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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!

REKLAMA

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

Polska 2050 z Mariuszem Paluchem „Czym chata bogata”
      Tak, to był na pewno polityczny hit 
lipca. Bo wcześniej któż mógłby pomy-
śleć, że wicestarosta chojnicki stanie 
się powiatowym liderem stowarzyszenia 
Szymona Hołowni? 

      6 lipca przedstawiciele ruchu Polska 
2050 na specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej w Centrum Edukacyjno-Wdroże-
niowym obwieścili, że to Mariusz Paluch 
zdobył ich zaufanie i pokieruje rozwojem 
stowarzyszenia w powiecie chojnickim. 
Jak podkreśliła liderka ruchu w wojewódz-
twie pomorskim – Agnieszka Baranowska, 
jego atuty to samorządowa praktyka i do-
świadczenie. Poza oczywiście identyfika-
cją z głównymi założeniami ugrupowania 
Szymona Hołowni. To DNA, jak to nazwała, 
pozwoli mu na wspieranie budowy struktur 
politycznych w powiecie.

Zielone i uśmiechnięte jutro

    Sam Paluch tłumaczył, że do Hołowni 
jest mu bardzo blisko, bo marzy o zielonym 
i czystym powiecie i o tym, żeby nie zapo-
minać o seniorach. Jako wicestarosta ma 
pieczę nad senioralnymi projektami i stawia 
na integrację pokoleń. – Mam nadzieję, że 
lepsze jutro będzie bardziej zielone – mówił. 
– Pogodne i uśmiechnięte...
Jak dodał, wartością jest dla niego również 
to, że ruch Hołowni stawia na różnorod-
ność. A ta nie dzieli, ale łączy. 
     Krótka konferencja zakończyła się ape-
lem, by aktywni obywatele dołączali do 

ruchu Hołowni i by wspólnie działać na 
rzecz lokalnych wspólnot i regionów. Ma-
riusz Paluch nie sprecyzował, od czego 
zacznie swoją misję budowania struktur 
stowarzyszenia i na razie nie ogłosił też 
żadnych transferów do niego. Być może zin-
tensyfikuje działania po wakacjach. Jedno 
jest oczywiste, na pewno o tym usłyszymy, 
bo były szef Centrum Parku potrafi zadbać 
o promocję swoich przedsięwzięć, nawet 
kontrowersyjnych czy ryzykownych.

Jaki to był strzał?

      „Na mieście” trwają spekulacje, czy 
wybór Palucha to strzał w dziesiątkę, czy 
...w stopę. Część chojniczan twierdzi, że 
wicestarosta gwarantuje organizacyjną 
sprawność i przyciąganie do ruchu Hołowni 
bardzo różnych osobowości, inni wieszczą 
śmierć tego ugrupowania po tak niekon-
wencjonalnej decyzji. Jak będzie, zobaczy-
my. W każdym razie druga lub trzecia siła 
w sondażach partii politycznych pozyskała 
barwnego ptaka, z którym na pewno dzien-
nikarze nie będą się nudzić...
      A przypomnijmy, sam Szymon Hołow-
nia po dwukrotnych wizytach w Chojnicach 
zyskał wielu sympatyków. Ci, którzy znali 
go tylko z telewizyjnego show, przekonali 
się, że nie jest wydmuszką i że ma głowę 
na karku. Teraz to samo musi udowodnić 
Mariusz Paluch.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com 

      Po raz kolejny przy charzykowskim 
amfiteatrze i przy promenadzie odbył się  
ekojarmark „Czym chata bogata”. Tra-
dycyjnie organizatorami jarmarku był: 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocja Re-
gionu Chojnickiego, Zaborski Prac Kra-
jobrazowy,  Stowarzyszenie „Charzy…” 
i  sołectwo Charzykowy.

      W tym roku jarmark różnił się od po-
przednich edycji tym, iż był trzydniowy ( od 
30 lipca do 1 sierpnia). Na jarmarku znala-
zło się wiele straganów lokalnych rękodziel-
ników. Można było kupić: rzeźby, obrazy, 
ceramikę artystyczną, wyroby ludowe, róż-
nego rodzaju tekstylia i przepiękne cera-
miczne misy.  Było mnóstwo drewnianych 
i ekologicznych zabawek dla dzieci i oczy-
wiście nie zabrakło drewnianych mieczy dla 
„małych rycerzy”. Oprócz lokalnych arty-
stów byli także goście z dalszych stron. Do 
Charzyków przyjechały hafciarki z Więcbor-
ka  i prezentowały swoje lokalne hafty.

       Dla spragnionych i głodnych czekały 
stoiska z serami korycińskimi, był chleb na 
zakwasie i pajdy ze smalcem, sery z Podha-
la i  food truck z kawą na wszelakie sposoby. 
       Nowością były stoiska kolekcjonerów 
staroci. Można było więc się zaopatrzyć 
w monety, pocztówki, militaria, stare obra-
zy i broń. Jeśli dużo się kupiło to należało 
dokupić wiklinowy koszyk żeby te skarby 
wynieść z jarmarku. Na zmęczone stopy ku-
pujących czekała sól do kąpieli i pachnące 
mydełka. Mi osobiście do gustu najbardziej 
przypadły obrazy haftowane wstążką - to po 
prostu trzeba zobaczyć na żywo.
      Dla tych, którzy nie lubią przechadzać 
się między straganami, organizatorzy przy-
gotowali szereg innych atrakcji. Punkt z gra-
mi i zabawami dla dzieci, a właściwie dla 
całych rodzin, zlokalizowany został przy 
charzykowskiej informacji turystycznej. 
Chętni wzięli udział w Przyrodniczej Grze 
Terenowej, gdzie dla zwycięzców nagród 
nie zabrakło.                                        (J.K.)

Na zdjęciu: Agnieszka Buczyńska (dyrektor ds. regionów stowarzyszenia), 
Krystian Tafliński (lider z Tczewa), Agnieszka Baranowska oraz Mariusz Paluch.  
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 lipca
Pierwszy mural w Chojnicach gotowy! Na tylnej ścianie ka-
mienicy przy ul. Kościuszki 29 oko cieszy dziewczynka (Fi-
lip Tomiec) wręczająca kwiatek stylizowanemu turowi (Jo-
achim Dąbrowski). Inicjatorem powstania był Paweł Struś. 
Patrz: okładka. 

01 lipca
Galeon „Tur” od początku lipca wznowił rejsy po jeziorze 
Charzykowskim, a z głośników na jego pokładzie płyną 
dźwięki żeglarskich pieśni i opowieści. Statek może za-
brać jednorazowo 58 pasażerów, a podczas rejsu tury-
ści mogą z bliska oglądać malownicze zakątki Jeziora 
Charzykowskiego.

01 lipca
Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster spotkał się w czwar-
tek 1 lipca 2021 r. podczas video konferencji z Burmistrzem 
partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech Oliverem 
Kellnerem. Było to pierwsze spotkanie obu stron od czasu 
objęcia przez Olivera Kellner stanowiska Burmistrza Ems-
detten w dniu 1 listopada 2020r. Z uwagi na pandemię koro-
nawirusa spotkanie przeprowadzone zostało online.

01 lipca
OSP w Chojnicach ma już 155 lat! W związku z tą rocznicą 
na Starym Rynku odbył się apel druhów. Świętowanie ju-
bileuszu połączone było z drugą miesięcznicą dołączenia 
chojnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas uroczystości wrę-
czono dyplomy uznania dla strażaków ochotników. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Chojnicach, to jedna z najstarszych 
jednostek w kraju i niewykluczone, że najstarsza na Pomo-
rzu. Założono ją dokładnie 1 lipca 1866 roku. 

01 lipca
ChCK zaprosiło na wystawę, litografii „Bez polotu”, chojni-
czanki Karoliny Gatzke. Prace artystki można było oglądać 
do końca lipca. Karolina Gatzke jest absolwentką Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Patrz str. 22 i 23.

03 lipca
60-osobowa grupa podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci wyjechała na 10. dniowy odpoczynek do Jarosław-
ca. Organizatorem wycieczki jest Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Powiatowy w Chojnicach. W tym roku w wy-
prawie bierze udział 60 dzieci w wieku od ośmiu do 17 lat.

05 lipca
W urzędzie gminy gościł wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich i poseł na sejm Aleksander Mrówczyński. Wizyta 
rozpoczęła się spotkaniem z samorządowcami powiatów 
chojnickiego i człuchowskiego. Podzielili się oni z Dariu-
szem Drelichem, obawami związanymi z nowym Polskim 
Ładem, a konkretnie z utratą dochodów z podatków. Wizytę 
wykorzystano także by oficjalnie otworzyć zmodernizowa-
ne z rządowych pieniędzy inwestycje, tj, przebudowę tzw. 
starej berlinki (od wiaduktów do węzła Pawłowo) oraz ulicę 
Podgórną w Swornegaciach.

05 lipca
W  OSP w Charzykowach odbyła się uroczystość oficjalne-
go przekazania średniego wozu bojowego.  Wóz strażacki 
jest w charzykowskiej jednostce już od około roku, jednak 
ze względu na pandemiczne obostrzenia nie mogło wcze-
śniej dojść do jego oficjalnego przekazania. Pojazd ten 
w znaczący sposób zwiększył potencjał ratowniczy OSP 
Charzykowy.

05 lipca
Wojewoda pomorski, samorządowcy, radni i sołtysi prze-
cięli wstęgę na wyremontowanej starej berlince czyli daw-
nej DK 22. Zakres realizowanej przez gminę inwestycji 
obejmował remont i przebudowę drogi od wiaduktów kole-
jowych na rogatkach Chojnic do węzła Pawłowo. Powstała 
nowa nawierzchnia o szerokości 7 m, ciągi pieszo-rowero-
we o bitumicznym wykończeniu, zatoki autobusowe wraz 
z peronami dla podróżnych, oświetlenie 3 km odcinka arte-
rii. Berlinka otrzymała dofinansowanie z dwóch źródeł z bu-
dżetu państwa. Był to Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 
ponad 3 mln 836 tys. zł, oraz z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych, tj. ponad 1 mln 260 tys. zł. Inwestycję zrealizowano 
łącznie za kwotę 8 mln 100 tys. zł.

06 lipca
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański powierzył 
stanowiska dyrektorów szkół wybranych w konkursie na

5 letnią kadencję (od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 
r.). Są to:Alicja Kamińska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. Bogumiła 
Byszewska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Cho-
tomskiej w Pawłowie; Zdzisław Bucław - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Swornegaciach.

06 lipca
Podczas konferencji prasowej stowarzyszenia „Polska 
2050” Szymona Hołowni, wicestarosta Mariusz Paluch 
został liderem ruchu Polska 2050 w powiecie chojnickim. 
- Mariusz, dzięki swojemu doświadczeniu samorządowemu 
będzie nas wspierał również w budowaniu struktur politycz-
nych w powiecie chojnickim i nie tylko – poinformowała, na 
konferencji, Agnieszka Baranowska, liderka stowarzysze-
nia Polska 2050 w województwie pomorskim.

11 lipca
W niedzielne popołudnie, w ramach happeningu „Tour de 
Konstytucja PL”, na Stary Rynek w Chojnicach zawitali sę-
dziowie i prokuratorzy, których często kojarzymy z ekranów 
telewizorów i głównych serwisów informacyjnych. W gro-
nie tym znaleźli się  m.in. sędzia Igor Tuleja, sędzia Paweł 
Juszczyszyn, sędzia Piotr Gąciarek oraz Danuta Przywara, 
przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka. Tour de Konstytucja jest inicjatywą obywatelską w ra-
mach której sędziowie i prokuratorzy przypominają o kon-
stytucyjnych prawach obywateli.

14 lipca
100 elektrycznych hulajnóg rozpoczęło jazdę po Choj-
nicach i Charzykowach. Elektryczne hulajnogi zastąpiły 
projekt Miejskiego Roweru. Hulajnogi obsługuje aplikacja 
na telefon Quick App. Wchodząc w aplikację, za pomocą 
mapki, możemy namierzyć pojazdy znajdujące się najbliżej 
naszego obecnego położenia. Przy ikonkach hulajnóg po-
kazuje się także poziom naładowania znajdującej się w niej 
baterii. Minuta przejażdżki to koszt 60 gr. 

15 lipca
ChCK zaprosiło na koncert fortepianowy w wykonaniu te-
gorocznego uczestnika konkursu chopinowskiego Jacka 
Wendlera. Jacek Wendler kształci się w Akademii Muzycz-
nej w Łodzi w klasie fortepianu Cezarego Saneckiego i Woj-
ciecha Kubicy.

17 lipca
Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista” zor-
ganizowało dla mieszkańców Chojnic i okolic przejażdżkę 
rowerową pod nazwą: „Bitwa pod Grunwaldem”. Na choj-
nickim rynku zebrało się ok. 60 cyklistów uzbrojonych 
w rowery i dobre humory, aby pod „dowództwem wielkich 
mistrzów” tj. Janusza Kaszubowskiego i Andrzeja wspoma-
ganymi przez „rycerzy na kółkach” zdobyć Zamek Krzyżac-
ki w Człuchowie.

18 lipca
Do Chojnic zawitał Cyrk Zalewski. Na cyrkowej arenie moc 
atrakcji. O akrobacje zadbali sportowcy, akrobaci, gimna-
stycy z Polski, Łotwy, Ukrainy, Argentyny, Brazylii i Chile. 
Atrakcjami dla najmłodszych były także olbrzymie, żywe 
maskotki.

21 lipca
Odbyło się spotkanie aktywnych seniorów z burmistrzem 
Chojnic, prezes LGR Morenki oraz z Piotrem Stecem, pre-
zesem Pomorskiej Sieci COP. Arseniusz Finster wdraża 
w życie jeden z punktów swojego programu wyborczego 
z 2018 roku. Chodzi o powstanie centrum senioralnego wo-
lontariatu w Chojnicach. Miejsca, w którym starsi mieszkań-
cy miasta i powiatu będą mogli się spotykać i aktywizować. 

22 lipca
Zarząd Powiatu Chojnickiego, zatwierdził rekrutację do 
podlegających mu szkół średnich i zawodowych. We 
wszystkich placówkach łącznie przygotowano 1348 miejsc. 
Chętnych na te miejsca było 1480, a przyjętych zostało 
1272 uczniów. Wolnych miejsc pozostało zatem 76. Szkoły 
takie jak LO im. gen. Władysława Andersa, LO im. Filoma-
tów chojnickich mają pełne obłożenie klas. Wolne miejsca 
pozostają natomiast w technikach oraz w szkołach w Mala-
chinie i w Brusach.

23 lipca
Starostwo poinformowało o średniej zdawalności matur 
w podległych mu szkołach. Najlepszą średnią zdawalność 
z matur odnotowano w: II LO w Chojnicach im. gen. Ander-
sa, 95 proc., Liceum Filomatów 85 proc. i na trzecim miej-
scu LO Wincentego Pola w Czersku, 82 proc. Na czwartym 

miejscu „Katolik” 81 proc. i Kaszubskie LO w Brusach 79 
proc. W technikach: Technikum nr 2 w Chojnicach (ul. 
Dworcowa), średnia z wyników egzaminu dojrzałości to 
63 proc., w Szkole Technicznej Bydgoskiego Zakładu Do-
skonalenia Zawodowego w Chojnicach (ul. Kościerska), 57 
proc., a w Technikum nr 3 (ul. Sukienników), 23 proc.

23 lipca
Wójt gminy Chojnice i dyrektor firmy POL-DRÓG z Drawska 
Pomorskiego podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę 
ulicy Podmiejskiej w Lipienicach do skrzyżowania z ulicą 
Handlową. Zadanie kosztuje 2 mln 77 tys. 776 zł. Zakres 
inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych 
nawierzchni jezdni i wjazdów, chodnika i krawężników be-
tonowych. Budowę nowej nawierzchni jezdni o szerokości 
5,5 m, o długości prawie 1 km, chodnik o szerokości 2 m, 
wjazdy. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, słu-
pów stalowych z oprawami ledowymi oraz budowę kanału 
technologicznego. Zadanie wykona firma czyli POL-DRÓG 
z Drawska Pomorskiego (2 mln 77 tys. 776 zł). Termin wy-
konania to 30 grudnia 2021 roku. Inwestycja zostanie zre-
alizowana z wkładu własnego gminy Chojnice oraz dofinan-
sowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
1 mln 543 tys. zł.
 
23 lipca
Starostwo poinformowało o  szczepieniach ludności prze-
ciw COVID-19. Według danych GUS za rok 2019, w powie-
cie chojnickim mieszka 97 645 osób. Z tego 38 506 jest do 
tej pory w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19. Ponad 
59 tys. mieszkańców powiatu chojnickiego nie jest w pełni 
zaszczepiona. W Chojnicach dwie dawki szczepionki prze-
ciw COVID-19 przyjęło 17 363 osoby (jedną dawkę 19 206). 
Stanowi to 43,7 proc. wszystkich mieszkańców. W gminie 
Chojnice w pełni zaszczepiono 7 536 osób (jedną dawką 8 
314), jest to 38,6 proc. wszystkich mieszkańców. Na tere-
nach samorządu czerskiego obie dawki preparatu przyjęło 
7 907 osób (jedną dawkę 8 849), czyli 36,5 proc. popula-
cji. Na terenach gminy i miasta Brusy pełne zaszczepienie 
mają 4 843 osoby (jedną dawką 5 371), tj. 33 proc. W Kona-
rzynach natomiast przeciw wariantowi koronawirusa SAR-
S-CoV-2, zaszczepiło się 866 mieszkańców (jedną dawką 
957), czyli 37,8 proc. W Punkcie Szczepień Powszechnych 
przy ulicy Świętopełka 3, iniekcji poddały się 14 150 osoby, 
w tym 8800 dwiema dawkami.

29 lipca
W Czytelni odbyła się prezentacja 36. numeru „Kwartalnika 
Chojnickiego”. Po prawie półtorarocznej przerwie wszyscy, 
którzy regularnie czytają to pismo, mogli osobiście wziąć 
udział w promocji. Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy 
dla upamiętnienia zmarłego 27 czerwca Jana Zielińskiego 
– członka Rady Programowej „Kwartalnika Chojnickiego”. 
Jak podkreślił redaktor naczelny Kazimierz Jaruszewski, 
36. numer został zadedykowany Janowi Zielińskiemu, który 
uczestniczył w prawie wszystkich spotkaniach kolegium re-
dakcyjnego i promocjach poszczególnych numerów.

30 lipca
W Charzykowach rozpoczął się eko jarmark, „Czym cha-
ta bogata”. Były liczne stoiska z ludowym rękodziełem, 
słodkościami, zdrową żywnością, pamiątkami i bibelotami 
z przeszłości.  Chętnych do degustacji lokalnych produktów 
i kupna pamiątek nie brakowało. Organizatorzy przygoto-
wali też szereg innych atrakcji. Punkt z grami i zabawami 
dla dzieci, a właściwie dla całych rodzin, zlokalizowany 
został przy charzykowskiej informacji turystycznej. Chętni 
wzięli udział w Przyrodniczej Grze Terenowej.

30-31 lipca
Na ostatnie dwa dni lipca przypadł w tym roku VIII Między-
narodowy Festiwal Folkloru. Kaszubskie spotkania z folk-
lorem świata. Na scenie ChCK, można było podziwiać np. 
regionalne tańce, piosenki i przyśpiewki ludowe rozpozna-
walne z całej Polsce. Wystąpili: kapela „Purtki” Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby” z Chojnic, Ze-
spół Pieśni i Tańca Chludowianie oraz Kameralna Orkie-
stra Akordeonowa „Arti Sentemo” z Radzynia Podlaskiego. 
Wydarzenie tradycyjnie obejmuje kilka miejscowości, są to: 
Brusy, Wiele, Kościerzyna, Wdzydze, Czersk i Chojnice.

