo upływu czasu i po-
jawienia się wielu nowoczesnych technologii, sięgamy po nie 
do dziś. Które okazują się najskuteczniejsze?

 Pasożyty ludzkie mogą stanowić problem dla nawet bli-
sko 80% społeczeństwa. Oprócz zachowania szczególnej higieny, 
efektywnym rozwiązaniem na pozbycie się ich okazują się babcine 
metody na robaki. Stosowane przez nie zioła sprawdzały się przez 
lata. Są w pełni bezpieczne dla organizmu i cechują się prozdro-
wotnymi właściwościami. Poznaj najczęściej pojawiające się paso-
żyty ludzkie i dowiedz się, jakie zioła sprawdzą się w walce z nimi.

Pasożyty w organizmie – skąd się biorą?

 Pasożytami można zarazić się właściwie wszędzie – 
w miejscu pracy, podczas urlopu, w mieście i na wsi. Dość po-
wszechnym źródłem takich organizmów jest jedzenie. Larwy 
włośnia krętego mogą bowiem pojawić się w wieprzowinie, glisty 
w niedomytych owocach i warzywach, natomiast tasiemiec – w ka-
wiorze lub surowej rybie. Musisz zdawać sobie sprawę, że zarazić 
się nimi możesz również poprzez picie skażonej jajami pasożytów 
wody. Miej także świadomość, że w wielu zbiornikach wodnych 
znajdują się płazińce. Najpowszechniejszymi pasożytami ludzki-
mi, które najczęściej pojawiają się u dzieci, są wszy i owsiki. Malu-
chy zarażają się nimi na co dzień, współdzieląc ze sobą zabawki. 
Szkoły i przedszkola to doskonała przestrzeń do wymiany zaraz-
kami i właśnie robakami.
 Można więc podsumować, że pasożyty ludzkie pojawia-
ją się wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu 
między ludźmi. Ich jaja przenoszą się najczęściej poprzez brudne 
ręce. Owsiki mogą natomiast przenosić się także wraz z domo-
wym kurzem. Na materiałach, z których wykonana jest pościel czy 
ręczniki, mogą przeżyć nawet do 6 miesięcy. Dlatego tak istotne 
jest regularne sprzątanie i pranie w temperaturze min. 60 stop-
ni. Z większym ryzykiem zakażenia muszą liczyć się właściciele 
zwierząt domowych. Okazuje się, że wszy występujące u psów 
przenoszą jaja glist, natomiast koty zarażają tasiemcem.

Zioła na pasożyty po które warto sięgnąć.

Koper włoski
Rozwiązanie, które wspiera organizm w walce z problemami ze 
strony układu pokarmowego. W postaci naparu powszechnie sto-
suje się go u małych dzieci – od lat wiadomo, że pozwala złago-
dzić objawy kolki. Warto znać jego właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwpasożytnicze. Koper włoski wykorzystywany jest przede 
wszystkim w przypadku pojawienia się zewnętrznych chorób pa-
sożytniczych – np. świerzbu czy wszawicy.

Korzeń omanu
Spośród produktów, które wspierają skuteczne usuwanie pasoży-
tów z organizmu, można wyróżnić również korzeń omanu. Dzięki 
swoim właściwościom zwiększa lepkość wydzielin pochodzących 
z przewodu pokarmowego, otarbiając martwe pasożyty i wszystkie 
substancje, które wydzielają. Podobnie działa, równie często sto-
sowany przez poprzednie pokolenia, korzeń prawoślazu.

Tymianek
Wśród babcinych sposobów na pozbycie się ludzkich pasożytów 
pojawia się również herbatka z tymianku. Jego ziele docenia się 
ze względu na działanie przeciwgrzybicze. Dodatkowo podnosi on 
ogólną odporność organizmu, tym samym zapobiegając powtór-
nemu zakażeniu. To zatem skuteczna broń w walce z pasożytami, 
może jednak stanowić również dobre rozwiązanie, jeśli planujesz 
zapobiegawcze odrobaczanie.

Wrotycz
Wrotycz to mało znana roślina, która pojawia się w wielu częściach 
naszego kraju. Wyróżnia ją silny, nieco gorzki aromat. Z tego 
względu stosuje się ją przede wszystkim w celu odstraszenia ko-
marów. To jednak nie wszystkie jej właściwości, które warto znać.
Okazuje się, że wyciąg z wrotyczu jest bogaty w substancje o wie-
lopłaszczyznowym działaniu. Działa przeciwzapalnie, przeciwbó-
lowo, uspokajająco i rozkurczowo. Wpływa też korzystnie na prze-
mianę materii. Walkę z pasożytami wspomaga poprzez ułatwienie 
wydalenia ich.