31 lipca
W parku Tysiąclecia odbyła się 43 Kaszubska Wystawa 
Psów Rasowych „National Dog Show”. W parku zebrali 
się wystawcy z ok. 600 czworonogami. Rasy, które można 
było podziwiać to m.in. owczarki szetlandzkie, środkowo-
azjatyckie, maremmano-abruzzese, wyżły weimarskie, 
dogi niemieckie, bulteriery, charty, chihuahuy, a nawet hisz-
pański pies dowodny.
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KOMISJA WSPÓLNA RADY MIEJSKIEJ 28.07.2021
 28 lipca 2021 roku odbyła się komisja wspólna, 
wszystkich kosmisji stałych rady miejskiej i samorządów 
osiedli. Do „videokomisji”, która odbyła się zdalnie, zasiadło 
przed laptopami 20 radnych. Sesję rozpoczął Przewodni-
czący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 

       Przewodniczący RM Antoni Szlanga –  ...  proszę 
teraz dyrektora Czarnowskiego o przystąpienie do prezen-
tacji tematu dzisiejszego posiedzenia, czyli przygotowania 
szkół do nowego roku szkolnego.
       Dyrektor Grzegorz Czarnowski – na początek po-
informuję o bardzo ważnych rzeczach związanych z funk-
cjonowaniem szkół. Chodzi o powołanie na kolejne pię-
cioletnie kadencje trzech dyrektorów szkół. Mówimy 
tu o Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 
i Szkole Podstawowej nr 7. Myśmy 19 kwietnia tego roku 
wdrożyli procedurę przedłużenia powierzenia stanowiska 
dyrektora szkoły w związku z tym, że weszła nowela roz-
porządzenia Ministra Edukacji i paragraf 11h dawał nam 
taką możliwość, żeby bezkonkursowo powierzyć na kolej-
ne pięcioletnie okresy stanowiska dyrektorom, którzy tak 
naprawdę już się sprawdzili. Jednak Pani Pomorska Kura-
tor Oświaty 7 czerwca wydała nam co prawda pozytywną 
opinię, która dla nas jest wiążąca, ale z zastrzeżeniem, 
że pozwala tylko na roczne przedłużenie tych stanowisk. 
W związku z tym ogłosiliśmy konkurs w czerwcu, czeka-
liśmy do 26 czerwca na oferty. Do konkursu przystąpili 
obecni dyrektorzy i 12 lipca było posiedzenie trzech komisji 
i bez problemu wyłoniliśmy właśnie tych trzech obecnych 
„starych-nowych” dyrektorów. Tak że na kolejną kadencję 
pięcioletnią burmistrz powołał Panią dyrektor Ewę Modrze-
jewską w Szkole Podstawowej nr 1, Pana Karola Kołyszko 
w Szkole Podstawowej nr 3 i Panią Aleksandrę Mroczkow-
ską w Szkole Podstawowej nr 7. Tak że to jest dość istotna 
sprawa, bo to w jaki sposób dyrektorzy kierują placówką ma 
ogromy wpływ na rozwój dzieci i w ogóle na zarządzanie tą 
tak rozległą, tak dużą materią, jaką jest szkoła. 
        Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, ja zrobiłem 
kilka slajdów, bo będzie łatwiej opowiadać na temat tych 
zadań inwestycyjnych. Za chwileczkę udostępnię tę prezen-
tację i poopowiadam co się nam udało zrealizować i o in-
westycjach, które są w trakcie. Jeszcze zanim zaczniemy 
o zadaniach inwestycyjnych, to może powiem na temat 
przygotowania szkół, jeśli chodzi o rekrutację. Rekrutacja 
oczywiście się już dawno zakończyła, natomiast ruch po-
między szkołami i ruch, jeśli chodzi o nabór, jest cały czas 
żywy, tak jak co roku. Tak naprawdę do końca sierpnia to 
się odbywa. Niemniej jednak zauważyliśmy, że tendencja 
jak gdyby ilości uczniów w następnym roku szkolnym bę-
dzie identyczna jak rok wcześniej. W związku z tym tutaj, 
jeśli chodzi o liczbę uczniów i zatrudnienie nauczycieli, nie 
widzimy najmniejszego problemu. Każdy będzie miał te 
swoje godziny na podobnym poziomie jak rok wcześniej. 
Czyli tutaj mamy stabilizację w tym zakresie.
      I teraz przystąpię już do tematu zadań inwestycyjnych, 
bo to jest ważka i istotna sprawa. Prezentacja będzie krótka 
i ona jest podzielona na poszczególne szkoły. 
     Najważniejszą inwestycją dla nas są zadania inwestycyj-
no-remontowe w Szkole Podstawowej nr 1. Nie wszystko 
nam się uda niestety zrobić w tym roku. Pierwsze to budo-
wa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1. Na to zada-
nie mieliśmy 130 tys. zł. Przy wykorzystaniu pracowników 
szkoły udało się to zadanie zrealizować w całości. Dwudzie-
stego drugiego, czyli to jest świeży temat, mieliśmy odbiór 
placu zabaw. Tutaj są dwa zdjęcia jak to w tej chwili wyglą-
da. Jeszcze trawa musi się zazielenić. Natomiast obłożenie 
placu już w tej chwili jest ogromne. Tutaj społeczeństwo 
bardzo oczekuje, żeby ten plac był dostępny też dla nich. 
Najważniejszą inwestycją, która dość długo trwała, bo roz-
poczęła się na przełomie roku a 13 lipca mieliśmy odbiór, to 
jest przebudowa, czyli łącznik pomiędzy budynkami. Na 
to zadanie mieliśmy w planie 600 tys., wykonanie będzie 
589 tys. W zeszłym roku wydatkowaliśmy 200 tys. Odbiór 
był 13 lipca, więc teraz na koniec lipca będzie już rozlicze-
nie. Tutaj też próbka zdjęciowa w jaki sposób w tej chwili 
już te toalety wyglądają. Są odrestaurowane, odbudowane 
w zasadzie od zera, kabiny toaletowe i szatnie. I tak wyglą-
da łącznik. Z tego się bardzo cieszymy i oczywiście mamy 
oczekiwania na więcej. Chcielibyśmy dalej zrobić dalszą 
część klatki schodowej. Tam jest, schodząc do tej małej salki 
gimnastycznej, po prawej stronie korytarzyk z pomieszcze-
niami, w zasadzie magazynami, plus jakieś tam pracownie 
terapeutyczne. To chcielibyśmy też jeszcze być może w tym 
roku zrobić. Na ten cel jakieś środki myślę, że uda się nam 
wyasygnować. No i przebudowa otworów okiennych i mon-
taż okien w sali gimnastycznej. Tutaj inwestycji nam się nie 
uda zrobić za te 140 tys., dlatego że najniższa oferta, która 
do nas wpłynęła, jest na ponad 359 tys. zł, więc to znaczą-
co przekracza budżet. Rozmawiałem z Panem burmistrzem 
na ten temat i tutaj sugeruję takie rozwiązanie, oczywiście 

jeśli się Państwo radni na to zgodzicie, żeby zrobić nowe 
zadanie i z tych środków 140 tys. odrestaurować okna 
w auli, to są okna zabytkowe, natomiast przygotować inwe-
stycję kompleksowo na przyszłoroczny budżet i rozpocząć 
tą inwestycję w przyszłym roku z wymianą okien, z monta-
żem ogrzewania. Myślę tutaj, żeby zrobić takie nadmuchy 
na tych salach gimnastycznych, bo one niestety nie mają 
ogrzewania. No i przede wszystkim należy zrobić parkiet. 
Ta sala gimnastyczna niestety nie spełnia żadnych norm. 
Na ten cel potrzeba, według naszych wstępnych szacun-
ków, około 1 mln zł. W związku z tym z tych 140 tys. zł tego 
nie jesteśmy w stanie zrealizować. Nikt nie przewidywał, że 
aż tak drastycznie podejdą ceny okien. Myśmy się też oczy-
wiście zastanawiali czy nie realizować zadania w etapach 
– jako pierwszy etap jedną stronę okien, później w następ-
nym budżecie, albo z jakichś zaoszczędzonych środków 
kolejną stronę, ale w ostateczności uważam, że powinni-
śmy właśnie do tematu w ten sposób podejść. Oczywiście 
to za waszą zgodą. Ja będę proponował wprowadzić taki 
punkt pod porządek obrad. 
         Oprócz tych dużych zadań inwestycyjnych udało nam 
się zaadaptować pomieszczenia po mieszkaniu służbowym 
woźnego. Tam powstały dwie sale terapeutyczne i toalety 
dla dzieci klas I-III. Tutaj udało nam się pozyskać również 
dofinansowanie z rezerwy oświatowej 0,4% w wysokości 70 
tys. To jest nie tylko na te sale, ale jeszcze na salkę do-
świadczania świata i na salę w Szkole Podstawowej nr 8. 
Za te środki wyposażymy te sale. ... 

     Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 3, to w 2020 roku 
udało nam się zrealizować zadanie w postaci remontu placu 
zabaw. Szkoła oczywiście też zainwestowała przy naszym 
wparciu w dwie nowe pracownie komputerowe. Ja już o tym 
wcześniej mówiłem, ale to jest dość istotne, bo to się wiąże 
z tym okresem pandemicznym. Wykonaliśmy dwie pracow-
nie komputerowe oparte na terminalach, bez stacji dysków, 
z systemami operacyjnymi wirtualnymi i z taką prawdziwą 
serwerownią klimatyzowaną, tak jak należy. Oprócz tego 
udało nam się zrobić w szkole sieć komputerową, na bazie 
której funkcjonuje monitoring i internet. I dzięki temu uda-
ło nam się wdrożyć elektroniczny dziennik, który się tak 
szczęśliwie w tym całym nieszczęściu covidowym spiął, 
że zdążyliśmy go wdrożyć i przejść na nauczanie zdalne. 
To było narzędzie, które nam później troszeczkę pomogło 
w funkcjonowaniu szkoły. Ta sieć komputerowa kosztowała 
150 tys. To było sfinansowane całkowicie z budżetu gmi-
ny w ramach też zaoszczędzonych środków i z rezerwy 
oświatowej. 
      Oprócz tego Wydział Budowlano-Inwestycyjny w ze-
szłym roku zamontował w końcu panele fotowoltaiczne 
– 80 szt. o mocy 40 kW. Całe zadanie kosztowało niecałe 
475 tys. zł. Oprócz paneli są też turbiny wiatrowe. Szko-
ła się cieszy, Pan dyrektor bardziej, bo mamy znaczące 
oszczędności w rachunkach za prąd. Tutaj chciałbym wy-
razić takie życzenie pobożne, żebyśmy byli w stanie kiedyś 
zrealizować podobne zadania, może niekonieczne musi 
być w tej technologii, może w trochę tańszej, ale w każ-
dej szkole. Tutaj też będziemy proponować wprowadzenie 
dwóch zadań inwestycyjnych w ramach zaoszczędzonych 
środków. W tym roku ze względu na pandemię i nieprzy-
dzielanie godzin doraźnych zaoszczędziliśmy w tej szkole 
ponad 200 tys. i proponuję wprowadzenie dwóch zadań 
inwestycyjnych. Jedno to zadanie wyburzenia schodów 
od sali gimnastycznej. Musimy je odtworzyć na nowo. Tam 
były w tym roku i w zeszłym roku dwa wypadki, schody nie 
spełniały już żadnych norm. Chcielibyśmy je zbudować na 
nowo i przy okazji zlikwidować barierę architektoniczną dla 
osób niepełnosprawnych. To zadanie, razem z windą, bę-
dzie kosztowało w granicach 80 tys. zł. No i przy okazji tych 
zadań chcielibyśmy w końcu też zająć się toaletami w „trój-
ce”, bo to już nie jest ten standard. Oczywiście ta pozostała 
kwota 120 tys. zł nie wystarczy, zdajemy sobie z tego spra-
wę, żeby zrealizować do końca zadanie, ale możemy ten 
najważniejszy pierwszy etap zadania wdrożyć, zrealizować 
i później będę prosił oczywiście też o środki na przyszły 
budżet. No i czeka w kolejce, też jako zadanie niezbędne do 
przyszłorocznego budżetu, modernizacja sali gimnastycz-
nej. Tam jest w dość fatalnym stanie parkiet. On już tam 
praktycznie kawałkami nie ma od kilku lat w ogóle lakieru. 
Degraduje się do takiego stopnia, że za chwilę, jeżeli nie 
zaczniemy nic robić z tym, to trzeba będzie dużo większe 
koszty ponieść i wymieniać po prostu parkiet w całości. 
Więc to jest zadanie, które na pewno będzie też w grani-
cach 200 tys. zł kosztowało. Będę tu bardzo też prosił bur-
mistrza i Państwa o wsparcie w tej materii. 

      W Szkole Podstawowej nr 5 realizujemy zadanie in-
westycyjne pn. „Budowa monitoringu wizyjnego i ra-
diowęzła”. To zadanie też musieliśmy podzielić na etapy 
w związku z tym, że mieliśmy do dyspozycji taką kwotę, 

jaką mieliśmy i chcieliśmy ją podzielić jakoś w miarę spra-
wiedliwie na wszystkie szkoły. Na pierwszy etap mieliśmy 
130 tys. Całość, według kosztorysów sporządzonych na 
początku czerwca, będzie kosztowała ok. 189-190 tys. zł. 
W ramach pierwszego etapu realizowane są prace związa-
ne z okorytowaniem, położeniem instalacji kablowych, tam 
będą też nitki światłowodowe i montaż pierwszych kamer 
– trzydzieści dwie kamery, w tym pięć zewnętrznych, kon-
figuracja dwóch rejestratorów 16-portowych. To wszystko 
w pierwszym etapie. A później, kolejny etap, to już są takie 
prace „czyste”, to jest konfiguracja i zakup rejestratorów, 
plus montaż kamer w tych miejscach, gdzie już będą insta-
lacje wyprowadzone. Więc to możemy w czasie sobie dopi-
nać i realizować w drugim, czy nawet w następnych dwóch 
etapach. W Szkole nr 5 też udało nam się w zeszłym roku 
wykonać nowy plac zabaw. To jest ta sama firma, która 
stanęła do postępowania i wykonała go w „trójce”, „piątce” 
i „jedynce”. 

           Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 7. To zadanie kosztowało według planu 460 tys. 
Wydaliśmy 413 tys. na elewację i kilkadziesiąt tysięcy pozo-
stałej kwoty będzie na prace ogrodnicze, na uporządkowa-
nie terenu. Szkoła bardzo zyskała, nowocześnie w tej chwili 
wygląda, zostały niektóre elementy małej architektury po-
prawione, wejście do szkoły. ... Na efekt całościowy trze-
ba jeszcze trochę poczekać, bo to są małe roślinki, a poza 
tym jeszcze jest kilka etapów realizacji. W międzyczasie 
jeszcze zrobiliśmy remont stołówki. Tutaj systemem go-
spodarczym pracownicy szkoły odmalowali, wycekolowali 
stołówkę. I teraz stołówka czeka na uczniów. Wygląda to 
właśnie w ten sposób, ładnie na ścianach komponują się 
zdjęcia panoramy Chojnic. I zadania, o które też będę pro-
sił żeby zrealizować, to budowa placu zabaw. Placu zabaw 
praktycznie nie ma. On był realizowany w 2011 roku, czy-
li 10 lat temu, w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła”. Ten plac bardzo szybko się zdegradował. To była 
chyba zła koncepcja montażu podłoża z takich kafli. Za-
bawki, te które nie spełniały kryteriów, trzeba było po prostu 
zdemontować. O tyle jest to fajnie, że teren jest ogrodzony, 
jemu się nic nie dzieje, więc koszt takiego zadania na dzień 
dzisiejszy to jest ok. 130 tys. Myślę, że w przyszłorocznym 
budżecie, przy tych galopujących cenach, trzeba byłoby za-
bezpieczyć 150 tys., żebyśmy później nie musieli dokładać 
do zadania. Uważam, że to zadanie jest w tej szkole prio-
rytetem w tej chwili, dlatego że tam funkcjonują oddziały 
przedszkolne, a te dzieciaczki najmłodsze nie mają w tej 
chwili gdzie się bawić. 

      Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 8, to tutaj dość 
długo trwał remont sali gimnastycznej, który pochłonął 
250 tys., ale tam naprawdę ta sala była bardzo zdegrado-
wana. Ten remont był niezbędny. Wręcz powiedziałbym, że 
dalsze użytkowanie groziło wypadkiem. ... Wymieniliśmy 
wszystkie drabinki, bo przy demontażu do malowania one 
się po prostu rozsypały. .... Szkoła nabiera kolorytu. Pan 
dyrektor jest bardzo zaangażowany, jeśli chodzi o utrzyma-
nie infrastruktury. Być może brał dobry przykład po Pani 
dyrektor Henszke. Tutaj dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 
8 wyszła z taką inicjatywą, że zatrudniła dwóch bardzo 
dobrych konserwatorów, którzy na okrągło pracują przy 
pracach remontowych, adaptacyjnych. ... W zadaniu na wy-
posażenie i na odtworzenie części pomieszczeń magazy-
nowych przy sali gimnastycznej zrobiliśmy też salę crossfit. 
... Oprócz tego dyrektor szkoły zaadoptował pomieszczenia 
po byłym ChCK-u na świetlicę szkolną. Też udało nam 
się pozyskać z rezerwy oświatowej środki na doposażenie 
w mebelki. Pan dyrektor też pozyskał od sponsorów nowe 
komplety wypoczynkowe, więc tutaj ten pomysł utworzenia 
świetlicy w tym miejscu bardzo się sprawdził. Świetlica jest 
pełna, dzieciaki tam bardzo chętnie uczęszczają. Wygląda 
to w tej chwili w ten sposób – jest czysto, schludnie. ... Jak 
wchodziła reforma oświaty, to wyszliśmy z pewnego zało-
żenia, że wszystkie sale lekcyjne w klasach I-III wyposaży-
my w równy standard. To zrealizowaliśmy i idziemy dalej. 
Z czterdziestu pomieszczeń klasowych, dwadzieścia cztery 
są już odnowione i w takim standardzie już współczesnym. 
... Każda z nich ma tablicę interaktywną lub monitor. W tej 
chwili już taki standard naprawdę wysoki. ... Oprócz tego 
udało nam się stworzyć w międzyczasie, w ciągu jednego 
roku, salę do prac logopedy, odrestaurować i wyposażyć 
pokój nauczycielski, udało nam się zaadoptować salę do 
języka angielskiego z magazynu. To wszystko woźni w ra-
mach swoich obowiązków realizują. To są mebelki, na któ-
re też udało się nam pozyskać dofinansowanie z rezerwy 
oświatowej. ...
      Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli są pytania, to służę.

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



6 Nr 08/2021 (108)  SIERPIEŃ  2021

Z ŻYCIA MIASTA

Co ma policja do pomidora albo dowcip z ketchupem
 Taki dowcip. Przechodzi rodzina pomidorów przez ulicę. Synek-pomidor za-
gapił się i przejechał po nim walec drogowy. Ojciec-pomidor patrzy i mówi: Ketchup, 
idziemy dalej! Kiedyś ten dowcip bawił mnie bardziej. Dzisiaj trochę mniej. A to za 
sprawą innych „ketchupów”.

No bo warzywa nie myślą i nie czują – nie mają mózgów. Choć naukowcy twierdzą, że i bez 
mózgów to nie takie pewne z tymi roślinami. Stąd dowcip przytoczony na wstępie wydawał 
mi się śmieszny. Ale w pewnym momencie pojawiła się refleksja, że na naszych drogach 
spotykamy tych „ketchupów”, i wcale nie warzywno-owocowych, sporo. Myślę o zwierzynie 
różnej maści. Gdzie tu policja? Za chwilę się pojawi.

Najwięcej widać rozjechanych jeży. Niestety, biegają czasami przez ulicę, szczególnie 
nocą, w mieście i na drogach. Ich szanse są marne. Ja wiem, że TIR na widok jeża nie 
wyhamuje, czy też go nie ominie. Osobówce łatwiej, ale gwałtowne manewry też mogą do-
prowadzić do wypadku. I tak źle, i tak niedobrze. W Chojnicach nawet mamy koło Wzgórza 
Ewangelickiego znak „Uwaga! Jeże!”. Oczywiście to próba zwrócenia uwagi na zasadzie – 
daj jeżom szansę, jedź i uważaj, bo prawo o ruchu drogowym takiego znaku nie przewiduje. 
Ma tylko „Uwaga nisko latające jelenie” i „Spacerujące krowy”. 

W czerwcu zobaczyłem coś, co wprawiło mnie w osłupienie. Na skrzyżowaniu Gdańska-
-Świętopełka-Kościerska. Stoję sobie na „czerwonym” na Świętopełka i oczom nie wierzę 
– po przeciwnej stronie zasuwa kacza rodzina. Kacza mama i 7 małych pisklaków. Są na 
tyle małe, że krawężnik to niezłe wyzwanie, ale dały radę. Miały spory kawałek do poko-
nania, bo trzy pasy ruchu i wysepka. Oczami wyobraźni już widziałem, jak ktoś nadjeżdża 
z Kościerskiej i mamy „ketchup”… Na szczęście udało im się i znikły w krzaczorach. Ale jak 
zamierzają tam dalej wędrować, słabo widzę ich szanse, niestety.

Ostatnie upały dają się we znaki też ptakom. Widziałem ostatnio kilka rozjechanych. Myślę, 
że to wynik „ogłupienia” lub wycieńczenia temperaturą. Łażą po jezdni i znowu „ketchup”. 
Dwa razy w ostatnim czasie widziałem spacerujące po poboczu grzywacze. Za każdym 
razem wyglądały na zdezorientowane. Może były odwodnione? À propos! Nikomu nic się 
nie stanie, jeżeli na balkonie czy w ogródku wystawi jakiś pojemnik z wodą dla ptaków i nie 
tylko. Oczywiście nie wiadro od razu. Mogą być podstawki pod doniczkę. Ważne, aby były 
pełne, nie puste, bo wyparowało.

Większa zwierzyna też nie zawsze ma szanse. Choć takie spotkanie może być niebez-
pieczne dla obu stron (dzik, sarna, bo lis czy kuna to drobnica…)

Jeżeli widzimy stojące na poboczu zwierzę, warto zwolnić. Nidy nie wiemy, co w ostatniej 
chwili zrobi. Zdezorientowane hałasem, oślepione w nocy – może skoczyć pod samochód 
przed samą maską. W nocy, gdy jadę przez las, staram się jechać choć o te 10 km/h wol-
niej, na ile się da z włączonymi światłami „długimi”, a oczy to mam dookoła głowy jak pilot 
myśliwca w II wojnie światowej – tak jak on wypatrywał wrogich samolotów, ja wypatruję, 
czy na poboczu nie świeci para ślepiów.

W na początku czerwca miałem „przygodę”, wracając z południa Polski. Miejscowość no-
men omen Niedźwiedź, samochody zwalniają, coś omijają, potem gaz i grzeją dalej. Gość 
przede mną ominął i się zatrzymał. Stanąłem i ja. Smutny był to widok, bo raczej finał był 
łatwy do przewidzenia. Na drodze leżała potrącona sarna(?). Tylne nogi (myśliwy powie 
– cewki) i cała zadnia część był nieruchoma, zwierzę – przerażone – rzucało się całym 
przodem, przebierając przednimi nogami. Żal było patrzeć, jak przy tym wszystkim łbem 
waliło o asfalt. Walczyło biedactwo, ewidentnie chcąc dotrzeć do pobocza. Niestety z mi-
zernym skutkiem. Zastanawia mnie, dlaczego kierowca, który ją potrącił, odjechał i się nie 
zainteresował, co dalej. I tu się właśnie pojawia policja.

Tamten kierowca zadzwonił na 112, a ja do nadleśnictwa. Kombinowałem sobie, że 
jak gajowy przyjedzie, to może coś się da ze zwierzakiem zrobić (nie, że dobić…). Ale 

rzeczywistość okazała się brutalna. Piszę o tym, bo innym kierowcom też się ta wiedza 
może przydać. Leśników zwierzyna leśna potrącona na drodze nie interesuje. Wytłuma-
czono mi, że zgodnie z prawem zawiadamia się policję. Przybyły patrol zabezpiecza miej-
sce zdarzenia i wzywa dyżurnego lekarza weterynarii. A ten, jak się łatwo domyślać, nie 
przyjeżdża takiego zwierzaka leczyć. Może szkoda? Czy warto spróbować? Nie znam się 
na tym, ale zwierzaka było żal, tym bardziej widząc, jak próbuje walczyć o swoje. Niestety 
policjanci stwierdzili, że to nie pierwsza na ich terenie „strzelona” w ostatnim czasie sarna. 

No cóż, wszystkiego przewidzieć się nie da. Ale możemy wolniej jechać przez las, szcze-
gólnie w porze nocnej, szczególnie gdy jest znak A18b – dzikie zwierzęta (nisko latające 
jelenie). Zabezpieczajmy dobrze miejsca wysypywania śmieci, zamykajmy kosze, by nie 
prowokować zwierzyny do żerowania wokół naszych posesji. Jak raz wyczają „stołówkę”, 
to się nie opędzimy. 

PS

Aha – jeże nie jedzą jabłek. To ściema dla pierwszaków. Chyba wszyscy pamiętają, była 
jakaś książeczka, a na ilustracji jeż wędrujący z czerwonym, dorodnym jabłuszkiem na 
grzbiecie. Jeż jest drapieżnikiem. Żywi się przede wszystkim dżdżownicami, ślimakami, 
owadami, gadami i małymi płazami oraz drobnymi ssakami. I nie zabierajcie go do domu. 
Jeże są pod ścisłą ochroną. Trochę wiadomości można znaleźć np. tu http://przychodnia-
-feniks.pl/co-kazdy-powinien-wiedziec-na-temat-jezy/

Piotr Eichler
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Chojnickie Centrum Kultury
Działo się w lipcu w ChCK

       Wakacje w mieście nie muszą wiać nudą. Lipiec z Choj-
nickim Centrum Kultury upłynął pod kilkoma interesującymi 
hasłami i ciekawymi wydarzeniami. Począwszy od wystawy 
zatytułowanej „Bez polotu” Karoliny Gatzke, chojniczanki 
i absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Jej litografi e mogliśmy oglądać do 
końca miesiąca w sali wystawowej. Lipiec to także „Kultu-
ralne wakacje z ChCK”. Warsztaty artystyczne były idealną 
propozycją dla dzieci i młodzieży, które poprzez obcowanie 
z kulturą i sztuką chciały poznawać i rozwijać umiejętności 
z zakresu teatru, plastyki i muzyki. Ze względu na duże za-
interesowanie naszymi zajęciami, postanowiliśmy wznowić 
warsztaty w sierpniu, na które już teraz serdecznie zapra-
szamy. Kolejnym wakacyjnym wydarzeniem był koncert for-
tepianowy w wykonaniu Jacka Wendlera, który zaprezen-
tował utwory Fryderyka Chopin’a, stanowiące część jego 
repertuaru przedstawionego na tegorocznym konkursie 
chopinowskim.
        Pod koniec miesiąca mieliśmy możliwość spotkać 
się z laureatką nagrody na najlepszy podróżniczy blog roku 
magazynu National Geographic, Dominiką Dodo Knitter, 
a także obcować ze sztuką podczas spektaklu muzyczne-
go „Plastusiowy pamiętnik i plamy” oraz dwóch tanecznych 
spektakli Teatru AFERA z Warszawy. 

Sierpień z Chojnickim Centrum Kultury

Koncert „Symfonia Rocka”. 8 sierpnia o godz. 16:00 
zapraszamy na wyjątkowy koncert, który połączy ostre 
brzmienie rockowe z klasycznym brzmieniem orkiestry 
symfonicznej. Symfonia Rocka to muzyczna, sentymen-
talna i historyczna podróż śladami zespołu The Beat-
les. Zespół Żuki przypomni publiczności czasy młodości 
i największe przeboje zespołu. Nie zabraknie przebojów

Czerwonych Gitar, a o barwnych dziejach czwórki z Li-
verpoolu z wdziękiem i dowcipem opowie Emilia Czekała. 
Wszystkie kompozycje zabrzmią w wyjątkowym opracowa-
niu i aranżacjach Marka Czekały. Bilety w cenie 80 zł do 
nabycia  w kasie ChCK i przez internet.

Konkurs pt. „Chojnicka kolej w obiektywie”
do 15 sierpnia. 

W lipcu Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei oraz 
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło do udziału w konkur-
sie fotografi cznym, którego celem jest uwiecznienie piękna 
chojnickiej kolei. Nadsyłane zdjęcia mogą przedstawiać po-
ciągi, infrastrukturę, jak również budynki i obiekty związa-
ne z kolejnictwem zlokalizowane na terenie całego powiatu 
chojnickiego. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotogra-
fi i, a technika wykonania prac jest dowolna. 

„Obrazki pana od muzyki”
wystawa prac Macieja Jarczyńskiego. 

Do końca sierpnia w ChCK można oglądać wystawę ma-
larstwa, rysunku i scenografi i autorstwa Macieja Jarczyń-
skiego, na którą składa się kilkadziesiąt prac wykonanych 
w latach 2020-2021. Zaprezentowane zostaną dwa cy-
kle: „Improwizacje”– zrealizowane w ramach Stypendium 
Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kul-
tury 2020 oraz cykl rysunków „Zapis ruchu” zrealizowany 
w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Chojnice 2021. 
Uzupełnieniem wystawy będą obrazy z wcześniejszych 
lat, najnowsze eksperymenty malarskie z wykorzystaniem 
sztucznego światła oraz projekty scenografi czne.

„Chojnice Karmią Piersią”- wystawa fotografi czna

Z okazji obchodów Światowego Tygodnia Karmienia Piersią 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza w I połowie miesiąca 
na Stary Rynek, gdzie można obejrzeć zdjęcia wieńczące 
warsztaty edukacyjne zorganizowane przez lokalną inicja-
tywę Karmisfera. Promotorki Karmienia Piersią: Alicja Pa-
sionek-Sikora oraz Dominka Daszkiewicz-Dykiert stworzyły 
wystawę pod hasłem „Ochrona karmienia piersią jest naszą 
wspólną odpowiedzialnością”. Składają się na nią zdjęcia 
uczestniczek spotkań: mam z ukochanymi pociechami! Wy-
stawę można ogląda do 15 sierpnia.

Orla Straż – wystawa plenerowa

Od 22 sierpnia na chojnickim rynku będzie można oglą-
dać wystawę plenerową poświęconą działalności Funda-
cji Orla Straż, której misją jest pomoc ofi arom terroryzmu 
na Bliskim Wschodzie. Wspiera ona rodziny, które straciły 
bliskich, dom oraz dorobek życia w wyniku najazdu islam-
skich fundamentalistów. Fundacja pomaga przy odbudowie 
zniszczonych miejsc pracy oraz wspiera edukację wdów 
i sierot. Wystawa będzie czynna do połowy września.

„Kulturalne wakacje z ChCK”– sierpień

Po bardzo pozytywnym odbiorze lipcowego projektu „Kultu-
ralne wakacje z ChCK” instruktorzy kontynuują  warsztaty  
w sierpniu. Zajęcia są idealną propozycją dla dzieci oraz 
młodzieży, którzy poprzez obcowanie z kulturą i sztuką 
chcą poznawać i rozwijać swoje umiejętności. Oto nasze 
propozycje: 2-6 sierpnia „Teatr jest dla wszystkich” prowa-
dzenie: Grzegorz Szlanga, warsztaty dla uczniów szkół po-
nadpodstawowych; 9-13 sierpnia „Akcja muzealna kreacja” 
prowadzenie: Elżbieta Jakubowska i Julia Chabowska- 
Reca; 23-27 sierpnia „Warsztaty gitarowe dla początkują-
cych” od 13 lat prowadzenie: Janusz Łangowski.
Najmłodszych zapraszamy na przedpołudniowe seanse 
fi lmowe. Do obejrzenia: „Kraina smoków”, „Filonek Bezogo-
nek”, „Kosmiczny mecz”, „Ella Bella Bingo”, „Kapitan Szab-
lozębny i magiczny dia-ment”, „Piotruś Pan i Alicja w Krainie 
Czarów”, „Wyprawa do dżungli”, „Wyrolowani”, „Luca”.

Kabaretowo-cyrkowo-muzyczne Show

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 26 sierpnia o godz. 
19.00 na niezwykły improwizatorski pokaz w wykonaniu 
aktorów Łukasza Jemioły i Jakuba Szweda z Fundacji 
Sztukmistrze z Lublina. Chojnicką publiczność zapraszamy 
na niezwykle różnorodne widowisko pełne humoru, emocji 
i świetnej, granej na żywo muzyki. Pokaz jest multidyscypli-
narny, łączy radosną spontaniczność i niesamowitą ener-
gię. Fundacja Sztukmistrze zaskoczy widzów dawką absur-
dalnego humoru i zachwyci umiejętnościami żonglerskimi. 
Bilety dla dzieci i dorosłych w cenie 25 zł do nabycia w kasie 
ChCK i przez internet.

Szczegóły dotyczące wszystkich wydarzeń
znajdują się na stronie www.ckchojnice.pl

Koncert Symfonia Rocka

Łukasz Jemioła i Jakub Szweda z Fundacji 
Sztukmistrze z Lublina ponownie w Chojnicach
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Organy latem nie próżnują Niejedno zachęca do czytania
       Barbara Woźniak, socjolożka z Kra-
kowa zadebiutowała właśnie powieścią 
pt. „Niejedno” wydaną przez czersko-
-okonińskie wydawnictwo „Drzazgi”, 
naszych sąsiadów zza miedzy. 5 lipca 
autorka  opowiadała o swojej powie-
ści w ogródku plenerowym w parku 
1000-lecia.

       Byli obecni na tej promocji także Aga-
ta Chmielecka i Filip Fierek z wydawnictwa 
„Drzazgi”, bo przecież nie mogło ich nie 
być...

Ambitny kurs

       Pierwsza wydana przez nich powieść 
– „Najada” Zyty Oryszyn została entuzja-
stycznie przyjęta przez krytyków, m.in. 
w „Polityce” i w „Tygodniku Powszech-
nym”. – Chyba sukces, skoro cały nakład 
się sprzedał – mówi Filip Fierek. A Agata 
Chmielecka dodaje, że entuzjazmu im nie 
brakuje, a mają ambicję, żeby wydawać 
dobrą literaturę, a nie to, co kojarzy się 
z szybkim i łatwym zyskiem. Choć oczywi-
ście wydawnictwo to biznes i nawet niszowe 
propozycje trzeba wybierać pod kątem po-
tencjalnego odbiorcy.
     Starannie czytają więc to, co dostają 
w poczcie od autorów i ryzykują, wierząc 
w sukces. O „Niejedno” są spokojni, wiedzą 
doskonale, że powieść dobrze się czyta. Ma 
nadal świetne notowania i właśnie została 
uznana za jedną z trzech ważnych ksią-
żek wydanych w lipcu, co jest powodem do 
dumy i potwierdzeniem dobrego kursu ich 
wydawnictwa.

Okiem Szymona Kowalskiego 

      Jak na debiutantkę (po kursie pisania 
i po dostrzeżeniu jej talentu przez Mariusza 
Szczygła (!)) to Barbara Woźniak pokusiła 
się o objętościowo pokaźne dzieło, na do-
datek zaopatrzone w obszerną bibliografię 
(!) objaśniającą modus vivendi głównego 
bohatera, jego poglądy na świat i jego in-
telektualne zaplecze. Jak wyznała, łatwo 
i przyjemnie wykreowała tę postać, choć 
w początkowym zamyśle rzecz miała być 
o kobiecie, a raczej kobietach. Jednak re-
daktor odradził jej pójście tą drogą, a ona 
sama też doszła do wniosku, że uchroniło 
ją to przed autobiografizmem i dało nie-
zbędny dystans do postaci. Choć trochę 
jednak ze świata jej znanego osobiście do 
powieści  się przedostało – Szymon Kowal-
ski tak jak ona pracuje na uczelni i tak jak 
ona pochodzi z Tarnowa. Pewnie też lubią 
te same piosenki i wiersze, może nawet li-
teraturę naukową potrzebną do zajęć mają 
taką samą...
     Ale cała reszta to tylko jej wyobraź-
nia. Choć wątki i motywy jak najbardziej 
„życiowe”, bo to i kwestia starzenia się, 
i chorowania na alzheimera, i przygoto-
wania przyszłych lekarzy do zawodu nie 
tylko pod kątem kompetencji, ale empatii 
wobec pacjenta, czy też pytanie o etyczną 
odpowiedzialność medyków III Rzeszy za 
zbrodnicze eksperymenty w czasie II woj-
ny światowej. Rozmowę z Barbarą Woź-
niak poprowadził Marcin Szopiński, książkę 
można było nabyć i dostać autograf. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

      4 lipca rozpoczęły się VIII Letnie 
Koncerty Organowe w kościele pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
ny. Frekwencja przyzwoita, klimat może 
nie euforyczny, ale brawa więcej niż 
zdawkowe.

       Koncerty organizuje parafia pw. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, a artystyczne kierow-
nictwo sprawuje organista bazyliki mniej-
szej Przemysław Woźniak. On też koncerty 
prowadzi, przedstawiając artystów, twór-
ców muzyki i ich dzieła. Tradycyjnie do rąk 
słuchaczy trafia składanka z pożyteczną 
informacją o występujących oraz z progra-
mem wieczoru. 4 lipca na organach zagrała 
Hanna Dys z Gdańska, a zaśpiewał Łukasz 
Załęski (tenor). Posłuchaliśmy Brunhsa, Ba-
cha, Stradelli, Bizeta, Mendelssohna-Bar-
tholdiego, Francka, Mascagniego, Markulla 
i na koniec Mozarta. Były arie i chorały, pre-
ludia i suity. Dużo dobrej muzyki i pięknego 
wykonania. 

Anielski chleb

     Zachwycająco zabrzmiał utwór Cezara 
Francka pt. „Panis Angelicum”, ze słowa-
mi św. Tomasza z Akwinu, którego polskie 
słowa modlitwy akcentują potrzebę podą-
żania do światłości, po ścieżkach wytyczo-
nych przez Boga. Na chwilę zapomnieliśmy 
o całym świecie, muzyka uniosła nas ponad 

zwady i spory, ponad Kaczyńskiego i Tuska, 
pandemię i wszystkie inne zmory dnia co-
dziennego. Szkoda, że tylko na moment...
Bardzo brakuje szczególnie teraz takich 
momentów wyciszenia i wytchnienia od po-
wszedniego zgiełku, od natłoku informacji 
i dezinformacji, brakuje poczucia, że można 
się oderwać od ponurej często codzienno-
ści, której nie rozjaśnia ani polityczny kon-
tekst, ani jakaś nadzieja, że będzie inaczej.

Muzyka do września

      Ale jest przynajmniej szansa, że mu-
zycznych olśnień będzie więcej. 1 sierpnia 
był kolejny koncert. Wystąpili Ewa Polska 
z Lublina (organy), Krzysztof Biernacki 
(klarnet) i Maciej Drapiński (akordeon) – 
obaj z Bydgoszczy.
      29 sierpnia na fletni Pana zagra Du-
mitru Harea (Mołdawia), na organach Elż-
bieta Karolak (Poznań). Finałowy koncert 
19 września będzie na trąbkę i organy. Na 
tym pierwszym instrumencie zagra Tomasz 
Ślusarczyk, a na organach Marek Stefański, 
obaj z Krakowa.
       Koncerty wspiera miasto, a organiza-
cyjnie pomaga Chojnickie Centrum Kultury, 
nie brakuje też indywidualnych darczyńców 
i chwała im za to.   

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Hanna Dys i Łukasz Załęski już po koncercie w kościele gimnazjalnym

Z Barbarą Woźniak rozmawia Marcin Szopiński



9Nr 08/2021 (108)  SIERPIEŃ  2021

Z ŻYCIA MIASTA

Czas monodramów. Czas kobiet Tour de Konstytucja
       Najmłodsza scenicznym stażem jest 
Livia Walczak, ale to naprawdę niezły 
debiut. Druga w kolejności to Viktoria 
Szopińska, doskonale znana publiczno-
ści. No i trzecia – Angielka Caryl Swift. 
Która gra... Angielkę w spektaklu o Wit-
kacym .

      10 lipca w Chojnickim Centrum Kultury 
miłośnicy teatru wreszcie mieli szansę chło-
nąć go na żywo. „Wieczór monodramów” 
to trzy spektakle i trzy kobiety, ale reżyse-
rowali panowie – dwa pierwsze spektakle 
„zrobił” Grzegorz Szlanga, ostatni – Stani-
sław Miedziewski, reżyser ze Słupska.   
        Livia Walczak w monodramie „Po jede-
naste: nie oszukiwać dzieci” ujmuje jasno-
ścią przekazu, umiejętnym operowaniem 
głosem i tym, że chce się na nią patrzeć i jej 
słuchać, nawet kiedy milczy. Jej opowieść 
o świętych obrazkach (takich rozdawanych 
przez księży na przykład) jest w istocie hi-
storią straconych złudzeń dziecka, które 
wierzy, że Bóg za dobre uczynki nagradza, 
a za złe karze. Co się stanie, gdy ośmiolat-
ka odkryje, że wszystko jest na sprzedaż?

Viktoria w roli Lusi

     Viktoria Szopińska jeszcze bardziej doj-
rzale prowadzi rolę w spektaklu „Popatrz na 
Lusię”. Od zabiegającej o miłość i uwagę 
dziewczynki do świadomej swojej tożsa-
mości bohaterki, która przestała być „niewi-
doczna”, stała się sobą. Aktorka nie pozwa-
la widzom na oddech, cały czas skupia na 
sobie uwagę. Patrzymy więc na sceniczną 
Lusię i zastanawiamy się, kiedy odkryje, że 
nie musi się wszystkim podobać, że niepo-
trzebne jej przeglądanie się w zwierciadle 
innych ludzi i zyskiwanie ich akceptacji. 
Spektakl w ciekawy sposób wykorzystuje 
multimedia (filmiki i grafiki Olgierda Szopiń-
skiego i Tobiasza Grochowskiego), a Vikto-
rii do jej kreacji potrzeba tylko stroju, świa-
tła i ...krzesła. Oprócz talentu, rzecz jasna, 
który ma!

Przyjaciółka Witkacego

     Wyższa szkoła jazdy to monodram 
„Kalamarapaksa, czyli rzecz o Witkacym”, 

w którym popis daje Caryl Swift. Gra fak-
tycznie przyjaciółkę Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, ożenioną z Polakiem, starze-
jącą się w zgrzebnych czasach PRL, kiedy 
to, jak to przewidział mistrz Witkacy, cham-
stwo dochodzi do głosu (skądinąd nie tylko 
wtedy, nieprawdaż?). Więc w tych socreali-
stycznych okolicznościach przyrody miło 
jest wrócić do lat sprzed wojny i powspomi-
nać szalone spotkania, wygłupy, insceniza-
cje, opowiedzieć o Witkacym, jaki był, co lu-
bił, a czego nie, kogo kochał, a kogo nie itp. 
Wreszcie, jak umierał... Leitmotiwem jest 
pamięć i fraza, że wszystko jest względne. 
Ale  nie to, że Caryl Swift gra brawurowo, że 
jej mimika, gesty, ogrywanie rekwizytów to 
mistrzostwo świata. 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

       11 lipca do Chojnic zawitali sędzio-
wie i prokuratorzy, którzy uczestniczą 
w akcji Tour de Konstytucja, wielkiej po-
dróży z ustawą zasadniczą przez Polskę. 

      Na Starym Rynku w upalne popołudnie 
goście przypomnieli, dlaczego Konstytucja 
jest tak ważna i dlaczego jako obywatele 
mamy prawo domagać się, by jej zapisy 
były przestrzegane. Konstytucję przywieź-
li ze sobą i ją rozdawali. A Robert Hołda, 
inicjator akcji, który swoim busem wiezie jej 
uczestników przez nasz kraj, przypominał, 
że to my, obywatele jesteśmy adresatami 
tej książeczki, że to dla nas została ona spi-
sana. Apelował, by w naszym podzielonym 
kraju zachować resztki zdrowego rozsądku 
i nie traktować każdego, kto myśli inaczej 
jak my, jako śmiertelnego wroga. By roz-
mawiać, by traktować tych „innych” od nas 
z szacunkiem, by się do siebie uśmiechać. 
Może to ostatnie będzie zachętą do praw-
dziwego dialogu...
      - No tak, tutaj przyszli zainteresowani 
– rozmawiam z Danutą Przywarą z Helsiń-
skiej Fundacji Praw Człowieka. – A co z po-
zostałymi? Jak do nich trafić? Pani Danuta 
nie jest pesymistką. – Tutaj też ruszyli ludzie 
z ogródków piwnych – uśmiecha się.

Jak Rejent z Cześnikiem

     Podróż z Konstytucją ma charakter edu-
kacyjny, więc uczestniczymy w symulacji 
rozprawy, na której Rejent z Cześnikiem 

wadzą się o mur... W tle są jeszcze rzod-
kiewki, mordobicia i romanse, ale też spora 
porcja wiedzy o tym, co i dlaczego dzieje się 
na sali sądowej. Sędzia Paweł Juszczyszyn 
tłumaczy i apeluje – sądu nie trzeba się bać, 
ale należy się w tej instytucji domagać po-
szanowania swoich praw, a także osobistej 
godności. Przy okazji można się przekonać, 
że sędziowie uczestniczący w tej scence 
mają spore poczucie humoru... I niewątpli-
wy aktorski talent!

Busem do Warszawy

     Są piosenki – m.in. kultowa „kolejkowa” 
Krystyny Prońko, są grafiki Marty Frej i stre-
fa zabaw dla dzieci, jedno z nich zresztą 
się zgubi, ale tylko na chwilę stres da się 
we znaki młodej mamie. Sędziowie Paweł 
Juszczyszyn i Igor Tuleya niczym gwiazdy 
rocka nie tylko rozdają autografy, ale też 
pozują do zdjęć, z tymi, którzy tego chcą. 
A punkt kulminacyjny to wspólne zdjęcie ze 
specjalnym zwojem Konstytucji i składanie 
na nim podpisów. Potem już tylko luźne 
rozmowy i zdjęcia. A bus rusza w dalszą 
drogę, rozpoczął ją 4 czerwca w Radomiu, 
skończy 8 sierpnia w Warszawie. Odwiedzi 
ponad 90 miejscowości z tą samą dobrą 
nowiną – mamy Konstytucję i chcemy żyć 
w wolnym i demokratycznym kraju. Hmm, 
teoretycznie ładnie to brzmi. W praktyce 
jest nieco gorzej...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Livia Walczak i święte obrazki

Fotka z Pawłem 
Juszczyszynem? 
Proszę bardzo!
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Dodo Knitter przemierza świat Forte i piano przed konkursem
    Bruszanka. Zaczynała od autosto-
pu z Brus do Chojnic i tak jej to weszło 
w krew, że teraz na piechotę i na stopa, 
z pomocą różnych środków lokomo-
cji dociera w rozmaite zakątki naszego 
globu, ciesząc się ich poznawaniem. 
I prowadząc blog, który ma coraz więcej 
czytelników.

     22 lipca Dominika Knitter była gościem 
Chojnickiego Centrum Kultury. Sala nabi-
ta po brzegi, jak na najbardziej kasowym 
filmie, dowodziła, jak bardzo tęsknimy za 
podróżami i jak bardzo kusi nas egzotyka. 
Łukasz Sajnaj, wicedyrektor ChCK żartobli-
wie objaśniał, że Dodo Knitter już jako na-
stolatka lubiła łapać okazje, a skończyło się 
to tak, że na razie ma na koncie odwiedziny 
w ok. 50 państwach! I na pewno nie jest to 
koniec!