Krwiściąg lekarski
Wśród ziół na pasożyty można wymienić również krwiściąg lekar-
ski. Jego ziele w formie suszu można stosować w postaci naparów 
lub nalewki. Skutecznie działa nie tylko w walce z robakami. Wspo-
maga również kuracje w przypadku pojawienia się groźnych dla 
człowieka bakterii – gronkowca czy paciorkowca.

Piołun ziele na drobne pasożyty
Doskonałym przykładem sprawdzonego naturalnego produktu na 
pasożyty jest piołun ziele. Od lat używany jest na pasożyty jelito-
we i pomaga pozbyć się obleńców, płazińców oraz pierwotniaków. 
Piołun ziele podaje się pod postacią ekstraktu w płynie, ziołowej 
herbaty lub w kapsułkach. Jego spożywanie w formie naparu 

świetnie wpływa na pracę układu pokarmowego oraz pozwala do-
datkowo pozbyć się także dolegliwości trawiennych. Jako że pio-
łun ziele w zbyt dużych dawkach jest szkodliwy, powinniśmy go 
stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kamala proszek na tasiemca i duże pasożyty
Osoby, które natomiast zmagają się z tasiemcem powinny wypró-
bować działanie kamali. Kamala proszek to naturalny produkt zio-
łowy, który w Indiach od lat jest stosowany do leczenia pasożytów. 
Najlepiej sprawdza się do eliminowania tasiemca uzbrojonego, 
nieuzbrojnego oraz bruzdogłowca szerokiego. Kamala proszek 
wykazuje właściwości przeciwpasożytnicze, antybakteryjne, prze-
ciwrobacze oraz przeczyszczające. Na potrzeby kuracji przeciw-
pasożytniczej należy ok. 2-6 g proszku zalać wodą o temp. 95 
stopni Celsjusza i zaparzać pod przykryciem przez pół godziny. 
Regularna kuracja kamalą pozwoli na wydalenie robaków wraz ze 
stolcem w ciągu 2-3 dni.

Inne naturalne metody na pasożyty

Substancje zwalczające pasożyty ludzkie to także inne zioła i po-
chodzące z natury produkty, które pozwalają się ich pozbyć z or-
ganizmu. Nie wszystkie z nich działają bezpośrednio na glisty czy 
inne robaki, ale każda pośrednio chroni przed ich pojawieniem się. 
Największa wspólna zaleta to brak działań niepożądanych, dzięki 
czemu można podawać je osobom w każdym wieku.

 Jeśli chcesz uchronić się przed pasożytami, w two-
jej kuchni nie powinno zabraknąć macierzanki. Wpływa ona ko-
rzystnie na sprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. 
Dla dzieci zmagających się z owsikami lub glistą ludzką dobrym 
rozwiązaniem będzie piołun o dużej skuteczności w walce z nimi. 
Domowe sposoby na walkę z pasożytami obejmują również wy-
ciąg z czarnego lub szarego orzecha. W jego składzie znajdują się 
m.in. orzech, piołun czy ekstrakt z goździków.
 Różnorakie ziele to jednak nie wszystko. Pomocny oka-
zuje się również olej z czarnuszki tłoczony na zimno. Jego wła-
ściwości sprawiają, że organizm oczyszcza się, a funkcjonowa-
nie wielu narządów poprawia. W poradnikach medycyny ludowej 
z pewnością znajdziesz też informacje o świeżych pestkach dyni. 
Jedzone na czczo wspierają zwalczanie niemal wszystkich ro-
dzajów pasożytów znajdujących się w przewodzie pokarmowym: 
owsików, tasiemca czy glisty ludzkiej. Równie skuteczna okazu-
je się ziemia okrzemkowa, która jest w 100% naturalna. Zawiera 
w sobie bardzo dużo jednokomórkowych glonów. Jeśli przyjmu-
jesz ją regularnie, neutralizuje w organizmie niebezpieczne bakte-
rie i pasożyty. Pamiętaj jednak, by wybrać wersję spożywczą, czyli 
diatomit.
 Szacuje się, że każdy z nas nosi w sobie przynajmniej 
jednego pasożyta. Oznacza to, że profilaktyczne odrobaczanie za 
pomocą naturalnych środków powinniśmy zastosować wszyscy. 
Działanie zapobiegawcze to doskonały pomysł, by nie dopuścić 
do utraty wagi, spadku energii i nieprzyjemnych dolegliwości ze 
strony układu pokarmowego. Babcine metody i zioła na pasożyty 
to doskonałe rozwiązanie, by utrzymać wysoki komfort życia.