Malownicza Tanzania

        Głównym tematem opowieści była 
Tanzania, jeden z krajów Afryki. To właśnie 
tam Dominika docierała do malowniczych 
wodospadów, które pozostawały z dala 
od przetartych szlaków, to tam kąpała się 
w wulkanicznych jeziorach, zwiedzała par-
ki pełne dzikich zwierząt i afrykańskiej ro-
ślinności. Wspinała się na góry, podziwiała 
krajobrazy, robiła zdjęcia, bo sprzęt, mimo 
że ciężki, zawsze ma przy sobie. Jedno-
cześnie rejestrowała kontrasty, poznawała 
lokalne obyczaje, zaliczała kolejne hoste-
le o różnym standardzie, by czasami spać 
pod namiotem i być budzoną w środku nocy 
przez miejscowego fana nocnych rozmów, 
który koniecznie chciał ją poczęstować 
zupą z kokosa...A to przydarzyło się jej na 
Zanzibarze.

Dotknąć białasa

      Jako „biała”, a więc inna, często była 
zaczepiana, choć dodaje, że „białasi” już 
tak w Afryce mają, że każdy albo prawie 
każdy chce ich dotknąć, coś do nich powie-
dzieć, coś zaproponować, np. przejażdżkę 
boda – boda (motocyklem, który jest czymś 
w rodzaju taksówki). Czasami ten brak dy-
stansu, nadmierne zainteresowanie bywa 
denerwujące, ale na ogół Dominice uda-
wało się znaleźć wspólny język (najczęściej 
łamany angielski).

Czy się nie boi w czasie tych wypraw? – 
Czuję się bezpiecznie – odpowiada. – Bar-
dziej zagrożona jestem na warszawskiej 
Pradze...

       Skąd bierze pieniądze na swoje po-
dróże? Zarabia je, roznosząc ulotki, kelne-
rując czy pracując w winnicach, na zmywa-
ku. Robi warsztaty, ma dochody ze swojej 
książki.
       Nie potrafi wyliczyć, ile zrobiła kilo-
metrów „na nogach”, bo jest tego za dużo. 
I mimo że już kilka razy została okradziona 
(w Portugalii doszczętnie) jakoś się jej jesz-
cze nie odwidziało poznawanie świata. Ten 
stoi przed nią otworem, mimo że nie ma for-
tuny Elona Muska i na Księżyc się na razie 
nie wybiera...Ale kto wie?   

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

     Z profilu jakby Chopin. Burza włosów 
też jakby Fryderykowa. No i Chopina 
gra. Jacek Wendler był 15 lipca gościem 
Chojnickiego Centrum Kultury i dał tam 
koncert fortepianowy, ćwicząc przed 
Międzynarodowym Konkursem Piani-
stycznym im. Fryderyka Chopina. 

        Zdaniem jego profesora – Cezare-
go Saneckiego, też obecnego na sali (tuż 
przed urlopem w Swornegaciach!) już samo 
znalezienie się wśród uczestników konkur-
su jest sukcesem. – Ja konkursów nie lubię, 
ale cóż, bez nich teraz nic się nie obejdzie 
– mówił prof. Sanecki. – Jaki sens ma ściga-
nie się w sztuce? Niemniej artyści rywalizu-
ją i cieszę się, że mój uczeń też na tym pre-
stiżowym konkursie będzie. No i cieszę się, 
że wreszcie spotykamy się na żywo! Chyba 
każdy z nas ma już dosyć streamingu i kon-
certów w internecie!

Młody zdolny

      O klimat wejścia na scenę zadbał pro-
wadzący koncert Grzegorz Szlanga. Usły-
szeliśmy w jego wykonaniu wiersz Artura 
Oppmana „Koncert Chopina”, a potem bio-
gram artysty.
        Jacek Wendler, rocznik 1995 r., stu-
diował   w Akademii Muzycznej im. G. i K. 
Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu 
Cezarego Saneckiego i Wojciecha Kubicy. 
Brał udział w licznych kursach mistrzow-
skich. Występował m.in. na Międzynarodo-
wym Festiwalu Muzyki „Emanacje” w Ma-
łopolsce, na Międzynarodowym Festiwalu 
Pianistycznym w Bolzano oraz na Niemiec-
ko-Polskim Festiwalu dla Młodych Muzyków 
w Bremie.  

Chopin dobry na zgiełk 

      W Chojnicach zagrał pięknie, długo kon-
centrując się przed każdym utworem, czy 
był to nokturn, czy mazurek, czy impromp-
tu. Co ciekawe, wielu z nas miało bliżej nie-
sprecyzowane wrażenie, że grany przez 
Wendlera Chopin brzmi bardzo współcze-
śnie, ale trzeba by eksperta, żeby to wra-
żenie rozebrać na czynniki pierwsze. Wzdy-
chaliśmy, że ach, wreszcie trochę muzyki 
klasycznej, że trochę wyciszenia i ucieczki 
od zgiełku panującego dookoła. Szkoda, że 
w 40-tysięcznym (prawie) mieście tak nie-
wielu ludzi zechciało spędzić ten wieczór na 

tym koncercie. Wciąż takich propozycji jest 
za mało i może dlatego nie udało się wycho-
wać zbyt wielu wiernych słuchaczy.
        Był bis i były życzenia powodzenia na 
konkursie. Obecni zapewniali, że będą za 
Jacka Wendlera trzymać kciuki! Niestety, 
niewiele to pomogło, bo pianista do kolejne-
go etapu się jednak nie zakwalifikował. Co 
nie zmienia faktu, że będziemy go dobrze 
wspominać. Warto podkreślić, że zagra na 
konkursie inny gość chojniczan – Piotr Paw-
lak z Gdańska. Więc warto i za niego trzy-
mać kciuki! 

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Dodo Knitter w Chojnicach

Jacek Wendler 
tuż po koncercie w ChCK
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Folklor swojski. Ze światowym wsadem Afera z tańcem na scenie
       Kto przyszedł 30 lipca do Chojnic-
kiego Centrum Kultury na Międzynaro-
dowy Festiwal Folkloru, ten na pewno 
nie żałował. Ubożuchna w porównaniu 
do ostatnich lat wersja festiwalu okazała 
się nieoczekiwanie bardzo bogata.

      Nie w plenerze, nie w fosie miejskiej, 
ale pod dachem – tak, to wszystko wyglą-
dało inaczej niż zwykle. Ale to nie znaczy, 
że gorzej. Na pierwszy ogień poszła kapela 
„Purtki” z zespołu „Kaszuby” z Chojnic, któ-
ra przypomniała kaszubskie pieśni znane 
chyba chojniczanom na pamięć, bo niektó-
rzy nucili razem z wokalistami. Roman Gu-
zelak, szef Promocji Regionu Chojnickiego, 
który koncert prowadził, niejako przy okazji 
dał mały instruktaż, co jest czym na sce-
nie, żeby się nam diabelskie skrzypce nie 
pomyliły z burczybasem czy bazuną. On 
też przedstawiał niektórych członków ze-
społu, np. Krzysztofa Korczaka, który ma 
za sobą staż w słynnym zespole beatowym 
„Chojny”, ale też małego Wojtka, który jest 
w kapeli od sześciu lat i nieźle radzi sobie 
z diabelskimi skrzypcami.

Wielkopolska na scenie

      Po „Purtkach” scenę zawojował zespół 
„Chludowianie” z Suchego Lasu w Wielko-
polsce. Och, to było prawie „Mazowsze” 
albo prawie „Śląsk”, bo bardzo bogaty re-
pertuar ludowych tańców i pieśni z różnych 
stron Polski, m.in. z Małopolski czy Śląska, 

ale też prawdziwa integracja pokoleń, bo 
oprócz nastoletnich tancerzy na scenie 
wywijali i śpiewali także ich nieco starsi ko-
ledzy w wieku 50 +. Na dodatek był mini-
koncert na dudach i mnóstwo pozytywnych 
wrażeń po tym występie.

Moc akordeonu

      A na koniec widownia oszalała na kon-
cercie zespołu Arti Sentemo z Radzynia 
Podlaskiego. Byli u nas przed dwoma laty 
w Szkole Muzycznej i tam też zrobili furorę. 
Dziś w ChCK dostarczyli nam niesamowi-
tych emocji i przenieśli w daleki świat, gra-
jąc na akordeonach walce, tanga czy uwer-
tury operowe w rewelacyjnych (własnych) 
aranżacjach i z niesłychaną dynamiką i eks-
presją. A wszystko to pod batutą założy-
ciela kameralnej orkiestry Zbigniewa Czu-
ryły, który z pasją mówił o swojej rodzinnej 
miejscowości, jej tradycjach i wyzwaniach 
i który zapraszał na galę noworoczną do 
Radzynia, zespół będzie ją  swoim graniem 
uświetniać. Młodzi akordeoniści są dumą 
szkoły muzycznej w Radzyniu i nie ma się 
co dziwić. Grają na akordeonach, a my 
słyszymy wieloinstrumentową orkiestrę! 
Zbigniew Czuryło podkreślał, że akordeon 
to taki niezwykły instrument, z którego da 
się wycisnąć dosłownie wszystko  - i nostal-
giczne melancholie, i żywiołowe brzmienia!    

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

     Spokojnie. Żadna afera, ale Afera. Bo 
tak nazywa się warszawski teatr tańca, 
który 29 lipca wystąpił w Chojnickim 
Centrum Kultury. Dwa spektakle zau-
roczyły widzów, którzy na koniec nie 
szczędzili braw.

       Taneczne spektakle to absolutna rzad-
kość w Chojnicach, więc nic dziwnego, że 
publiczność dopisała. Taniec współcze-
sny ma się w mieście dobrze, a w Choj-
nickim Centrum Kultury w szczególności, 
bo instruktorka Monika Michalewicz od lat 
trzyma wysoko poprzeczkę i nie pozwala 
tancerkom spocząć na laurach. Ale dziew-
czyny na ogół pokazują się w poszczegól-
nych gatunkach tańca, bo zrobienie spekta-
klu wymagałoby zupełnie innej pracy.
Przekonaliśmy się, że można się o to poku-
sić. Bo istniejąca od 2008 r. „Afera”, obec-
nie kierowana przez Magdalenę Gollę, dała 
dwa przedstawienia o ciekawej linii fabular-
nej i znakomicie zatańczone.

Ofelia i Julka

     Pierwszy z nich, pt. „Kobiety Shake-
speare’a” faktycznie portretował bohaterki 
sztuk angielskiego dramaturga i poety.
– I wśród nas są przecież takie kobiety jak 
Desdemona, jak Lady Makbet, jak zagubio-
na Ofelia czy naiwna Julka – mówiła przed 
spektaklem jego reżyserka i choreografka. 
– Oczywiście, to nasza interpretacja tych 
postaci i każdy może sobie odpowiedzieć, 
na ile trafna.

      Gdyby więc interpretować to, co zoba-
czyliśmy na scenie, to słowem-kluczem do 
analizy byłoby uwikłanie. Wszystkie kobiety 
niczym ćma krążą wokół jedynego na sce-
nie mężczyzny i wszystkie też są spętane 
przez symboliczne więzy. Każda z nich cier-
pi, ma złamane serce albo mrok w duszy. 
To postaci tragiczne, marzące o szczęściu 
i tęskniące za nim, ale skazane na porażkę. 
Okazuje się, że tak skomplikowany przekaz 
można też wytańczyć...

Za zamkniętymi drzwiami

       Drugie przedstawienie to „Czego nie wi-
dać – czyli za zamkniętymi drzwiami”. Mag-
dalena Golla potraktowała je jako refleksję 
o czasie pandemii, czasie odosobnienia, 
samotności, bólu rozłąki z bliskimi, braku 
drugiego człowieka. Tancerki na początku 
spektaklu pozostają w wyrysowanym przez 
siebie kręgu, który pozostaje widomym zna-
kiem ich zamknięcia. Z czasem wydostają 
się z niego i mogą zetknąć się z innymi ludź-
mi. Poczuć magię i moc dotyku, obecności 
drugiego człowieka.      
      Młodzi tancerze potrafili przekazać te 
emocje w sposób poruszający i piękny. 
Oczywiście duża w tym zasługa choreo-
grafki i jej pracy nad spektaklem. Wieczór 
z teatrem tańca „Afera” okazał się nad po-
dziw inspirujący i wypada tylko sobie ży-
czyć, by częściej się z tą formą uprawiania 
sztuki spotykać.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Arti Sentemo urzekło słuchaczy

Radość po dobrze zatańczonym spektaklu
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 Trwają wakacje! Ale zarówno w polityce na 
szczeblu krajowym jak i w naszej małej polityce dzie-
je się wiele. Rada Miejska w Chojnicach zmniejszy-
ła się w ostatnich dniach gdyż Komisarz Wyborczy 
w Słupsku wygasił jeden mandat radnego. Chodzi 
o mandat radnego Bogdana Marcinowskiego, któ-
ry powołany został na stanowisko Prezesa Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnicach – spółki 
miejskiej – i jako taki z mocy ustawy nie może wy-
pełniać mandatu radnego. 

 Jest to jednak sytuacja przejściowa gdyż już 16 
sierpnia na najbliższej sesji RM ślubowanie złoży kolejna 
osoba z naszej listy wyborczej w tym okręgu - Janina 
Kosiedowska. Jako klub radnych gratulujemy naszemu 
koledze objęcia stanowiska prezesa mając z drugiej 
strony pełną świadomość na jak trudny odcinek działa-
nia decyduje się. Mamy z drugiej strony przekonanie, że 
pełniąc mandat radnego w poprzedniej i obecnej kaden-
cji zdobył dodatkowy zasób wiedzy i informacji zarówno 
w zakresie polityki Ratusza na tym polu jak i oczekiwań 
społecznych. Będzie więc wyposażony w szerszy ogląd 
niż jakakolwiek inna osoba które mogłaby piastować tę 
funkcję.

 Wracając do działania rady. Kilka dni temu  od-
było się wspólne posiedzenie wszystkich komisji z udzia-
łem przewodniczących samorządów mieszkańców. 
Tematem posiedzenia było przygotowanie chojnickich 
szkół do nowego roku szkolnego. Celowo posiedzenie 
na ten temat zwołane zostało w połowie wakacji gdyż 
zbiorowa mądrość radnych wzbogacona ich informacja-
mi pochodzącymi ze środowiska oświaty mogłaby po-
zwolić na realizacje zgłoszonych uwag czy zastrzeżeń. 
I tak się stało. Dyrektor wydziału edukacji Pan Grzegorz 
Czarnowski przedstawił obszerną informację wzboga-
coną prezentacją multimedialną pokazująca całokształt 
prac zrealizowanych w ostatnim okresie na rzecz popra-
wy infrastruktury szkolnej, ogromu prac modernizacyj-
nych zrealizowanych w naszych placówkach ale i zada-
niach które będą realizowane w następnych okresach. 
Pokazał także ogrom wysiłku fi nansowego naszego 
miasta na rzecz oświaty. Musimy mieć świadomość że 
wszystkie środki pochodzą z naszego budżetu i tylko 
bardzo wąski margines wsparcia celowego dociera do 
nas z zewnątrz. Radni na posiedzeniu z dużą akcep-
tacją podeszli do informacji. Pojawiły się jednak głosy 
nawołujące do przyspieszenia niektórych zadań odsu-
niętych w czasie. W tych apelach było sporo racji co do 
celowości działań inwestycyjnych lub modernizacyjno-  
remontowych. Jednak stan fi nansów jest tu podstawo-
wym determinatorem. Jako radni wiemy wszyscy jakie 
inwestycje realizujemy i ile one kosztują oraz jaką mają 

wagę dla dalszego rozwoju miasta. Gdyby proponowane 
zadania do wykonania jeszcze w tym roku budżetowym 
zawierały się w kwocie kliku tysięcy złotych to pewnie 
udałoby się je wprowadzić do realizacji. Ale zadania 
których wartość to niekiedy kilkaset tysięcy złotych (jak 
np. wymiana zabytkowych okien w SP1) to już trudno 
przyjąć, tym bardziej, że koszty inwestycji z wiadomych 
względów stale rosną. Kiedyś w RM była zasada, że 
jeżeli radni chcą wprowadzić nowe zadanie to muszą 
wskazać źródło fi nansowania czyli pokazać co należy 
pominąć lub odłożyć w czasie. Apelujemy aby do tej za-
sady się stosować. Warto wspomnieć także, że od wielu 
lat wszystkie procesy inwestycyjne kierują się dość spój-
ną logiką realizacji. Np. nie realizujemy nawierzchni ulicy 
do czasu gdy nie ma w niej mediów. Takim przykładem 
jest realizacja ulicy Subisława. W poprzedniej kadencji 
były już próby nacisku na wykonanie nawierzchni. Zde-
cydowana postawa decydentów pozwoliła na stworzenie 
wygodnego  ciągu komunikacyjnego od ulicy Gdańskiej 
do Towarowej w pełni uzbrojonego. Podobnie jest z inny-
mi inwestycjami. 

 A jeżeli już mówimy o inwestycjach to warto 
wspomnieć, że zadanie odbioru wód opadowych realizo-
wane na terenie miasta wg opinii dyrektora Jacka Domo-
zycha nie budzi zastrzeżeń i spodziewany czas pełnej 
realizacji będzie zgodny z ustalonymi terminami. Podob-
nie wygląda to na innych zadaniach inwestycyjnych. 

 Radni uzyskali też dobrą informację o dodatko-
wych środkach przeznaczonych na modernizację boiska 
Modrak. Kwota blisko 1 mln zł pozwoli na wymianę na-
wierzchni boiska a być może także na przeprowadzenie 
innych wcześniej planowanych prac. Czekamy też na 
dalsze środki fi nansowe o które aplikowaliśmy z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 

 Jako chojniczanie obserwujemy z wielkim zain-
teresowaniem prace ekshumacyjne i badawcze w choj-
nickiej Dolinie Śmierci. Okazuje się, że wbrew temu co 
dotychczas było wiadomo dolina jest jednym z bardziej 
znacznych miejsc martyrologii Polaków. Piszemy Pola-
ków, gdyż to nie tylko miejscowi i okoliczni mieszkań-
cy byli tam bestialsko mordowani ale dziesiątki i setki 
zwożonych do tego miejsca kaźni z różnych stron kraju. 
Nawet  powstańcy warszawscy tu trafi li. Na minionym 
posiedzeniu wspólnym komisji radny Bogdan Kuff el 
zgłosił ciekawe inicjatywy, które naszym zdaniem warto 
uwzględnić. Po pierwsze aby szczątki zamordowanych 
pozostały w tym miejscu w którym spoczywały rozpro-
szone przez dziesiątki lat. Wspólna zbiorowa mogiła na 
terenie Doliny Śmierci ze stosownym napisem byłaby 
właściwym uhonorowaniem ich pamięci. Po drugie na 
tym terenie w trakcie prac archeologicznych znaleziono 

tysiące artefaktów pochodzących od ofi ar. Należało-
by zastanowić się nad tym w jaki sposób zatrzymać je 
w Chojnicach. Może odrestaurowany dworzec kolejowy 
byłby tym miejscem gdzie mogłyby być eksponowane. 
Tym bardziej, że wiele źródeł wskazuje na fakt iż właśnie 
na tym dworcu padły pierwsze strzały II wojny światowej. 
A propos dworca kolejowego. Po długim czasie miasto 
uzyskało pozwolenie na budowę – rewaloryzację budyn-
ku zabytkowego dworca kolejowego. Ma on odzyskać 
swój dawny wygląd i blask. Czy do końca wiadomo co 
tam się znajdzie? Wydaje się, że zyskamy dodatkową 
powierzchnię wystawienniczą, przestrzeń dla kultury itp. 
Termin ukończenia tej inwestycji to druga połowa 2023 
roku.  Poczekamy – zobaczymy.

 I na koniec z uporem maniaka. W dalszym ciągu 
niewiele się dzieje w zakresie dbałości o estetykę na-
szego miasta na osiedlach spółdzielczych szczególnie 
w kontekście śmietników. Widzimy wiele zdjęć i nakrę-
tek fi lmowych z wielu miejscowości w Polsce. Aż żal jak 
porówna się osiedla mieszkaniowe z tym co widzimy 
w Chojnicach. I co na to spółdzielcy i samorząd spół-
dzielczy? Co robi Rada Nadzorcza, co robi Zarząd SM? 
Czy wreszcie się doczekamy, że będzie inaczej?

 I jeszcze – wszyscy powinniśmy zabiegać 
o propagowanie szczepień. Tylko powszechne wyszcze-
pienie społeczeństwa wydaje się gwarantować wyjście 
z pandemi!

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Ja-
ruszewski Kazimierz, Kowalik Stanisław Kuff el Bogan, 
Lewińska Agnieszka, Marcinowski Bogdan, Matthes Se-
bastian, Skocka Iwona, Szlanga Antoni.                               
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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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       Sprawa katyńska na długie lata, jeśli nie na zawsze, 
podzieliła Polaków i Rosjan. Było to jedno z najohyd-
niejszych ludobójstw w historii ludzkości. Sowieccy 
oprawcy bez sądu, strzałem w tył głowy, wymordowali 
tysiące polskich oficerów.  Wśród ofiar tego ludobój-
stwa byli także chojniczanie. Kapitan Sykstus Mądry, 
oficer 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, a następnie 1 
Batalionu Strzelców, chociaż pochodził ze Śląska, spę-
dził w Chojnicach prawie 20 lat. Żona i córki, rodowite 
chojniczanki, mieszkały w naszym mieście znacznie 
dłużej. Jest on jedną z nielicznych „chojnickich ofiar 
Katynia”.

       Sykstus Mądry syn Stanisława i Wiktorii z Masz-
czyków urodził się 27 marca 1896 roku w Sosnowcu.  Tam 
ukończył wyższą szkołę realną im. Stanisława Staszica 
w dzielnicy Pogoń. Pierwszego kwietnia 1919 r. w  Sosnow-
cu ochotniczo wstępuje do wojska polskiego i bierze udział 
w Powstaniu Górnośląskim (od 19.08.1919 - 21.10.1919 
r.).  Po udziale w powstaniu kontynuuje karierę wojskową. 
21.12.1920 r. kończy Szkołę Podchorążych Piechoty w War-
szawie i  01.05.1921 r. zostaje awansowany na podporucz-
nika. Pierwszym garnizonem młodego oficera zostaje Lu-
blin. Od 20.04.1921 do 11.08.1921 pełni obowiązki dowódcy 
plutonu CKM i wychowawcy w Okręgowej Szkole Ofic. Nr 2 
w Lublinie, a od 12.07.1921 - 31.10.1922 obowiązki dowódcy 
kompanii. Kolejnym garnizonem Sykstusa zostają pomor-
skie Chojnice do których przybywa 30.09.1922 r. Zostaje 
wyznaczony na dowódcę plutonu, a następnie dowódcę 
kompanii  w 66 Kaszubskim Pułku Piechoty. w Chojnicach 
(01.11.1922 - 28.02.1926).  Pierwszego lutego 1923 r. zosta-
je awansowany na porucznika. W tym czasie (30.11.1924-
08.08.1925) odbywa także staż w 8 pułku saperów. W 1926 
r. stacjonujący w Chojnicach batalion 66 p.p. zostaje wyłą-
czony z jego składu i przemianowany na 1 Batalion Strzel-
ców. 01.03.1926 Sykstus Mądry przeniesiony zostaje do 1 
Batalionu Strzelców, gdzie od 30.03.1931 pełni obowiązki 
adiutanta dowódcy 1-ego Batalionu Strzelców.
       Dwa tygodnie wcześniej bardzo mocno zmienia się także 
życie prywatne Sykstusa. 14 marca 1931 zawiera,  w Choj-
nicach (akt nr 18/1931), związek małżeński z Wandą Roza-
lią Najdowską. Rodzina zamieszkuje na ulicy Mickiewicza 
29, gdzie mieszkają także rodzice panny młodej. Z małżeń-
stwa rodzą się dwie córki: Krystyna Róża (03.10.1931, Choj-
nice) i Sława Dobrochna (10.10.1937, Chojnice). 19.03.1938 
Sykstus zostaje awansowany na kapitana i w drugiej po-
łowie 1938 r. wyznaczony na etat oficera żywnościowego 
w batalionie manewrowym Ośrodka Wyszkolenia Rezerw 
Piechoty  w Różan n/Narwią, gdzie przeprowadza się wraz 
z rodziną.
       1 wrzesień 1939 - wybucha II Wojna Światowa. 3 wrze-
śnia o północy rozpoczyna się ewakuacja rodzin oficerów 
z Różan. Kapitan Sykstus Mądry jest już wtedy w Łowiczu. 
6.09.2939 r. pisze do żony list, który wrzuca do skrzynki 
pocztowej w „jakiejś” wsi pod Warszawą. List do żony Wan-
dy jednak nigdy nie dochodzi.  Ze względu na brak jakich-
kolwiek materiałów trudno ustalić losy Sykstusa podczas 
pierwszego miesiąca kampanii wrześniowej. Należy podej-
rzewać, że walczył w składzie 115 pułku piechoty, który nie 
występował w organizacji pokojowej Wojska Polskiego i zo-
stał sformowany w sierpniu 1939, w mobilizacji alarmowej 
przez Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różan dla 
rezerwowej 41 Dywizji Piechoty. Stan osobowy batalionu 
manewrowego właśnie takie miał przydziały na czas „W”. 
W kampanii wrześniowej 115 pułk walczył w składzie ma-
cierzystej dywizji.  4 września dywizja koncentrowała się 
w rejonie Różan z zadaniem jego obrony oraz linii Narwi 
na północ i południe od miejscowości.  5 września dywi-
zja toczyła już ciężkie walki w obronie Różan z wojskami 
niemieckiego Korpusu „Wodrig” z 3 Armii. Podejmowane 
kilkakrotne próby opanowania przez Niemców miasta oraz 
sforsowania Narwi zostały odparte z dużymi dla nich stra-
tami. Nazajutrz jednak Polacy ponieśli porażkę. Sprzecz-
ne rozkazy Naczelnego Dowództwa spowodowały chaos 
w dowodzeniu i w konsekwencji odwrót znad Narwi do no-
wego miejsca koncentracji na północ od Wyszkowa. Zdez-
organizowane oddziały zostały wycofane na południe na 
przeprawy na rzece Bug (rejon Broku). Następnie dowódca 
dywizji otrzymał rozkaz ponownie podporządkowujący go 
GO „Wyszków”. Wobec przedwczesnego wysadzenia mo-
stu w Broku 7 września dywizja znajdowała się w pełnym 
odwrocie na Wyszków. 116 pp maszerował z Kobylina na 
Grądy, 114 pp – na Plewki, a 115 pp – na Czarnowo. Tyle 
wiemy z historii pułku i dywizji. A jaki był szlak bojowy kpt. 
Mądrego?

      Z całą pewnością 3 października 1939 r.  Sykstus wal-
czy pod Kockiem, pod gen. Franciszkiem Kleebergiem.  Po-
twierdził to kapral, który był łącznikiem kpt. Mądrego i wio-
sną 1940 r. w Łukowie, gdzie przebywała wówczas Wanda 
Mądrowa z dziećmi u rodziny Sykstusa, pytał o kapitana.  
Bitwa pod Kockiem stoczona została pomiędzy 2 a 6 paź-
dziernika 1939 pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga a niemieckimi 
oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen. von Wie-
tersheima. Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej 
stoczona przez regularne wojsko. Należy domniemywać, 
że to właśnie tam kpt. Mądry dostał się do niewoli niemiec-
kiej. Łącznie do niemieckiej niewoli powędrowało 16 860 
żołnierzy SGO „Polesie”, w tym 1255 oficerów. Z czasem 
Niemcy stopniowo przekazywali jeńców polskich Rosja-
nom. Łącznie Niemcy przekazali swojemu sojusznikowi 13 
757 jeńców. 

     Wziętych do niewoli Rosjanie kierowali (przez Lwów 
i Kijów) do obozu przejściowego w Tiotkino, a także do Go-
rodok i Bołoto. Kapitan Mądry trafił do obozu Bołoto, który 
znajdował się pomiędzy Tiotkino a Putiwlem nad zakola-
mi rzeki Sejm. Tak naprawdę były to baraki kopaczy torfu. 
Wiemy to z kartki przemyconej w bucie przez kpt. Goliana, 
któremu udało się uzyskać zwolnienie z obozu. W połowie 
listopada 1939 w Warszawie, kapitan Golian, uwolniony 
z Bołoto, przekazuje osobiście Wandzie Mądrowej przemy-
coną w bucie kartkę z Bołoto, podpisaną przez Sykstusa 
Mądrego. W pierwszych dniach listopada, przychodzi także 
list z PCK informujący, że mąż jest widziany w obozie bol-
szewickim we wsi Bołoto. Tak więc kpt. Mądry przebywał 
prawdopodobnie w Bołoto od momentu przekazania go 
Rosjanom do początków listopada. Tak Bołoto wspomina 
Tomasz Siwicki, jeniec wojenny: Ranek mroźny, słonecz-
ny. Jeńcy biegają i tupią już od godz. 3-ciej. Od południa 
pochmurno. Przyniesiono gazetę rosyjską i polską gadzi-
nę „Gazeta Radziecka” — treść i język ohydne — nowości 
żadne. Ogólnie nastrój się popsuł, obojętność, apatia. Cały 
dzień budowaliśmy prycze z desek. W barakach niesłycha-
ny hałas i rwetes. Każda grupa chce jak najprościej pryczę 
zbudować. Zatargi i awantury. Jedzenie na ogół lepsze niż 
w poprzednim obozie — jest gęstsze, smaczniejsze, więcej 
mięsne — miska na 12 ludzi. Bołoto, pod Putiwlem (Ukra-
ina), 5 października
      Do Kozielska przywieziono Sykstusa Mądrego transpor-
tem jeńców z Ukrainy prawdopodobnie na początku listopa-
da 1939 r. Najpierw Rosjanie oddzielili szeregowych od ofi-
cerów. Szeregowcy opuścili obozy i przynajmniej niektórzy 
trafili do Polski drogą przekazania ich Niemcom. Po wyjściu 
szeregowych (w grupach według województw) oficerowie 
z sumskiej obłasti (w sumie były w tych okolicach 4 obozy 

barakowe i jeden w monastyrze) zostali skierowani drogą 
na Briańsk do Kozielska.
     Dwunastego grudnia 1939 r. Wanda Mądrowa otrzymuje 
pierwszy list od męża z Kozielska. W liście tym, datowanym 
20 listopada 1939, Sykstus podaje nazwiska osób, które 
znajdują się razem z nim w obozie w Kozielsku.  Najpraw-
dopodobniej, chodziło o powiadomienie ich rodzin o miej-
scu ich pobytu i zaznacza, że wolno im pisać tylko jeden 
list miesięcznie. W liście wymienia współ osadzonych: dr 
Dreszler – powiatowy lekarz weterynarii z Chojnic (Dworco-
wa 14) , Wróblewski z Brus (por. rez.), Grabowski – prezes 
sądu, Kociatkiewicz – komisarz straży granicznej zachod-
niej, Konarzyny k/Chojnic. W liście są tylko nazwiska. Pozo-
stałe informacje dodała Wanda Mądrowa. W Wielki Ponie-
działek 29 stycznia 1940 r. przychodzi kolejny list, a w lutym 
(21) Wanda otrzymuje kartkę od męża, który pisze, że nie 
otrzymał żadnej korespondencji, ani od żony, ani od te-
ściów.  W kolejnej kartce (26 Luty 1940 r.) pełen radości, 
Sykstus pisze, że dostał wreszcie list od żony i że wkrótce 
będzie wracał do domu. 
     Przebywający w obozach polscy oficerowie nie wiedzą 
jednak jaki tragiczny los planują im sowieccy oprawcy. Pią-
tego marca 1940 r. Ławrientij Beria, szef NKWD ZSRR, 
pisze list do Józefa Stalina z propozycją wymordowania 
polskich jeńców wojennych przez rozstrzelanie. W kwietniu 
1940 r. w Kozich Górach k/Katynia dopełnia się los kpt. Sy-
kstusa Mądrego. Po ataku Niemców na Rosję Sowiecką na 
terenach masowych mordów rozpoczynają się prace eks-
humacyjne. Nowy Kurier Warszawski, niemiecka gadzinów-
ka dla Polaków, w środę 16 czerwca 1943 r. publikuje kolej-
ny spis ekshumowanych i rozpoznanych oficerów. To koniec 
marzeń Wandy Mądrowej i jej dwóch córek o szczęśliwym 
powrocie ojca z wojny. Pod numerem 02273 na liście eks-
humowanych widnieje kpt. Sykstus Mądry.  14 lipca 1943 r.  
Wanda Mądrowa dostaje list od PCK, potwierdzający jego 
śmierć.

       Jeszcze w trakcie okupacji rodzina wraca do Chojnic 
na ul. Mickiewicza 29, gdzie zamieszkiwała przed wojną. 
Takie było życzenie Sykstusa - miało to jemu ułatwić od-
nalezienie rodziny. W tym samym domu mieszkali również 
rodzice Wandy - Agnieszka i Jan Najdowski.  Wanda Mą-
drowa rozpoczęła pracę by utrzymać rodzinę. Zatrudniona 
była w księgowości: w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotni-
czych w Chojnicach na stanowisku głównej księgowej, 
w Hospicjum w Czarnej Wodzie, a także w Młynach na ul. 
Świerczewskiego (dzisiaj Piłsudzkiego). Równocześnie zaj-
mowała sie wychowaniem i kształceniem córek. Obydwie 
uczęszczały do Liceum im. Filomatów Chojnickich w Choj-
nicach.  Krystyna wybrała studia medyczne w Poznaniu. 
Została lekarzem pediatrą. Sława ukończyła Politechnikę 
Poznańska,  Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów. Oby-
dwie pracowały w Poznaniu.  Na początku lat 70- tych Wan-
da Mądrowa, po śmierci swoich rodziców, wyprowadziła się 
do Poznania.  Ojciec Wandy zmarł w 1971 r.  Tuż przed 
wyjazdem do Poznania, pracowała w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, która mieściła sie wówczas w Ratuszu Chojnic-
kim (Urząd Miasta znajdował się wtedy w budynku obecne-
go Starostwa). 
     05.10.2007 kpt. Sykstus Mądry został pośmiertnie  awan-
sowany na stopień majora na podstawie decyzji Ministra 
Obrony Narodowej.

Jacek Klajna

Wanda i Systus Mądry wraz z córkami. Chojnice 1937 r.
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Z ŻYCIA MIASTA

Prezentacja 36. numeru „Kwartalnika Chojnickiego” Wykład dla seniorów
       W czwartek 29 lipca 2021 roku w czytelni odbyła 
się prezentacja 36. numeru „Kwartalnika Chojnickiego”. 
Po prawie półtorarocznej przerwie wszyscy, którzy re-
gularnie czytają to pismo, mogli osobiście wziąć udział 
w promocji.

     Spotkanie przeprowadzone zostało z zachowaniem obo-
strzeń. Prowadząca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Anna Lipińska rozpoczęła je minutą ciszy dla upamiętnienia 
zmarłego 27 czerwca Jana Zielińskiego – członka Rady Pro-
gramowej „Kwartalnika Chojnickiego”. Jak podkreślił redak-
tor naczelny Kazimierz Jaruszewski, 36. numer został zade-
dykowany Janowi Zielińskiemu, który uczestniczył w prawie 
wszystkich spotkaniach kolegium redakcyjnego i promocjach 
poszczególnych numerów.

     Następnie redaktor naczelny omówił zawartość i zachęcił 
do lektury ciekawych tekstów. Pierwsza część dotyczy chojnic-
kiego rzemiosła. – „Znalazły się w niej cztery artykuły ukazu-
jące rzemieślników na trwałe związanych z naszym miastem” 
– mówił. Można przeczytać o sklepie zegarmistrzowskim ro-
dziny Kotowskich i Henryku Kotowskim oraz o przedstawicielu 
zanikającego rzemiosła, jakim jest rymarstwo – Marianie Pole-
rowiczu. Zamieszczone zostały także rozmowy z zajmującym 
się kowalstwem artystycznym Dawidem Podolskim oraz z Ka-
rolem Kotarskim, reprezentantem branży mięsnej.

    Druga część, kronika, zawiera 11 tekstów. Dotyczą one 
przebiegu tegorocznej Europejskiej Nocy Muzeów, warsz-
tatów graficznych w bibliotece, plenerowej biblioteczki na 
Wzgórzu Ewangelickim, a także Festiwalu InterTony, który zre-
lacjonowała Żaneta Jasińska. Dziennikarka i fotoreporterka 
Anna Zajkowska, która dołączyła do kolegium redakcyjnego, 
napisała o rewitalizowanym chojnickim dworcu, wzbogacając 
tekst zdjęciami pomieszczeń, do których na co dzień nie moż-
na wejść. Jej autorstwa jest też relacja z konkursu Na szlaku 
kultur. Grzegorz Szlanga przybliżył ideę prowadzonych warsz-
tatów teatralnych dla młodzieży, a Marcin Gierszewski opisał 
nową chojnicką publikację – książkę o Państwowym Ośrodku 
Maszynowym w Nieżychowicach, której autorem jest Kazi-
mierz Pondo. W dziale zamieszczona została rozmowa z ka-
pitanem drużyny seniorów MKS Chojniczanka Tomaszem Mi-
kołajczakiem, a na „Trzy pytania do…” odpowiedziała 96-letnia 
mieszkanka Chojnic Urszula Steinke, z którą rozmawiała cór-
ka Maria Eichler. Część tę zamyka kronika wydarzeń za okres 
od kwietnia do czerwca.

      W rubryce historycznej można przeczytać o ks. Franciszku 
Jaruszewskim, dziekanie fordońskim, który w 1891 roku był 
wikariuszem w chojnickiej farze. Omawiający tekst Kazimierz 
Jaruszewski zaznaczył, że ten spełniony ksiądz ma to samo 
nazwisko, nie są jednak spokrewnieni. Z kolei Bogdan Kuffel 
na łamach „Kwartalnika” wspomina swoje spotkania z kar-
dynałem Stefanem Wyszyńskim. W dziale Chojnice i okolice 
ukazał się opatrzony licznymi zdjęciami tekst Zbigniewa Gier-
szewskiego, prezesa Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, 
o Kaszubie nad Zbrzycą. Natomiast bohaterem Oficyny arty-
stycznej jest wszechstronnie uzdolniony artystycznie Maciej 
Jarczyński, zajmujący się malarstwem, filmem i muzyką.

W dalszej części promocji o zabranie głosu poproszeni zostali 
autorzy i bohaterowie tekstów. Anna Zajkowska zaznaczyła, że 
posiada ponad 200 zdjęć wykonanych na terenie dworca PKP, 
który wkrótce zmieni swój wygląd. Jacek Klajna podkreślił, że 
cieszą go takie teksty, jak ten, który przygotował o rodzinie 
Kotowskich, gdyż wnoszą coś nowego do ikonografii Chojnic 
i zachęcił do obejrzenia zamieszczonych archiwalnych foto-
grafii. Maria Czaplewska przypomniała jak zrodziła się idea 
Nocy Muzeów i co w maju działo się podczas niej. Żaneta Ja-
sińska mówiła o tegorocznej edycji InterTonów, które z uwagi 
na pandemię odbywały się hybrydowo – na żywo i online. Po-
mysłodawca książki o POM Nieżychowice Józef Januszewski 
mówił o historii zakładu, w którym przez wiele lat pracował 
i do którego zamykał bramę w 1992 roku, jako likwidator. Bog-
dan Kuffel przyznał, że w trakcie pisania tekstu o spotkaniach 
z kardynałem Wyszyńskim zdecydował, że nadszedł czas, 
żeby spisać swoje wspomnienia. Poproszony o wypowiedź 
Maciej Jarczyński przyznał, że nie lubi mówić o sobie i woli, 
jak ludzie oglądają jego twórczość malarską czy filmową i jej 
doświadczają. Zaprosił wszystkich na wystawę, która czynna 
będzie od 2 sierpnia w Chojnickim Centrum Kultury.

      Prowadzący zachęcali do lektury „Kwartalnika Chojnickie-
go” i podkreślali, że w przyszłym roku minie 10 lat od ukazania 
się pierwszego numeru, który to fakt zostanie przez redakcję 
odnotowany. Redaktor naczelny poinformował także, że no-
wym członkiem Rady Programowej zostanie zastępca burmi-
strza Adam Kopczyński. W trakcie promocji uczestnicy mogli 
zaopatrzyć się w 36. numer pisma, a także uzupełnić swoją 
biblioteczkę o numery, których promocje nie odbyły się z po-
wodu pandemii oraz o niektóre wcześniejsze, które były także 
wyłożone. Najnowszy numer jest teraz dostępny dla wszyst-
kich zainteresowanych m.in. w działach biblioteki.

MBP  w Chojnicach

       W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnicach w czwartek 15 lipca 2021 roku od-
był się wykład Beaty Grabowskiej z Parku Naro-
dowego „Bory Tucholskie”. Skierowany on był 
do członków Klubu Seniora Astry, działającego 
przy Chojnickim Centrum Kultury.

    Prelegentka w bardzo ciekawy sposób omówiła 
najważniejsze zagadnienia dotyczące Parku Naro-
dowego „Bory Tucholskie”, zaprezentowała także 
slajdy informacyjne o tym terenie, który jest krainą 
jezior lobieliowych i borów chrobotkowych. Mówiąc 
o położeniu parku podkreśliła, że zajmuje on cen-
tralną, najważniejszą część Rezerwatu Biosfery 
Bory Tucholskie utworzonego w 2010 roku. Park jest 
jednak starszy, w tym roku obchodził jubileusz 25-le-
cia. Obejmuje on teren gminy Chojnice i część gminy 
Brusy, jego powierzchnia wynosi ponad 4 tys. 600 
ha. Dodatkowo otoczony jest liczącą prawie 13 tys. 
ha otuliną, w której obowiązują inne formy ochrony.

    Beata Grabowska mówiła o wprowadzonych na te-
renie parku narodowego obszarach ochrony, jego je-
ziorach, w tym 8 jeziorach lobeliowych, chronionych 
zwierzętach i cennych roślinach. Wspomniała o ofer-
cie dla turystów – szlakach pieszych, rowerowych 
i konnych, kładkach spacerowych oraz mostkach, 
a także tablicach informacyjnych przy wejściach na 
teren parku. Jak podkreśliła, starają się, żeby infra-
struktura na terenie parku była drewniana, żeby była 
bardziej naturalna. Zachęciła także do korzystania 
z wyznaczonych ścieżek dydaktycznych, w tym 
ścieżki botanicznej przy siedzibie parku w Charzy-
kowach. Z kolei w Chocińskim Młynie funkcjonuje 
Centrum Edukacji Przyrodniczej z zagrodą pokazo-
wą zwierząt.

     Seniorzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, 
mieli też pytania do prowadzącej, w tym o wilki oraz 
o grzyby. Na pamiątkę otrzymali broszury, widoków-
ki i piórniki przygotowane z okazji 25-lecia Parku Na-
rodowego „Bory Tucholskie”.

MBP  w Chojnicach
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 Pandemia ustąpiła i mamy takie wrażenie, że „wróciliśmy do normalności”. 
Pozostaje jednak obawa o przyszłość, o jesień … Niestety szczepienia nie są naszą 
silną stroną, a szkoda. Oby nie było konsekwencji tego braku aktywności. Jesienią 
zobaczymy co będzie.

 Przyznam szczerze, że trochę żałuję naszego zaniechania w realizacji imprez let-
nich. Wiem, że jestem za to krytykowany, ale proszę o usprawiedliwienie. Budujemy nową  
fosę, jest aktywny Park Wodny i ChCK. Obiecuję, że nadrobimy zaległości i z dużą mocą 
będziemy organizować imprezy w przyszłym roku. Nie jest jednak tak, że nic się nie dzieje. 
Wczoraj odbyła się 43 Kaszubska Wystawa Psów Rasowych w Parku 1000-Lecia przy 
wspaniałej pogodzie (nie było upału, a to dla psów super warunki). Miłość do zwierząt jest 
miarą człowieczeństwa. Jak patrzę na moją córkę Lilkę i owczarka niemieckiego (Smokie), 
to chcę Wam powiedzieć, że każdego dnia jestem zaskoczony. Miłość, przyjaźń i wspólna 
zabawa. Smoki ma już 7 lat, oby żył wiecznie. Martwię się co będzie jak odejdzie „do krainy 
wiecznych łowów”. Owczarki żyją średnio ok. 10 lat. Na wystawie witałem uczestników, ale 
byłem też z żoną Magdą i córką Lilką jej uczestnikiem. Smokie wygrał klasę i rasę i udo-
wodnił, że tytuł chempiona Polski, który zdobył 4 lata temu nie był pomyłką. To piękny pies, 
możecie go zobaczyć na moim profilu na FC.