Jakub Gronowski

Zioła na pasożyty

KUCHNIA
Pstrąg pieczony w całości

na talarkach ziemniaczanych
Składniki

• 4 duże pstrągi (ok. 1,5 kg)
• 700 g ziemniaków
• 3 łyżki oleju
• 2 cebule
• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie krok po kroku:

• Rybę natrzeć z zewnątrz i wewnątrz solą oraz pieprzem. Do wnętrza włożyć cebulę 
pokrojoną w krążki. Ostawić na 30 minut.

• Ziemniaki obrać i pokroić na plasterki grubości około 3 mm. Plasterki wypłukać we 
wrzątku. Osuszyć. Skropić olejem, przyprawić solą i pieprzem, wymieszać.

• Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia ułożyć na zakładkę plasterki ziemnia-
ka. Na nich ułożyć rybę oraz pozostałe krążki cebuli.

• Blachę wstawić do piekarnika i piec 45 minut w temperaturze 180°C.
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Zawody strzeleckie dla dzieci

Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu

Zajęcia w terenie turystów z Tech3 Chojnice

S  P  O  R  T

        Zgodnie z tradycją, jak co roku w dniu 
1.06.2021 Klub Strzelecki Chojnice LOK 
i Urząd Miasta Chojnice zorganizował   
i przeprowadził zawody strzeleckie dla 
dzieci na strzelnicy w Nieżychowicach. 

      W zawodach udział wzięło 26 uczestni-
ków i uczestniczek w wieku szkolnym. Mło-
dzi adepci sztuki strzeleckiej zmagali się 

w konkurencji karabinka. Najlepszym za-
wodnikiem w tym turnieju okazała się Olivia 
Siuda, która zdobyła 89 pkt. wyprzedzając 
Wiktora Kempińskiego 88 pkt. i Pawła Swo-
bodzińskiego 83 pkt. Do końca zawodów 
było trudno wyłonić faworyta rywalizacja 
wśród dzieci zawsze jest pasjonująca i in-
spirująca do nowych wyzwań.

Jarosław Frączek

     Dnia 11 czerwca 2021 r. odbyły się 
zajęcia w terenie, w których brała udział 
klasa 3 THT z Technikum nr 3 w Choj-
nicach, na kierunku technik obsługi 
turystycznej. 

      Celem zajęć było pokazanie w prakty-
ce, na czym polega praca pilota wycieczek 
- przewodnika turystycznego. Przed wy-
cieczką została opracowana przez uczniów, 
trasa zwiedzania wraz z obiektami uwzględ-
nionymi w programie spaceru, którymi były 
m.in. Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży 
pod Krojantami, Park 1000-lecia, Chojnic-
kie Centrum Kultury, Bazylika, fontanna, 
mury obronne, fosa. Każdy uczestnik wcielił 

się w rolę pilota - przewodnika, a także tury-
sty. Według ustalonej kolejności uczniowie 
prowadzili wycieczkę pieszą przestrzega-
jąc wszystkich zasad i technik prowadzenia 
grupy. Następnie po przejściu swojego frag-
mentu trasy przedstawiali określony obiekt 
zwiedzania stosując właściwe techniki ko-
mentarza przewodnika turystycznego, któ-
rych nauczyli się wcześniej podczas lekcji 
teoretycznych. Zajęcia były prowadzone 
pod opieką pilota wycieczek. Uczestnicy 
mieli okazję sprawdzić się w zawodach, do 
których wykonywania oprócz pracy w biu-
rze podróży, przygotowują się w trakcie na-
uki szkolnej na kierunku technik organizacji 
turystyki. 

      Jak co roku przed wakacjami Chojnic-
ki Klub Strzelecki zorganizował i prze-
prowadził zawody strzeleckie w strzela-
niu z pistoletu centralnego zapłonu. 

      Zawody zostały przeprowadzone 
w dniach 16-19.06.2021 na obiektach 
strzelniczych w Chojnicach i Nieżychowi-
cach. Zawody były otwarte dla każdego, 

kto pasjonuje się strzelectwem sportowym. 
W zawodach łącznie wystąpiło 27 zawod-
ników i zawodniczek. Najlepszy strzelcem 
z pistoletu okazał się Grzegorz Sztuczka 
z Człuchowa wyprzedzając Wojciech Go-
łębiowskiego z Chojnic oraz Adriana Jago-
dzińskiego z Sępólna Krajańskiego.

Jarosław Frączek
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

 

 

DATA GODZ. 
TYTUŁ FILMU 

CZAS WIEK 

05.07. 
PON. 

10:00 LUCA  
animacja/komedia/przygodowy 

1h 35min b/o 

12:30 BIURO DETEKTYWISTYCZNE  
LASSEGO I MAI. RABUŚ Z POCIĄGU 

familijny/przygodowy 
1h 22min 5+ 

07.07. 
ŚR. 

10:00 LUCA  
animacja/komedia/przygodowy 

1h 35min b/o 

12:30 BIURO DETEKTYWISTYCZNE  
LASSEGO I MAI. RABUŚ Z POCIĄGU 

familijny/przygodowy 
1h 22min 5+ 

12.07. 
PON. 

10:00 ELFINKI  
animacja/familijny/komedia 1h 18min b/o 

12:30 SZCZĘŚCIARA familijny 
1h 38min 9+ 

14.07. 
ŚR. 

10:00 ELFINKI   
animacja/familijny/komedia 1h 18min b/o 

12:30 SZCZĘŚCIARA familijny 
1h 38min 9+ 

19.07. 
PON. 

10:00 RAYA I OSTATNI SMOK animacja/komedia/przygodowy 
1h 54min b/o 

13:00 CAŁY ŚWIAT ROMY familijny 
1h 30min 9+ 

21.07. 
ŚR. 

10:00 RAYA I OSTATNI SMOK animacja/komedia/przygodowy 
1h 54min b/o 

13:00 CAŁY ŚWIAT ROMY familijny 
1h 30min 9+ 

26.07. 
PON. 

10:00 KRAINA SMOKÓW animacja 
1h 31min b/o 

12:30 TAJEMNICZY OGRÓD fantasy/familijny 
1h 39min 7+ 

28.07. 
ŚR. 

10:00 KRAINA SMOKÓW animacja 
1h 31min b/o 

12:30 TAJEMNICZY OGRÓD fantasy/familijny 
1h 39min 7+ 

Wakacje
z Filmem

kup bilet
przez Internet

www.ckchojnice.pl

CENY BILETÓW:
normalny – 18 zł
ulgowy – 15 zł

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

PEŁNY REPERTUAR NA WWW.CKCHOJNICE.PL
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CHOJNICCY  KRÓTKOFALOWCY

Anteny radiostacji. Podłączamy coś więcej niż kawał drutu (cz. 2)
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jeźdźca

matka z
filmu

Polań-
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

           W poprzednim miesiącu opisałem najprostsze 
anteny radiostacji. Celowo nie piszę amatorskiej, bo 
tak naprawdę każda radiostacja używa anten o podob-
nej konstrukcji. Mniej lub bardziej zaawansowanych, 
zależy jaki cel chcemy osiągnąć, używając ich. Z góry 
uprzedzam, że dzisiaj będzie trochę więcej informacji 
technicznych.

 Anteny „drutowe”, których opisywanie rozpoczą-
łem w poprzedniej części, są najprostsze do budowy i tym 
samym najczęściej wykonywane. Najbardziej popularna to 
dipol półfalowy. Najprostsza wersja to podłączone do prze-
wodu koncentrycznego odpowiedniej długości dwa prze-
wody. Jeden łączymy do żyły środkowej kabla, drugi do 
„oplotu”. Przewody muszą odpowiadać swoją długością ¼ 
długości fali każdy, czyli razem dadzą długość ½ długości 
fali. Stąd nazwa anteny dipol półfalowy. 

Długości oszukać się nie da i dla częstotliwości 3700 kHz 
(pasmo 80 metrów) dipol ma długość +/– 40 metrów. Dlate-
go na tzw. niższych pasmach anteny muszą mieć fizycznie 
większą długość niż na pasmach wyższych (częstotliwość 
fali większa, długość fali krótsza). By taka antena pracowa-
ła w 100% poprawnie, potrzebny jest układ dopasowujący, 
czyli „balun”. Opisywanie, co to jest i na jakiej zasadzie dzia-
ła, pominę, bo byłoby to znęcaniem się nad czytelnikiem. 
Więc proszę mi uwierzyć na słowo, że to się sprawdza.
       Pisałem już kiedyś, że każda fala radiowa ma dwa para-
metry podstawowe ją określające – długość i częstotliwość 
i są one od siebie zależne. Może nadszedł wreszcie czas 
na pokazanie wzoru służącego do ich obliczania? Znając 
częstotliwość, możemy obliczyć długość fali