 W pracy też nie próżnujemy. Zgłaszamy trzy nowe inwestycje do „Polskiego ładu”.: 
żłobek, Wyszyńskiego, Obrońców Chojnic i Rzepakową. To ważne tematy. Mamy projekty, 
możemy realizować tak potrzebne inwestycje.
 Kończymy projektowanie Igielskiej (mamy 10 mln z tarczy plus pomoc gminy), 
mamy pozwolenie na dworzec kolejowy, rozstrzygamy przetarg na inspektorów. Gotowe 
jest przejście podziemne, kończymy dworzec autobusowy. Najważniejsze – gotowa już 
jest Brzozowa! Niestety w sierpniu będziemy przeciskać się z kolektorem od Okrężnej do 
Parku 1000-lecia. Ogłaszamy przetarg na główny budynek dworca. Kosztorys – ok. 20 mln 
PLN! Szok. Ceny szybują, martwię się czy będziemy w stanie tą inwestycję dokończyć, ale 
bądźmy dobrej myśli…

 Zakończyliśmy inwestycję na Wzgórzu Ewangelickim. Jest pięknie, korzystamy 
z tego miejsca. Zakończyliśmy ul. Rolbieckiego. Uporaliśmy się z ulicami osiedlowymi, któ-
re były w planie. Generalnie jest dobrze, ale musimy skupić się na tym, co mamy rozpocząć  
za parę tygodni. Kolejne drogi i obiekty.
 Kończymy remont Parku Wodnego – I etap. Wizualnie wygląda to pięknie. Nowe 
okna (trzy szybowe), nowa elewacja, remont dachu, zjeżdżalni. Teraz czas na technologię. 
Ma już 20 lat, a to tak jak z samochodem, czyli jeszcze trochę i koniec możliwości.
 Na emeryturę odeszli dwaj zasłużeni prezesi – Mieczysław Sabatowski – MZK 
i Zbigniew Odya – ZGM. Mają godnych następców, którzy bardzo dobrze rokują na przy-
szłość. Przed Nimi trudny czas i wiele wyzwań technicznych i ekonomicznych.
 16. sierpnia sesja Rady Miejskiej. Radni podejmą decyzje o ważnym znaczeniu 
dla nas. Potem już wrzesień i szereg przetargów. Oby była konkurencja i ceny były jak 
najniższe!

Pozdrawiam
Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

Aktywne wakacje
ZDANIEM BURMISTRZA

03.08.2021

03.08.2021
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Letnie Chojnice.

      Patrząc na lipiec w kulturze powiatu 
chojnickiego jego stolica wypada letnio. 
Mam na myśli otwarte koncerty dla pu-
bliczności. Mocne było  popandemicz-
ne wejście Czerska z koncertem „Lady 
Pank” i Małgorzaty Ostrowskiej (w Ry-
tlu). Ciekawie przedstawiała się oferta 
w Gminie Chojnice m. in. w amfi teatrach 
w Swornegaciach czy Charzykowach.
      Zabrakło tego w Chojnicach. Możli-
wości ogranicza ciągnący się remont fosy 
miejskiej. Podobały mi się koncerty w Par-
ku Tysiąclecia w poprzednich latach, więc 
może należało pójść tym tropem. Sen-
sowną alternatywą wydaje się też boisko 
przy Parku Wodnym. Zapewne pandemia 
mocno  utrudnia planowanie i organizację 
imprez, ale nie jest to niemożliwe do wy-
konania, patrząc na ościenne samorządy.

Parki rekreacyjno-wypoczynkowe 
w Chojnicach.

Ucieszyłem się czytając w „Czasie Choj-
nic” o koncepcji przewodniczącej Samo-
rządu Mieszkańców Osiedla nr 4 Korne-
lii Żywickiej. Miała to być sieć ogrodów 
tematycznych połączonych z alejkami 
dla dzieci, rowerzystów, skateparkiem 
i psim wybiegiem. Chodziło o wpisanie 
tego obiektu do planu zagospodarowania 
przestrzennego dla ulic Igielska i Rzepa-
kowa. Burmistrz nadał temu przewidziany 
prawem bieg, ale ma inne plany wobec  
tego miejsca. W jego ocenie park musial-
by być kosztem żłobka albo budownictwa 
wielorodzinnego. Zapewne żłobek na tym 
osiedlu jest potrzebny, ale kolejne bloki 
mnie zasmuciły. Zielone enklawy są po-
trzebne mieszkańcom. Poza tym stajemy 
się betonową pustynią, co jest szcze-
gólnie niebezpieczne przy intensywnych 
opadach, o czym przekonujemy się coraz 
częściej.
Arseniusz  Finster potrafi  myśleć kreatyw-
nie. Jeśli będzie chciał, znajdzie kom-
promisowe rozwiązanie w tej sprawie. 
Z korzyścią dla nas wszystkich byłoby 
powstanie kilku takich parków w różnych 

częściach miasta, o czym wspominała 
Kornelia Żywicka. Warto je wpisać do 
planów zagospodarowania i realizować 
w perspektywie wieloletniej, bo trzeba 
zabezpieczyć niemałe środki.

Godziwe miejsce dla seniorów.

Ucieszyła mnie informacja, że nasz po-
wiat zamierza otworzyć klub seniora 
w pomieszczeniach licealnego klubu „Pod 
Budą”. Otrzyma na ten cel 80 % środków 
z budżetu wojewody. Pomieszczenia 
mają też być miejscem międzypokolenio-
wej integracji. Seniorzy  z klubu „Wrzos” 
spotykają się w dosyć siermiężnych wa-
runkach na placu Jagielloński. Śpiewają-
cy klubowicze z „Astry” korzystają z go-
ścinności Chojnickiego Centrum Kultury. 
Jako społeczeństwo starzejemy się, więc 
przyda się godziwe miejsce dla aktywno-
ści seniorów.

Zmonopolizować Chojnice!

Kilkanaście dni temu ujrzała światło 
dzienne licencjowana gra planszowa MO-
NOPOLY edycja CIECHANÓW. Łączy 
w sobie walory promocyjne i edukacyjne 
(Mała Ojczyzna). Dochód ze sprzeda-
ży przeznaczony jest na schronisko dla 
bezdomnych zwierząt. Może powstanie 
edycja CHOJNICE? Zbierać jest na co, 
a promocji i poszerzania wiedzy o na-
szym mieście nigdy za dużo.

Z turem przez pasy.

Kilka dni urlopu spędziłem w Danii. W Aar-
chus, drugim pod względem liczby miesz-
kańców mieście, przechodząc kilka razy 
przez przejścia dla pieszych zauważyłem 
w zielonym kółeczku wikinga. Rozbawi-
ło mnie to, a jednocześnie pojawiła się 
myśl: a może głowa tura na chojnickich 
zielonych światłach? Zdaję sobie sprawę, 
że wymagałoby to zmian prawnych i zna-
lezienia do nich sojuszników w innych 
miastach. Oczywiście znak musiałby być 
zatwierdzony przez wyznaczony organ 
krajowy. Marzenie ściętej głowy?

Chojnice – zamknięte miasto?

      Takie pytanie nasuwa mi się, kiedy obser-
wuję to, co dzieje się w tym roku w naszym 
mieście w wielu obszarach. W samorządzie, 
mimo pandemicznego rozluźnienia, nadal 
działamy w trybie zdalnym. To już prawie pół-
tora roku pracy w takim trybie i widać, że taka 
wymuszona forma funkcjonowania rady nie 
jest najlepszym rozwiązaniem. Coraz więcej 
spraw - w moim odczuciu -odkładanych jest na 
później. Wiele ważnych tematów nie jest poru-
szanych, a czas upływa. Na kulturalnej mapie 
Chojnice są swoistą pustynią. Praktycznie 
w bieżących wakacjach nie odbędą się żad-
ne znane z poprzednich lat wydarzenia. Nie 
było Dni Chojnic, nie będzie Nocy Poetów. Jak 
chcemy sprawić, by turyści zawitali do nasze-
go miasta? Czym chcemy ich przyciągnąć? 
Okazuje się, że sąsiednie gminy znalazły spo-
sób, by pogodzić obowiązujące ograniczenia 
z realizacją różnych inicjatyw. Niestety nasze 
miasto zamknęło się. Kolejne zagadnienie to 
ciągnące się inwestycje. Mieszkańcy już po-
wszechnie śmieją się, że żadna inwestycja 
w mieście nie jest realizowana terminowo. 
Przebudowa Brzozowej – opóźniona. Prze-
budowa Fosy – opóźniona. To przykłady 
z ostatnich tygodni, ale w perspektywie po-
przednich lat taki obrót spraw stał się niestety 
normalnością. To tak nie powinno wyglądać. 
Winy za wszystko nie da się zrzucić na wiru-
sa i wywołane przez niego ograniczenia, choć 
tak jest najwygodniej. To kilka przykładów po-
kazujących, że miasto staje się coraz mniej 
przyjazne dla przyjezdnych jak i dla samych 
mieszkańców. To proces, który niestety po-
stępuje. Niemniej pozostaję optymistą i wie-
rzę, że Chojnice znów będą otwarte.

Hulajnogi zamiast miejskiego roweru :(

     Z przykrością przyjąłem do wiadomości 
informację, że miasto zamierza zrezygnować 
z projektu miejskiego roweru. Sam spędzam 
wiele czasu na rowerze, stąd takie rozwiąza-
nie byłoby mi zdecydowanie bliższe niż hu-
lajnogi, które kilkanaście dni temu pojawiły 
się w Chojnicach. Dla jasności – nie jestem 
przeciwnikiem hulajnóg. Natomiast z uwa-
gą obserwuję początki funkcjonowania tego 

rozwiązania. Nie zauważyłem wielkiego „bo-
omu” w ich użytkowaniu, zaś nagminnie ob-
serwuję negatywne efekty działań ich użyt-
kowników. Zostawianie hulajnóg w miejscach, 
gdzie ich być nie powinno - na środku chodni-
ków, na ścieżkach rowerowych, poza strefami 
wyznaczonymi przez operatora. To co wcze-
śniej widywałem w innych polskich miastach, 
teraz mamy u nas. A czemu tzw. „spoty” gdzie 
można je zostawiać nie zostały w konkretny 
sposób oznaczone? Sopot wprowadził kary 
dla operatorów i osób, które nie podporząd-
kowują się do ustalonych reguł. A u nas, jak 
na razie „wolna amerykanka”. Do tego część 
użytkowników zapomina, że zgodnie z obo-
wiązującymi od niedawna przepisami pręd-
kość hulajnogi, tam, gdzie poruszają się piesi, 
musi być dostosowana do tempa poruszania 
się pieszych! No i osoby poniżej 18 roku życia 
muszą posiadać karty rowerowe. 

Czwarta fala?!

     Dzisiaj już nie pytamy czy - tylko kiedy ko-
lejna fala pandemii będzie miała swój szczyt 
w naszym kraju. Mimo tak wielu ograniczeń 
i strat poniesionych przez gospodarkę nadal 
często funkcjonujemy tak jakby koronawirusa 
nie było. Spójrzmy na to co dzieje się na uli-
cach, w sklepach. Tak wiele osób za nic ma 
obowiązujące ograniczenia. Tu już nie chodzi 
o życie i zdrowie tych, którzy obowiązują-
cych ograniczeń nie przestrzegają. Tu chodzi 
o ludzką odpowiedzialność za innych. Niech 
każdy z nas odpowie sobie na pytanie: czy 
faktycznie noszenie maseczek i zachowywa-
nie dystansu są takim wyzwaniem? Naprawdę 
tak ciężko niektórym tego przestrzegać? Ile 
osób z grona naszych najbliższych ma zma-
gać się ze skomplikowanymi powikłaniami po 
wirusie? Ile osób ma bezsensownie umrzeć, 
bo nie przeżyją walki z COVID-em?
     Szanowni Państwo, to od nas samych zale-
ży, jak będzie rozwijać się pandemia. O zale-
tach szczepień powiedziano już tak wiele, że 
tu już nie ma z czym dyskutować. A wszelkie 
badania potwierdzają, że w zdecydowanej 
większości ciężko chorują i umierają osoby 
niezaszczepione. W imieniu swoim i innych 
proszę – dbajmy o siebie nawzajem!
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HISTORIA  CHOJNIC

 Osada chojnicka powstała w wieku XII na 
przesmyku między Jeziorem Cegielnianym i Jeziorem 
Zakonnym. Życie miejskie, skupione było w obrębie 
rozpadających się murów i na dwóch przedmieściach: 
Człuchowskim i Gdańskim. Chylące się ku ruinie bra-
my miejskie: Młyńska i Gdańska zostały rozebrane. 
Podobny los dotknął część średniowiecznych murów 
miejskich. W połowie XIX wieku osuszono jezioro Ce-
gielniane położone na północ od miasta i rozbudowano 
istniejące od średniowiecza przedmieścia Gdańskie, 
przy klasztorze augustianów i przed Bramą Człuchow-
ską. W roku 1935 osuszono kolejne jezioro, tym razem 
na południe od miasta (Zakonne), zamieniając pozy-
skane tereny na park miejski. W miejscu osuszonego 
jeziora Cegielnianego wybudowano stadion sportowy.

 Dwa łączące się ze sobą, a otaczające Chojnice 
jeziora: Zakonne (Monchsee), zwane również Jeleńcz oraz 
Zielone, zwane Cegielnianym były pozostałością okresu 
polodowcowego. W średniowieczu miasto miało charak-
ter warowny a jeziora stanowiły naturalne zabezpieczenie 
przed najazdem. Nazwa Jeziora Zakonnego wywodzi się 
od Wyspy Zakonnej, zwanej również Wyspą Mnisią – wy-
mienionych po raz pierwszy w roku 1366. Oba jeziora łą-
czyły się koło Bramy Gdańskiej, a wody tych jezior zasilały 
młyn słodowy położony przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza.
 Jezioro Zakonne rozciągało się na południe od 
miasta: od dzisiejszej Alei Brzozowej do ul. Krętej. Sięgało 
dzisiejszego placu św. Jerzego i ul. Angowickiej z jednej 
strony, a ul. Prochowej z drugiej. Dzisiejsza Aleja Brzozo-
wa, dawniej była groblą za którą rozciągało się bagno. 
 Jezioro Zielone (Cegielniane) łączyło się z Je-
ziorem Zakonnym. Rozciągało się między ulicą Wysoką, 
Ogrodową i Mickiewicza, w miejscu dzisiejszego stadionu 
sportowego. Z powodu licznych epidemii jezioro postano-
wiono w 1868 osuszyć (w 1877 było zamulone cuchnący-
mi ściekami miejskimi). Nastąpiło to w 1900 roku. W latach 
dwudziestych były tu działki ogródkowe, obecnie stadion. 
Ostatnią pozostałością po Jeziorze Cegielnianym był staw 
w miejscu dzisiejszego placu Emsttdeten.
W XVIII w. Chojnice nie posiadały kanalizacji. Ulice przypo-
minały polne drogi, którymi do podmiejskich jezior oprócz 
potoków po deszczu, spływały również wszystkie inne 
nieczystości. Oba jeziora, tj. położone na północy Jezio-
ro Cegielniane i leżące na południu Jezioro Zakonne były 
zbiornikami ścieków. Jednym z głównych problemów były 
latryny wojskowych koszar przy ul. Nowe Miasto. Po obfi-
tych opadach przelewały się, a ich zawartość zasilała Jezio-
ro Cegielniane. Gdy latem obniżał się poziom lustra wody, 
wówczas błoto, zalegające dno zatruwało powietrze. Brak 
jakiejkolwiek troski władz miejskich o polepszenie tego sta-
nu rzeczy był też przyczyną wybuchu epidemii cholery w la-
tach 1831 i 1848, której ofiarą padło wielu mieszkańców. 
Osuszanie obu jezior zapoczątkowano w lutym roku 1857.
 W tym czasie Jezioro Cegielniane było już tylko 
zamulonym, cuchnącym dużym zbiornikiem ścieków i bru-
dów ulicznych. W związku z następną epidemią w 1866 
roku gdy zachorowalność w mieście wynosiła 653 osoby, 
z czego 259 przypadków zakończyło się zgonem, posta-
nowiono całkowicie osuszyć jezioro. Decyzję ówczesna 
gmina, podjęła w 1868 r. Całkowite osuszenie i zasypanie 
Jeziora Cegielnianego nastąpiło dopiero na Wielkanoc 

1900 roku. Na jego miejscu powstawały poletka do uprawy 
warzyw. W 1931 r. uporządkowano ten teren, założono zie-
leńce oraz wybudowano stadion sportowy.
 Podobnie było z Jeziorem Zakonnym; spuszczanie 
wód jeziora w roku 1857 odbywało się za pomocą potoku 
odpływowego, który rozpoczynał się przy ul. Sukienników, 
biegł tą ulicą wzdłuż murów obronnych, skręcał w ul. Gro-
belną i fosą miejską oraz częściowo ul. Mickiewicza wpadał 
do Jarcewskiej Strugi tuż przy młynie wodnym, który był 
tam usadowiony. 
 W 1868 roku lustro jeziora obniżono o 2 stopy. Młyn 
wodny który służył miastu od 508 lat częściowo rozebrano 
a koło wodne młyna unieruchomiono. Kolejne osuszanie 
Jeziora Zakonnego nastąpiło w sierpniu 1894 r.; ponownie 
obniżono taflę jeziora. Dalsze osuszanie jeziora nastąpi-
ło w czerwcu 1923 r. i w lipcu 1924 r. Mimo bagrowania 
mułu i ponoszenia wielkich kosztów na oczyszczanie, nie 
przynosiło to zadawalających skutków. Całkowite osusze-
nie nastąpiło latem 1936 r. W tym czasie jezioro sięgało do 
dzisiejszej ul. Sukienników 6, a jego głębokość wynosiła 7 
metrów. 

 Rozwiązanie tych problemów przyniosło wprowa-
dzenie od 1909 roku, kanalizacji miasta. W tym celu w 1886 
r. wybudowano dwa główne kanały odprowadzające wodę 
z rejonu miasta do Jarcewskiej Strugi. 
 Decyzją władz postanowiono osuszyć Jezioro 
Zakonne i Zielone, będące z racji zamulenia i zanieczysz-
czenia zagrożeniem sanitarnym. W 1934 r. przeprowa-
dzono kanał wodny od jeziora Zakonnego przez Pl. Kr. 
Jadwigi co pozwoliło na odprowadzenie wody do Jeziora 
Charzykowskiego i na likwidację tego ostatniego (Zielone-
go). Wcześniej nad tym projektem pracowało kilka lat wielu 
rzeczoznawców technicznych i melioracyjnych. Po daw-
nym Jeziorze Zakonnym pozostał tylko mały staw w parku 
1000-lecia.
 Dziś stanowi jedną z wielu wizytówek Chojnic. 
Park 1000-lecia po rewitalizacji zmienił się nie do poznania. 
Pierwsze prace przy założeniu parku na terenie osuszone-
go Jeziora Zakonnego rozpoczęto w czerwcu 1927 r. z ini-
cjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Chojnice.
Mimo kilkakrotnego wydobywania mułu i związanych z tym 
pokaźnych kosztów wcześniej nie odniesiono zamierzo-
nych rezultatów. Park zaprojektował miejski budowniczy 
Helmut Baldamus. Pierwotnie park zajmował obszar do linii 

byłego klasztoru Augustianów.
 Dalsza cześć pozostałości jeziora (Zakonnego) 
została wykorzystana po wojnie jako miejsce składowa-
nia gruzów ze zniszczonego śródmieścia. Jednak powięk-
szenie parku nastąpiło dopiero w 1959 w rezultacie czynu 
społecznego.
14 maja 1959 r. dla uczczenia 1000-letniej rocznicy Państwa 
Polskiego nadano mu nazwę Parku Tysiąclecia. Oficjalnie 
Park oddano do użytku 17 września 1966 r. W czynach spo-
łecznych wybudowano muszlę koncertową, zaplecze amfi-
teatru, boiska do gier sportowych, obelisk upamiętniający 
Mikołaja Kopernika, czy 500-setną rocznicę Powrotu Choj-
nic do Polski po okresie wojny trzynastoletniej.
 Stopniowa degradacja parku sprawiła, iż obszar 
ten nie służył chojniczanom jako miejsce wypoczynku. 
Dopiero miejski projekt rewitalizacji w 2010 r. sprawił, iż 
w parku powstały 3 kilometry alejek, pojawiło się 38 ko-
szy na śmieci, 75 ławek, 89 lamp, 5 altan, 2 pergole, 10 
dozowników na woreczki i pojemników na psie odchody,
ogród botaniczny, plac zabaw, nowe cieki wraz z kładkami, 
a w niedalekiej przyszłości karczma. Całości 16-hektaro-

wego parku strzeże 11 kamer sprzężonych z miejskim sys-
temem monitoringu.
 Dziś teren ten zmienił swoje oblicze nie do pozna-
nia i jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez 
mieszkańców miasta, jak i turystów. Rewitalizacja Parku 
1000-lecia w Chojnicach, zdobyła I miejsce w ogólnopol-
skim konkursie „Modernizacja Roku 2012”.
 Z Jeziorem Cegielnianym wiąże się legenda o du-
chu. W 1433 r. miasto było oblegane przez husytów, którzy 
próbowali pod osłoną nocy tratwami wedrzeć się do środka 
od strony Baszty Kościelnej położonej po wschodniej stro-
nie Starego Miasta. Franciszek Pabich w „Małym leksyko-
nie chojnickim” podaje, że mieszkańcy w porę otworzyli 
śluzy i spuścili wodę z jeziora, przez co tratwy Czechów 
ugrzęzły w mule. Wielu z oblegających ugrzęzło w szlamie 
lub zostali wzięci do niewoli – żołnierze dostali się do Choj-
nic bez broni – większa waga sprzyjała pochłonięciu żołnie-
rzy przez trzęsawiska. Niestety, jeden nie przeżył wyprawy 
– utonął w bagnach, a jego duch przez długie lata straszył 
chojniczan.
 
bagrowanie – mechaniczne usuwanie warstwy osadów 
dennych ze zbiorników wodnych.
husyci – ruch religijny i polityczny zapoczątkowany przez 
Jana Husa, którego zwolennicy   domagali się m.in. sekula-
ryzacji dóbr kościelnych i komunii pod dwiema postaciami.
młyn słodowy – młyny słodowe (kruszarki słodu) dla bro-
warów są maszynami do dokładnego wyciskania ziaren sło-
du ze skiełkowanych i wysuszonych ziaren zbóż. 
młyn wodny – budowla z urządzeniem do przemiału ziarna 
na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub 
turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami.
stopa –  jednostka miary, nawiązująca do przeciętnej dłu-
gości stopy ludzkiej. W różnych krajach miała inną długość. 
Zmieniała się także na przestrzeni wieków. Obecnie przez 
stopę najczęściej rozumie się stopę angielską = 30,480 cm,

(tekst i rysunek Wiesława Gołuńska)

1909, Jezioro Zakonne (Monchsee). Z lewej strony widoczny 
konwikt (zabudowania klasztoru poaugustiańskiego), z prawej 

strony tzw. dom rybaka wraz z budynkiem gospodarczym.