i – jak mówią – w drugą stronę

Kolejną anteną drutową jest „trójkąt”. Nazwa bierze się 
z kształtu, jaki antena ma po zawieszeniu. Pracuje nieźle, 
ma wymiar równy długości fali. Taka antena ma swoje zale-
ty. Główna to taka, że „zbiera” mniej zakłóceń, co w mieście 
ma duże znaczenie. Jej długość z drugiej strony jest wadą, 
i znowu – szczególnie w mieście, gdzie czasami brakuje 

miejsca na powieszenie tak długiej anteny (trójkąt o bokach 
po 53 lub 26,5 metrów). 
        Dlatego pojawiły się anteny skrócone. Tego skrócenia 
dokonuje się tzw. trapem, czyli odpowiednio dobraną cewką 
lub układem cewka-kondensator. Dzięki temu antena może 
być krótsza. Konkrety? Proszę bardzo. Antena typu dipo-
lowego, opracowana przez amerykańskiego krótkofalowca 
K2GU z trapami dla pasma 80 i 40 metrów ma długość 16 
metrów zamiast 40! Różnica chyba widoczna gołym okiem. 
Oczywiście znowu coś za coś. Taka antena jest mniej sku-
teczna jak pełnowymiarowa, ale przyjaźniej pozwala na 
przeprowadzanie łączności. W normalnej propagacji – pi-
sałem dwa numery wstecz o tym zjawisku – przynajmniej 
cała Europa jest dostępna. 
       Zgłębiamy się w tajniki antenowe dalej. Każda antena 
ma swoją charakterystykę, której głównym wyznacznikiem 
jest tzw. kąt promieniowania. Zależy on od wielu czynników. 
Ma na to wpływ sama konstrukcja anteny, ale również m.in. 
wysokość powieszenia. Anteny dipolowe często wieszane 
są niezbyt optymalnie, szczególnie te na niższe zakresy 
(trudno powiesić w mieście antenę na wysokości 40 metrów 
nad ziemią), i promieniują pod dużym kątem, czyli bardziej 
pionowo i ich zasięgi przez to są „krótsze”. A to utrudnia 
przeprowadzanie dalekich łączności. Pierwszym rozwiąza-
niem tego problemu jest stawianie anten pionowych. Ante-
ny tego typu mamy np. na samochodach (od CB, na samo-
chodach policji, straży pożarnej i pogotowia do łączności 
służbowej). 

        W przypadku radiostacji zainstalowanej w domu an-
tenę pionową stawia się na poziomie ziemi lub na dachu 
budynku. Anteny te mają niski kąt promieniowania i pozwa-
lają na dalsze łączności w stosunku do dipoli powieszonych 
poziomo. Myślę, że poniższy rysunek wyjaśni to lepiej niż 
pół strony opisu.

Mamy i drugie rozwiązanie na dalekie łączności – anteny 
kierunkowe. Zasada ich działania jest również bardzo pro-
sta. Z grubsza polega na tym, że z elementu promieniują-
cego fala radiowa odbija się od elementu zwanego reflek-
torem oraz przy pomocy elementów zwanych direktorami 
zostaje skupiona jako wąska wiązka i wysłana w konkret-
nym kierunku. 

      Skoro większość mocy dostarczonej z nadajnika do 
anteny wysyłana jest w określonym kierunku (zacieniowany 
fragment na rysunku), to znacznie ułatwia przeprowadzenie 
łączności, bo stacja jest lepiej słyszana. Oczywiście znowu 
coś za coś: anteny kierunkowe wymagają zastosowania ob-
racania, aby ustawić się we właściwym kierunku w stronę 
stacji naszego korespondenta.

Prawda, że antena kierunkowa szanownym czytelnikom 
wydaje się znajoma? Oczywiście! Tego typu anten używa-
my do odbioru telewizji. Działa ona kierunkowo nie tylko 
przy nadawaniu, ale również przy odbiorze. Zasada jest 
prosta – im więcej direktorów, tym słabsze sygnały może-
my odbierać. Antena kierunkowa działa sama w sobie jak 
wzmacniacz sygnału. Dlatego te telewizyjne, gdy chcemy 
odbierać sygnał DVB-T  np. z Trzeciewca, ma tych direkto-
rów całkiem sporo.

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