Ok. 1901, panorama Chojnic od strony północnej. Jezioro Zie-
lone (Cegielniane) rozciągało się w miejscu dzisiejszego sta-

dionu sportowego. Po osuszeniu jeziora na jego miejscu powsta-
wały poletka do uprawy warzyw. W 1931 r. uporządkowano ten 
teren, założono zieleńce oraz wybudowano stadion sportowy.
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HISTORIA  CHOJNIC

          22 lipca 2021 roku zakończył się drugi etap prac archeologicznych w chojnic-
kiej „Dolinie Śmierci”. Wykonane prace miały na celu potwierdzenie wskazanego 
wcześniej przez mieszkańców Chojnic miejsca w którym dokonano mordu i spalenia 
ciał około 800 osób w dniu 20 stycznia 1945 roku. O wynikach przeprowadzonych 
prac dowiemy się zapewnie z raportu Instytutu Pamięci Narodowej. Mnie jednak 
zastanawia fakt, że bardzo mało mówi się o miejscowych ofiarach, o ich życiu, oraz 
w jaki sposób trafili do chojnickiej doliny. Oto historia jednej z nich.

Miejsce mordu i spalenia zwłok przed  rozpoczęciem prac archeologicznych

          Aleksander Stachurski urodził się 30 stycznia 1890 roku w Reetz (Raciąż mkoło 
Tucholi). Za młodu był bardzo umuzykalniony i został organistą w miejscowym kościele. 
Po pewnym czasie wyjechał do Niemiec i w Berlinie podjął studia medyczne na kierunku 
stomatologia.  Bardzo tęsknił za Polską i pozostawioną rodziną w Polsce. Po studiach, 
w 1919 roku, natychmiast powrócił do Polski i osiadł w Chojnicach przy Georgsplatz nr 4 
(dzisiaj Plac św. Jerzego nr 4), gdzie podjął prywatną praktykę technika dentystycznego. 
W 1925 roku, już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę figuruje jako mieszkaniec 
Chojnic w książce adresowej przy Placu św. Jerzego nr 4

Dyplomy ukończenia Berlińskich studiów

W tym samym czasie w małym mieszkaniu przy ul. Dworcowej 55 (przed zmia-
ną numeracji, dzisiaj Dworcowa nr 11) prywatną praktykę dentystyczną wraz z mę-
żem prowadziła Elza Jagier, która w 1937 roku przenosi swój zakład na ul Piłsudskie-
go 39 (dzisiejszy Sanepid) w celu polepszenia sobie warunków pracy. W tymże 
1937 roku Aleksander Stachurski był już właścicielem dużej kamienicy mieszkalnej

 Kamienice przy ul. Piłsudskiego nr  19 i 39

przy ul. Piłsudskiego 19. Tutaj pracował w charakterze lekarza dentysty w Kasie Chorych, 
prowadził również prywatną praktykę w swoim domu. Jak widać obie rodziny stały się bli-
skimi sąsiadami. 

          Stachurski, jak określa go rodzina, był osobą skromną, w życiu pieniądz nie miał dla 
niego większego znaczenia. Był jednak osobą majętną, posiadał samochód m-ki Fiat-500 
i bardzo dobrze wyposażony gabinet. Kiedy rozliczał pacjenta, zawsze mówił, że na zapła-
tę może poczekać. Swoich pacjentów odsyłał do swojej pielęgniarki by to ona wyznaczała 
sumę za wykonaną usługę i by uwzględniała ich zamożność. Angażował się w różnego 
rodzaju pomoc dla mieszkańców Chojnic. Starał się być pomocny. 
         Był bardzo zaangażowany patriotycznie. W sierpniu 1921 roku, już po odzyskaniu 
przez Chojnice niepodległości, wykonano mu odlew popiersia w polskim mundurze w stop-
niu podporucznika. Kiedy w 1939 roku uczestniczył w kopaniu rowów obronnych wokół 
miasta, wyjął z samochodu tylnie siedzenia by przewozić sprzęt potrzebny do tych prac. 
Musiał również znaleźć się na niemieckiej liście w pierwszej kolejności do zatrzymania 
jako element niepożądany, gdyż polska inteligencja zajmowała na niej pierwsze miejsca. 
W pierwszych dniach wojny wiedząc, że może być na liście i Niemcy mogą go poszukiwać, 
wyjechał do Stobna, do siostry, do rodziny Wegner i tam przebywał kilkanaście dni. 
 
          Natomiast jego bliski sąsiad Jagier, po zajęciu Chojnic przez Niemców został  
partyjnym działaczem  NSDAP. Tak jak wielu miejscowych Niemców, on i jego żona 
również zapragnęli lepszego gabinetu i lepszej pozycji społecznej. Nadarzyła się oka-
zja a pod ręką był sąsiad dentysta i wspaniała kamienica. Po powrocie Stachurskiego 
do Chojnic, Jagier oskarżył go, że się ukrywa i że jest poszukiwany. Niemcy w dniu 14 
września 1939 roku aresztowali go i doprowadzili do gestapo na ul. Ramy 6 a w dniu 18 
września wywieziono go w kierunku Igieł i ślad po nim zaginął. Dopiero w dniach 21 li-
stopada do 1 grudnia 1945 r. dokonano ekshumacji zwłok w rowie strzeleckim po prawej 
stronie drogi do Czartołomia w pobliżu majątku Igły i tam wśród wydobytych 107 ciał wśród 
53 rozpoznanych osób, rozpoznano Aleksandra Stachurskiego. Tak jak wszystkich innych 
ekshumowanych, po wystawieniu na widok publiczny w chojnickiej farze, w dniu 8 grud-
nia 1945 roku uroczyście pochowano go na specjalnie otwartym Cmentarzu Ofiar Zbrodni 
Hitlerowskiej przy ul Gdańskiej w Chojnicach. Stachurski spoczął w zbiorowej mogile 10 
ofiar oznaczonej  Nr 5, a po przebudowie cmentarza w 1950 roku oznaczony grobem nr 32. 
W trakcie przebudowy cmentarza rodzina ekshumowała zwłoki i przeniosła je na cmentarz 
do Leszna.

Popiersie wykonane w sierpniu 1921 r.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

      Teofil Borzyszkowski urodził się w 1841 r. Mściszewicach (powiat kartuski) w ro-
dzinie rolniczej Antoniego i Julianny z Wiczlińskich. Jako dziesięciolatek rozpoczął naukę 
w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach. Z miastem tym związany był przez całą 
dekadę (1851-1860).

      Rówieśnikiem T. Borzyszkowskiego i kolegą z klasy (ten sam rocznik matury - 1860) 
był Ignacy Ograbiszewski, który później również wybrał stan duchowny. Ksiądz Ograbi-
szewski był, co ciekawe, cenionym nauczycielem matematyki w pelplińskim progimna-
zjum Collegium Marianum; słynął z doskonałej pamięci i wszechstronnych zdolności.
Po zdobyciu świadectwa maturalnego Teofil Borzyszkowski podjął studia uniwersyteckie 
w Mȕnster. Zgłębiał tam tajniki filozofii i teologii. Następnie przeniósł się do Seminarium 
Duchownego w Pelplinie, gdzie 12 marca 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie.

W sąsiedztwie z Ceynową

         Posługę wikariuszowską sprawował najpierw w Chełmnie, a później w Tucholi. Kolej-
nym etapem pracy duszpasterskiej było administrowanie parafią w Byszewie. 16 grudnia 
1867 r. ks. Borzyszkowski dekretem biskupim objął rozległą terytorialnie parafię w Przy-
siersku na Kociewiu świeckim. Jedną z osób, z którymi nierzadko kontaktował się przysier-
ski proboszcz był lekarz z Bukowca, doktor medycyny Florian Stanisław Ceynowa (również 
wychowanek gimnazjum chojnickiego). Obaj ci przedstawiciele pomorskiej inteligencji na-
leżeli do patriotycznego Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich. 
W latach 1876-1879 do TPN należały 4 osoby z terenu parafii; oprócz duchownego i leka-
rza byli to ziemianie: Stanisław Czapski z Bukowca i Bolesław Różycki z Biechówka.

     Księdza Teofila z Ceynową łączyły też inne relacje. Jak podaje prof. Józef Borzyszkow-
ski proboszcz ochrzcił dzieci kaszubskiego działacza i pisarza. Potomstwo to miał ze swoją 
konkubiną Rozalią Tarnowską. Po nagłej śmierci Ceynowy (zawał serca) ks. Borzyszkow-
ski odprawił 31 marca 1881 r. ceremoniał pogrzebowy. Uroczystościom, z udziałem licz-
nie zgromadzonych mieszkańców, przewodniczył, jak trafnie zauważył dr Ireneusz Pieróg,  
„też Kaszuba i też syn rolnika”.

Brutalne przesiedlenia

      Po czternastu latach sumiennej posługi na Kociewiu ks. Teofil Borzyszkowski został 
przeniesiony do Lidzbarka Welskiego. Od 27 października 1881 r. był proboszczem w mie-
ście i okolicach, z których wysiedlono wiele osób. Doszło do tzw. rugów pruskich. W 1885 
r. usunięto siłą z monarchii pruskiej Polaków nieposiadających obywatelstwa pruskiego. 
Jak napisał ks. Henryk Mross, historyk duchowieństwa diecezji chełmińskiej, przeszło ty-
siąc parafian ks. Borzyszkowskiego musiało opuścić miejsce zamieszkania i udać się pod 
zabór rosyjski. Działalność patriotyczna bliska była ks. Teofilowi. Dnia 14 lutego 1892 r. 
uczestniczył w Lidzbarku w przygotowaniu wiecu, na którym domagano się języka polskie-
go w szkolnictwie elementarnym. Podobne wiece przeprowadzono w wielu innych miejsco-
wościach m.in. w Brusach, Czersku, Osiu czy w Świeciu.
       We wszystkich wspólnotach parafialnych, w których pracował, kapłan z Kaszub zawsze 
zabiegał o krzewienie życia w trzeźwości. W Lidzbarku w 1890 r. założył Towarzystwo 
Wstrzemięźliwości „Jutrzenka”. W ostatnich latach pracowitego życia ks. Borzyszkowski 
chorował. Zmarł 11 września 1900 r. w Lidzbarku. 

fot.: domena publiczna

      Zarząd Chojnickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wystąpił do Burmistrza Chojnic 
z inicjatywą, aby ten wystosował wniosek do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały związanej 
z nadaniem dr. inż. Janowi Klepinowi tytułu Zasłużonego Obywatela Chojnic.
         Jan Klepin, przyszły doktor nauk rolniczych, urodził się w 1959 r. w Chojnicach. Szkołę 
średnią (Technikum Hodowlane) ukończył w Samostrzelu k. Nakła. Studiował na Wydziale 
Rolniczym ATR w Bydgoszczy. Doktorat uzyskał w 1997 roku; dysertacja dotyczyła ekolo-
gicznych metod ochrony roślin w praktyce rolniczej. 
        W latach 1991-2014 był dyrektorem zespołu szkół przy ul. Dworcowej 1 – obecnie pla-
cówka ta nosi nazwę Technikum nr 2 w Chojnicach. Jan Klepin należał do grona założycieli 
Biskupiego Uniwersytetu Ludowego i był jego wieloletnim dyrektorem.
       Znaczącym osiągnięciem Jana Klepina jest też wieloletnie kierowanie pracami Fundacji 
Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, która prowadziła w minionych wielu latach bar-
dzo aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i edukacji zdrowotnej. 
Jako twórca i współautor kilku programów edukacji zintegrowanej doczekał się uznania 
środowiska naukowego. Wiele jego projektów nagrodzono w ogólnopolskich konkursach. 
       Dr inż. Jan Klepin należy do grona współzałożycieli Chojnickiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk, którego był wieloletnim wiceprezesem, współorganizował m.in. kolejne edycje 
Chojnickiego Festiwalu Nauki czy Mityngu Młodych Przyjaciół Nauki. Aktywnie wspiera 
również działalność Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. 
       Wielu czytelników miały też popularyzatorskie publikacje Jana Klepina na łamach „Ga-
zety Chojnickiej” i „Gazety Pomorskiej”; dotyczyły one tak bliskiej mu problematyki przy-
rodniczej i ekologicznej.
     Reasumując te krótkie rozważania: życie społeczne, oświatowe i naukowe w Chojni-
cach bez wysiłków organizacyjnych i twórczych pomysłów Jana Klepina byłoby znacznie 
uboższe.

Dr inż. Jan Klepin otrzymuje w chojnickim ratuszu wyróżnienie
z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla.

Parafia pw. Świętego Wawrzyńca - Przysiersk

Grób Floriana Ceynowy w Przysiersku k. Świecia.
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Słowo Pomorskie, Numer 174. Toruń, środa 3 sierpnia 1921

~ Chojnice.  (Nieszczęśliwy wypadek) Onegdaj trzyletni synek robotnika Baczyńskiego 
bawił się z innymi dziećmi na ulicy.  Furmanka fabrykanta wody sodowej Lewandowskiego 
z Młyńskiej którą prowadził 14-letni syn mistrza garncarskiego …  jechała z Ogrodowej na 
Cegielnianą i najechała wyżej wymienione dziecko. Malec odniósł dość ciężkie obrażenia 
na głowie, rękach i brzuchu. W nieprzytomnym stanie zostało dziecko do zakładu św. Bo-
romeusza zaniesione gdzie mu siostry pierwszy opatrunek założyły

Słowo Pomorskie, Numer 177. Toruń, sobota 6 sierpnia 1921

~ Chojnice. d. 30 lipca 1921 r. (Drobne wiadomości z Chojnic) 
 Wczoraj wieczorem przeciągała przez miasto nasze i okolice burza jakiej najstarsi 
ludzie nie pamiętają. Piorunów kilkanaście padło w mieście. Pożaru nie wznieciły. Na no-
wym mieście zerwał piorun wszystkie druty telegraficzne i wpadł do domu pana Erdmana , 
zniszczył sufit. Na ulicy Wysokiej, raził chłopca który mowę utracił. Lekarz ma nadzieję że 
mowę odzyska.
 W Sławęcinie uderzył piorun w 2 gospodarstwa i doszczętnie zniszczył.  Wdowa 
Panske tylko bydło zdołała uratować. Gospodarz p. Berendt jedynie siebie uratował. 
 Przedwczoraj zakradł się złodziej do księdza wikariusza Pronobisa i w chwili gdy 
zamierzał wypróżnić szafę z rzeczy wszedł ksiądz Pronobis, który ofiarował złodziejowi 
swą pomoc w wybieraniu ubrań, lecz ten nie czekał ani chciał tego, tylko uciekł - lecz udało 
się policji państwowej ująć amatora księżej własności.
 Z targu. Targ był dziś bardzo ożywiony. Kartofle dość drogę bo płacono 10 mk. 
Są nawet tacy, którzy po 2000 mk. za centnar brali. Wiązkę marchwi płacono 15 mk., 
wiązkę cebuli 20 mk. Owoców było dużo lecz drogie. Jabłka 20, 25 i 30 mk., gruszki 20 
i 25 mk. za funt. Jajka 160 mk. mendel. Masła nie było.  Niezadowolenie jest we wszystkich 
warstwach, lecz nie jest to wina władz miejscowych tylko to są skutki rządów obecnych 
i unifikacji.

~ Chojnice.  (Włamanie z usiłowaną kradzieżą) Onegdaj w nocy włamał się złodziej do 
domu handlowego p. Jana Grzeni przy ulicy Gdańskiej. Za pomocą wytrychów otworzył 
drzwi od bramy i starał się dostać do prywatnego pomieszkania. Tymczasem łańcuszek 
przeszkodził mu w wtargnięciu do wnętrza. Po tem niepowodzeniu udał się złodziej do 
składu. Pani Laskowska która pp. Grzeniów znajdujących się obecnie w podróży zastę-
puje, spostrzegła dobijającego się złodzieja i zadzwoniła do odwachu policyjnego. Policja 
niebawem się zjawiła, złodzieja na ulicy aresztowała. Włamywacz pochodzi z Kościerzyny 
i ma nie jedną zbrodnie na sumieniu. Zbrodniarza odstawiono do więzienia.

Słowo Pomorskie, Numer 182. Toruń, piątek 12 sierpnia 1921

~ Chojnice.  (Konszachty z Żydami) „Dziennik Chojnicki” pisze: „Jakich mamy wśród siebie 
Polaków, oto przykład: Dowiedzieliśmy się że dwaj panowie, którzy mienią się dobrymi 
Polakami i patrjotami a mianowicie pp.  Januszewski i Nowak zawiązali spółkę handlową 
z Żydami Gutmanem i Chuwesem z Kongresówki i jako firmę podają swoje nazwiska – ma 
się rozumieć  nie za darmo!”

Gazeta Gdańska, Numer 177. Gdańsk, piątek 12 sierpnia 1921

~ Kłosnowo, pow. Chojnice.  Wielki pożar lasów i parku. W środę o godz. 1 po połu-
dniu wybuchł ogień w nadleśnictwie klosnowskiem. Powstał on blisko toru klejowego i przy 
panującej suszy szybko się rozszerzył. Przbyli na ratunek ludzie z Klosnowa, Męcikała, 
Turówca, Parowa, Powałek a nawet z Chojnic i Brus, pomiędzy nimi także dwóch konnych 
zołnierzy, celem poinformowania się, czy wojsko ma przybyć z pomocą. Tymczasem nad-
leśniczy p. Geisler i jego podwładny urzędnik p. Blege (obydwaj Niemcy) oświadczyli, „że 
tego nie potrzeba”, zaś ludziom wprost zakazali gaszenia ognia. Co do lasu, to ratunek 
był już niemożliwy, gdyż ogień sie zanadto rozszerzył. Natomiast byłoby można uratować 
wielki piękny park na wyspie jeziora ostrowickiego około 200 morg obszaru , gdyby obaj ci 
urzędnicy niebyli temu się sprzeciwiali. A szkoda to tem wieksza, że zawierał on dużo zwie-
rzyny i kosztownych drzewek sprowadzonych przez barona Eckardsteina, który go założył, 

a obecnie znajduje się w BerIine. Park ten jeszcze dziś się pali, pożar lasu zdołano jednak 
jeszcze w nocy na czwartek ugasić. Straty są miljonowe.

Słowo Pomorskie, Numer 194. Toruń, sobota 27 sierpnia 1921

~ Chojnice.  (Z komitetu b. jeńców) Dnia 21 bm. przed południem odbyło się zebranie b. 
jeńców na sali pana Januszewskiego.  Zebranie zagaił w imieniu zarządu Dzielnicy Pomor-
skiej p. Kunz, który omówił potrzebę zrzeszenia się byłych jeńców i odczytał szkic ustaw, 
które zostały przyjęte. Do zarządu miejscowego wybrano: prezesem p. Teodora Jankow-
skiego, zastępcą prezesa p. Maks. Leszczyńskiego, sekretarzem p. Bron. Wycikowskiego,  
zast. sekr. pana Winc. Baszanowskiego, skarbnikiem p. Wład. Nosińskiego. Zarząd miej-
scowy ma obowiązek zwołania zebrania ogólnego za dwa tygodnie i to 4 września przed 
poł. do Chojnic w celu założenia Towarzystwa a po południu odbędzie się zebranie w tym 
samym celu w Czersku, w poniedziałek w Brusach a potem w Karsinie. Z powiatów tuchol-
skiego i chojnickiego zgłosić się winni rodacy do zarządu w Chojnicach. Dalsze zebrania 
są przewidziane w Bydgoszczy, Toruniu, Tczewie i Wejherowie. Z tych miejscowości są po-
żądane adresy byłych jeńców, którzy by chcieli służyć pomocą tej organizacji. Zgłoszenia 
skierować trzeba do Stanisława Kunza „Drukarnia Pomorska” Grudziądz.

~ Chojnice. (Zebranie Z.L.N.) W niedzielę dnia 21 sierpnia o godzinie 1 w południe, zagaił 
prezes ksiądz Pronobis zebranie przy miernym udziale członków.  Po odczytaniu przez 
sekretarza p. Szostaka sprawozdania z poprzedniego zebrania, przedłożył skarbnik p. 
Richter stan kasy. Czcigodny ks. Prezes omówił nasze sprawy. P.  Stanisław Kunz omówił 
potrzebę szerzenia zdrowej oświaty przez Tow. Ludowe i gorąco zachęcał do ukochana 
nad wszystko naszej wiary św. i mowy polskiej.  Ks.  Pronobis podziękował p. K. za te 
gorące z serca idące słowa. W dyskusji zebrał jeszcze głos p. Przybylski zachęcając do 
licznego uczęszczania na zebrania Z.L.N., bo na tych bo tychże coś dobrego i pięknego 
się usłyszy więc i nauczy; również skarżył się że święto Matki Boskiej 15 sierpnia nie 
było obchodzone w Chojnicach. P. Kunz odpowiedział panu Przybylskiemu, że święto 15 
sierpnia od dawna należy w naszej diecezji do świąt skasowanych ale gdy Rząd dzień ten 
jako święto obchodzić będzie, to niewątpliwie i nasza diecezja się zgodzi, tym bardziej że 
w całej Polsce dzień ten i w kościele uroczyście święcono.  Zależy to na porozumieniu i na 
przyszły rok daj Boże tak będzie. Omówiono jeszcze sprawdzę poświęcenia sztandaru 
a po wyczerpaniu porządku obrad zamknął ks. prezes zebranie a na zakończenie odśpie-
wano rotę.

Słowo Pomorskie, Numer 197. Toruń, środa 31 sierpnia 1921

~ Chojnice. (Z.L.N.) Miejscowy zarząd koła „Związku Ludowo-Narodowego” zorganizował 
we wtorek 23 sierpnia olbrzymi wiec który się odbył w sali p. Januszewskiego pod przewod-
nictwem p. Sołtysiaka. Referat polityczny wygłosił profesor Petrycki z Warszawy. Mówca 
w obiektywny i rzeczowy sposób przedstawił zebranym stan obecnego położenia Polski 
pod względem politycznym i gospodarczym. Licznie zebrana publiczność w skupieniu słu-
chała referatu, darząc prelegenta długotrwałymi oklaskami. W dyskusji  zabrał głos młody 
p. Klugmann, który wyszedłszy na estradę zapomniał języka za co publiczność tupaniem 
zmusiła go do całkowitego zamilczenia  radząc wziąć książki do ręki i uczyć się. P. Klug-
mann zapewne na przyszły raz namyśli się wpierw za nim na wiecu Z.L.N. głos zabierze. 
Drugi w dyskusji przemawiał p. Sołtysiak,  poruszył sprawę przyszłych wyborów do Rad 
miejskich i gminnych oraz do Rad Powiatowych i Wojewódzkich. Polecając zebranym aby 
do rad tych wybierali ludzi najodpowiedniejszych bez względu na przynależność partyj-
ną. Po przemówieniu p. Petryckiego, który raz jeszcze głos zabrał aby wyświetlić sprawę 
wolnego handlu i szkodliwość nagłej „unifikacji”, zaśpiewano „Boże coś Polskę” i przewod-
niczący zamknął wiec, który był wspaniałą manifestacją uczuć narodowych i zrozumienia 
obywatelskiego.  Ogólnem życzeniem zwłaszcza zebranych kolejarzy było, aby podobne 
wiece częściej się odbywały. Ludzie dość już mają głupich frazesów jakiemi ich dotąd kar-
miono i zaczynają oceniać pracę Z.L.N.,  który ma najinteligentniejszych ludzi i dobro ogółu 
stawia ponad interesy klas. Związek Ludowo-Narodowy może przy przyszłych wyborach 
o ile postawi na  odpowiednich ludzi liczyć na poparcie wszystkich rozumnych obywateli. 

HISTORIA  CHOJNIC
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Pani Karolino kilka słów o sobie….

     Nazywam się Karolina Gatzke. Urodziłam się w 1995 r. 
w Chojnicach. Jestem absolwentką Wydziału Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierun-
ku grafi ka o specjalności grafi ka warsztatowa. W 2020 r. 
obroniłam dyplom z fotografi i wykonany pod opieką dr hab. 
Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK w Pracowni Grafi ki Mul-
timedialnej. Natomiast część uzupełniającą wykonałam 
pod opieką dr hab. Tomasza Barczyka, prof. UMK w Pra-
cowni Litografi i.

Jak zaczęła się Pani artystyczna pasja?

    Rysuję odkąd pamiętam. Zaczęło się od postaci z bajek 
i komiksów, następnie tworzenie mangi i portretów. W szko-
le moje zeszyty zapełnione były rysunkami na margine-
sach. Pierwsze artystyczne kroki stawiałam na zajęciach 
plastycznych prowadzonych przez panią Aleksandrę Ko-
secką. Tam oddawałam się pasji rysowania i spędzałam 
miło czas w doborowym towarzystwie, starszych stażem 
artystów, dzięki którym mogłam się wiele nauczyć.

Pani zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?

    Pół na pół. Talent plastyczny zdecydowanie ułatwił mi 
i przyspieszył proces nauki rysunku, jednakże moje obecne
zdolności są efektem wieloletniej pracy. Najbardziej rozwi-
nęłam swoje umiejętności na zajęciach w Chojnickim Cen-
trum Kultury prowadzonych pod okiem pani Danuty Woliń-
skiej, oraz pani Wandy Żabińskiej. Dzięki tym paniom udało 
mi się przygotować na egzaminy praktyczne na studia.

Jaki jest Pani główny obszar zainteresowań w sztuce?

      W tym momencie skupiam się głównie na grafi ce kom-
puterowej, ponieważ chciałabym znaleźć pracę związa-
ną z tą dziedziną. Jednakże zakres moich zainteresowań 
obejmuje również: rysunek, akwarelę, fotografi ę, litografi ę, 
projektowanie grafi czne, animację, haft. Jeśli chodzi o te-
matykę prac to jest to głównie postać i portret.

A gdzie Pani szuka inspiracji?

     Jeden ze sposobów polega na oglądaniu prac innych 
artystów na internecie lub podczas wystawy. Dzięki temu 
mogę poznać ciekawe rozwiązania techniczne, style, spo-
soby przedstawienia danego tematu. Gdy mam już pe-
wien punkt odniesienia w postaci inspirujących obrazów 
lub zdjęć, eksperymentuję. Zazwyczaj nie mam w głowie 
obrazu tego jak będzie wyglądał efekt końcowy mojej pra-
cy. Jeżeli już mam to na szczęście dziełem przypadku lub 
metodą prób i błędów wychodzi mi coś znacznie lepszego. 
Drugim sposobem jest obserwacja: natury, otoczenia, ludzi; 
słuchanie muzyki, czytanie książek. W takich momentach
przychodzi mi do głowy mnóstwo pomysłów, co nie zawsze 
mnie cieszy, bo wolałabym np. skupić się na czytaniu przy-
jemnej lektury.

Ma Pani swoich idoli w sztuce?

     Jako pierwszy przychodzi mi na myśl Kim Jung Gi. To 
niesamowite z jaką lekkością potrafi  narysować rozmaite 
postaci, przedmioty i sceny z pamięci. Poza tym duże wra-
żenie zrobiły na mnie wystawy twórczości Davida Lyncha, 
oraz akwaforty Shoichiego Futami, obie zorganizowane 
w Toruniu. Nie mam listy ulubionych artystów. Uważam, że 
większość twórców bez względu na kierunek czy styl ma 
coś ciekawego do zaoferowania, czym można się zainspi-
rować lub zachwycić.

Muzyka i sztuka chodzą parami. Czego Pani słucha?

     Wszystkiego. To zależy od nastroju i czasu w moim życiu. 
Mogę przez miesiąc słuchać głównie muzyki fi lmowej, a już 
w następnym miesiącu hitów z lat 80-tych. Niezmienne od 
lat moim faworytem jest południowokoreański zespół BTS.

Ma Pani własną pracownię?

     Za pracownię służy mi kawałek kąta w domu, który zago-
spodaruję sobie w momencie pracy. W czasie studiów ko-
rzystałam z pracowni litografi i, oraz studia fotografi cznego 
dostępnych w Katedrze Grafi ki na UMK.

Często organizuje Pani wystawy swoich prac?

      W lipcu w Chojnickim Centrum Kultury odbyła się moja 
pierwsza wystawa indywidualna. Zaprezentowałam na niej
litografi e, które składały się na część uzupełniającą mojego 
dyplomu. Do tej pory brałam udział w około 10 wystawach
zbiorowych prezentując swoje fotografi e, oraz grafi ki.

Gdzie można obecnie oglądać Pani prace?

       Na razie swoje prace publikuję wyłącznie na Instagramie 
na profi lu char_unnie. Wiele z moich ilustracji w tematyce
mitologii słowiańskiej znajduje się w podręczniku do gry fa-
bularnej „Przebudzenie bogów”. Starsze prace, z czasów 
szkolnych można zobaczyć w Liceum im. Filomatów Choj-
nickich. Na korytarzu, oraz (choć nie mam pewności czy 
wciąż tam wiszą) w sali od historii i bibliotece.

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

     Myślę, że jedno z moich większych osiągnięć to stwo-
rzenie wraz z grupą znajomych wspomnianego wcześniej 
podręcznika do gry gry fabularnej „Przebudzenie bogów”, 
który zyskał całkiem spore grono fanów.

Jakie ma Pani plany artystyczne
na najbliższą przyszłość?

     Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zorga-
nizować kolejną wystawę, tym razem cyklu fotografi i.

A jak Pani wypoczywa? Jak ładuje ”akumulatory”?

       Chyba nic tak nie naładuje akumulatorów jak dobry sen. 
Największym motorem do działania jest dla mnie chęć cią-
głego rozwoju. Wiem, że muszę się jeszcze wiele nauczyć 
i nieustannie szlifować swoje umiejętności i bardzo się z te-
gopowodu cieszę.

A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?

    Materiały zakupuję przez internet w profesjonalnym skle-
pie plastycznym. Jeśli chodzi o grafi kę komputerową pracu-
ję w programie Clip Studio Paint EX, oraz korzystam z ta-
bletu Wacom Intuos S.

Co by chciała Pani powiedzieć chojniczanom?

       Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy w lipcu 
odwiedzili moją wystawę „Bez polotu”. Praca nad grafi ka-
mi, które składają się na tę wystawę pomogła mi pokonać 
lęk przed tworzeniem prac, które w moim mniemaniu były 
nie wystarczająco dobre. Obecnie rysuję nie przejmując się 
czy coś mi wyjdzie czy nie. Najważniejsze jest dla mnie to, 
że robię to co lubię. Do czego zachęcam również i Was. 
Strach przed porażką czy opinią innych osób nie powinien 
blokować nas przed działaniem. Życzę również chojnicza-
nom miłego wypoczynku i pięknej pogody w sierpniu!

      W lipcu w Chojnickim Centrum Kultury odbyła się moja 

zbiorowych prezentując swoje fotografi e, oraz grafi ki.

       Na razie swoje prace publikuję wyłącznie na Instagramie 

wciąż tam wiszą) w sali od historii i bibliotece.

     Myślę, że jedno z moich większych osiągnięć to stwo-
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          Moskwa jest stolicą Rosji, jej największym mia-
stem i jednocześnie największym miastem w Euro-
pie, jednym z największych miast świata.  Miasto to 
odzwierciedla mocarstwowy charakter tego państwa. 
W Moskwie jest wszystko wielkie, choćby na przykład 
Kreml, wspaniała sieć linii metra, najwyższa w Euro-
pie wieża radiowo – telewizyjna, 6 pasmowe ulice czy 
potworne korki. Jest siedzibą najwyższych władz pań-
stwowych, jednym z najważniejszych ośrodków po-
litycznych, gospodarczych, religijnych, kulturowych, 
finansowych, edukacyjnych, komunikacyjnych i tury-
stycznych tego rozległego kraju. Jest jednym z najważ-
niejszych ośrodków finansowych świata, a koszty ży-
cia w nim są bardzo wysokie. Jest miastem kontrastów, 
żyje tam bardzo wielu miliarderów, ale też sporo ludzi 
żyjących w ubóstwie.

Plac Czerwony

        Każde miasto ma miejsce będące jego wizytówką. 
Takie miejsce ma również Moskwa. Plac Czerwony poja-
wia się w piosenkach i powieściach, jest on punktem, od 
którego powinieneś zacząć zwiedzanie rosyjskiej stolicy. 
Przy nim znajdziesz Kreml, Mauzoleum Lenina czy Sobór 
Uspieński.
        Najważniejszym budynkiem, który znajduje się przy 
Placu Czerwnonym jest oczywiście Kreml. Był kiedyś re-
zydencją rosyjskich carów i przywódców komunistycznych, 
a obecnie jest miejscem pracy rosyjskiego prezydenta. 
Kreml powstał z polecenia założyciela Moskwy, Jerzego 
Dołgorukiego w 1147 roku. W XV wieku otoczono Kreml ce-
glanym murem, potem dobudowano baszty. Obecnie jest 
ich 20. Na terenie tego warownego grodu znajduje się naj-
większy na świcie dzwon „Car Kołakoł” oraz największa ar-
mata pod względem kalibru „Car puszka”. W latach rządów 
Józefa Stalina, Kreml był niedostępny dla zwiedzających. 
Była to swoista twierdza. W 1955 roku otwarto go dla zwie-
dzających. W 1990 wpisano zabytek na Listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.
        Przy północno-wschodniej ścianie Kremla znajduje 
się niewielka kamienna konstrukcja w kształcie piramidy. 
Jest to miejsce pochówku ojca rewolucji komunistycznej – 
Włodzimierza Lenina. Nad głównym wejściem do grobow-
ca znajduje się duży napis „Lenin”. Umieszczono go w taki 
sposób, aby nikt z przechodniów nie miał wątpliwości, że 
to właśnie tu spoczywa wódz. Niełatwym zadaniem jest 
dostanie się do wnętrza mauzoleum. Niemal zawsze przed 
wejściem gromadzi się spory tłum. Podobnie jak inne za-
bytki przy Placu Czerwonym, również i tu znacznie wzmoc-
niono zabezpieczenia. Do kompleksu nie można wnosić 
kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych 
itp., a plecaki i torby należy zostawić w szatni. Wszystko to 
związane jest z obsesją bezpieczeństwa, jaka zapanowała 
po zamachach w Biesłanie.
          Warto dodać, że na przeciwko Mauzoleum znajduje 
się GUM czyli Główny Powszechny Dom Towarowy. Wybu-
dowano go pod koniec XIX wieku, łącząc założenia budowli 
ze szkła i stali z elementami architektury ruskiej. Imponują-
ca fasada dorównuje jedynie cenom wewnątrz. Wśród nie-
mal tysiąca sklepów znajdują się najbardziej znane marki, 
jak i stoiska spożywcze. Technicznie nowy moskiewski dom 
towarowy stanowiło 16 osobnych dwupiętrowych budynków 
połączonych trzema długimi pasażami dziś zwanymi “linia-
mi”. Z czasem owe szesnaście budynków scalono w cztery 
zorientowane równolegle do Placu Czerwonego. Pasaże 
natomiast były kryte półkolistym szklanym dachem wzmoc-
nionym stalową konstrukcją. I to właśnie ów dach stał się 
szeroko podziwianym symbolem nowoczesnego moskiew-
skiego handlu i architektury końca XIX wieku. Choć sprawia 
on wrażenie bardzo lekkiego, to jednak ażurowy metalowy 
“szkielet” waży aż 800 ton. Główny Dom Towarowy to jedno 
z tych miejsc do których trafiają w zasadzie wszyscy tury-
ści odwiedzający stolicę Rosji. Nawet jeśli nie planujemy 

żadnych zakupów, to warto przespacerować się choćby 
kilka minut po wspaniałych pasażach GUMu. Zachwyceni 
będą nie tylko miłośnicy XIX wiecznej architektury. Zdecy-
dowanie polecam wejście w ciągu dnia, najlepiej słonecz-
nego, kiedy doskonale doświetlone przez przeszklony dach 
wnętrza prezentują się wyjątkowo okazale.
        Niedaleko siedziby GUM odnaleźć można spory ka-
mienny okrąg. Jest to „Łobnoje miesto” – miejsce, w którym 
według podań, odbywać miały się egzekucje przestępców 
skazanych na śmierć. W rzeczywistości ścięto tam tylko 
jedną osobę oskarżoną o herezję, a sam postument wyko-
rzystywany był jako miejsce do ogłaszania carskich dekre-
tów. Jest to jedno z mniej znanych moskiewskich zabytków, 
jednak świetne miejsce na odpoczynek podczas intensyw-
nego zwiedzania. Niedaleko Kremla znajduje się również 
najstarszy moskiewski pomnik przedstawiający Kuźmę 
Minina oraz Dymitra Pożarskiego – bohaterów z okresu 
Wielkiej Smuty. Nie da się jednak ukryć, że głównym punk-
tem odwiedzin Placu Czerwonego jest Kreml. W jego ob-
rębie znajdują się najważniejsze rosyjskie sobory oraz ich 
wspólna dzwonnica, znana jako Wieża Iwana Wielkiego. 
Miłośnicy historii powinni odwiedzić muzeum w Zbrojowni 
Kremlowskiej oraz liczne pałace. Podczas odwiedzin w mu-
zeach warto pamiętać, że w Rosji inna cena biletu obowią-
zuje obywatela, a inna, niestety znacznie wyższa, turystę. 
Dlatego czasem lepiej wmieszać się w tłum i nie afiszować 
się z aparatem.

Sobór Wasyla Błogosławionego

       Ta wielobarwna budowla znajdująca się w samym 
sercu Moskwy, blisko Kremla i Placu Czerwonego, przy-
ciąga wzrok niesamowitymi, bajkowymi kopułami. Cerkiew, 
a właściwie Sobór Wasyla Błogosławionego to niewątpliwa 

wizytówka Rosji rozpoznawalna niemal na całym świecie.  
Cerkiew Wasyla Błogosławionego, zwana również Sobo-
rem, to chyba najbardziej rozpoznawalny budynek na mapie 
Moskwy. Została zbudowana z rozkazu cara Iwana Groź-
nego w latach 1555-1561 na cześć zwycięstwa w wojnie 
z Tatarami i zdobycia Kazania. Świątynia została wzniesio-
na w miejscu pochówku Bazylego Moskiewskiego. Jedne-
go z najważniejszych świętych w prawosławnym panteonie. 
Święty, zwany również Wasylem, był pątnikiem i cudotwór-
cą. Podobno też chodził od wyszynku do wyszynku po-
uczając tamtejszych gości o złych skutkach picia alkoholu. 
Ciało świętego spoczywa w trumnie całkowicie wykonanej 
ze srebra. Od jego śmierci minęło niemal pół tysiąclecia, 
a trumna wciąż wygląda jak nowa.
          Wnętrze świątyni jest bowiem jednym wielkim dziełem 
sztuki. Na ścianach znajdują się malatury w kwiatowe i geo-
metryczne wzory oraz niesamowity ikonostas z najważ-
niejszymi świętymi prawosławnymi. Ponadto, układ prze-
strzenny ma charakter amfiladowo-labiryntowy: spacerując 
po Soborze, przechodzi się od jednej kaplicy do drugiej, na 
różnych poziomach i schodach, czasem przez niskie skle-
pienia i łuki. W przeszłości znajdowało się tu też mnóstwo 
skrytek i tajemniczych przejść, o których wiedzieli tylko nie-
liczni. Niektóre z tajemnic architektonicznych budynku zo-
stały odkryte dopiero w XX wieku.
        W 1990 roku Cerkiew Wasyla Błogosławionego zosta-
ła wpisana na listę UNESCO. Świątynia dzisiaj funkcjonuje 
pod dwiema nazwami: jako katedra pod wezwaniem Opieki 
Najświętszej Bogurodzicy oraz jako świątynia Wasyla Bło-
gosławionego. Obecnie Sobór jest filią Muzeum Historycz-
nego, w którym umieszczone są między innymi militaria 
z czasów Iwana Groźnego i historyczne dzwony.

Moskiewskie Metro

       Największe metro świata jest w Szanghaju, najstarsze 
w Londynie. Po wizycie w Rosji z czystym sumieniem mo-
żemy potwierdzić, że metro w Moskwie to najpiękniejsze 
metro na świecie. Otwarte w 1935 roku z 11-kilometrową 
linią i tylko 13 stacjami stało się pierwszym podziemnym 
systemem transportowym w Związku Radzieckim. Począt-
kowo miało na celu promocję socjalistycznych ideałów. 
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Podczas gdy carowie budowali w Rosji gigantyczne prywat-
ne rezydencje, Stalin skonstruował każdą stację metra jako 
podziemny pałac, z którego mógł korzystać każdy obywa-
tel. Nadzorujący budowę metra Łazar Kaganowicz powie-
dział: „sukces metra to sukces socjalizmu. Tam przez każdy 
fragment marmuru, przez każdy kawałek metalu czy betonu 
prześwieca nowa człowiecza dusza, nasza socjalistyczna 
praca, nasza krew, nasza miłość, nasza walka o nowego 
człowieka, o nowe socjalistyczne społeczeństwo”. Trudno 
się z tymi słowami nie zgodzić. Dziś metro w Moskwie ma 
ponad 200 stacji położonych na trasie o długości ponad 
300 km. Uznawane jest za podziemne muzeum i najpięk-
niejsze metro na świecie. Dziennie przewozi ponad 7 milio-
nów osób – mieszkańców i turystów. Metro w Moskwie to 
niekwestionowany majstersztyk i dzieło sztuki. Żaden inny 
system podziemnej kolei miejskiej na świecie nie przycią-
ga aż tylu turystów. A wszystko to za sprawą niezwykłego 
wyglądu stacji. Niektóre z nich mają nawet po 3 a nawet 4 
poziomy. Aby się na nie dostać trzeba pokonać skompli-
kowany labirynt przejść i schodów. Te ostatnie zdają się 
miejscami nie mieć końca i prowadzą kilkadziesiąt metrów 
pod ziemię. Najdłuższe z nich liczą aż 126 m długości! To 
co najpiękniejsze czeka jednak na dole. Moskiewskie sta-
cje metra to wzorcowy przykład architektury socrealizmu, 
na który nie szczędzono ani materiałów, ani pieniędzy, ani 
ludzkich sił. Wyglądają niczym pałace. Wysadzane mar-
murami, bogato zdobione mozaikami, posągami, rzeźbami, 
złoconymi dodatkami i ogromnymi żyrandolami dosłow-
nie zapierają dech. Bloki na budowę metra sprowadzano 
do Moskwy m.in. z Uralu, Turkmenii, Kaukazu i Dalekiego 
Wschodu. Każda ze stacji ma inny wystrój i inną historię 
upamiętniającą istotne wydarzenia z historii ZSRR.  Aż 44 
z nich zaliczono do obiektów dziedzictwa kulturowego Rosji. 

Polska – Senegal. Mundial 2018.

       Od połowy czerwca 2018 roku trwało mundialowe sza-
leństwo fanów futbolu, a oczy całego świata skierowane 
są na Rosję - organizatora pierwszego turnieju Mistrzostw 
Świata odbywającego się w Europie Wschodniej. Łącznie 
podczas całych mistrzostw zostały rozegrane 64 mecze 

na 12 stadionach w 11 miastach. Mistrzem świata została 
Francja. Mi udało się być na meczu Polska Senegal. Nieste-
ty mecz przegraliśmy 2:1. Oczywiście każdy kraj i każda im-
preza sportowa ma swój niepowtarzalny urok, swój klimat. 

Piotr Stanisławski
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 Pomieszczenie, które chcesz umeblować, 
wszystko, czego potrzebujesz, a do tego profesjonalną 
i miłą obsługę znajdziesz w Salonie Meblowym JAR-
POL w Chojnicach. 

 JARPOL MEBLE to firma z niemal 27-letnim do-
świadczeniem. Od 20 lat siedziba firmy znajduje się na 
ul. Subisława 19 i to właśnie pod tym adresem znajdzie-
cie Państwo bardzo dużo pomysłów na swoje wnętrza. Na 
miejscu zawsze można liczyć na pomoc doradców oraz 
projektantów. Wszystkich inspiracji pracownicy szukają na 
licznych szkoleniach, designerskich targach meblowych 
w Polsce jak również na największych wystawach w Euro-
pie, takich jak Eurocucina w Mediolanie czy IFA w Berlinie, 
w których za każdym razem uczestniczą.

 Projekty sygnowane marką JARPOL są połącze-
niem doświadczenia i wyjątkowych umiejętności, z nowo-
czesnością i designem dyktowanym światowymi trendami. 
Meble nie są produkowane na masową skalę. Głównym ce-
lem jest dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb 
klienta. Dlatego oprócz wstępnej obróbki mechanicznej, 
każdy produkt powstaje w wyniku ręcznej pracy doświad-
czonych pracowników, bez których niemozliwe byłoby osią-
gnięcie końcowego efektu w zamierzonej postaci. Można 
powiedzieć, że są to towary luksusowe ale w rozsądnej 
cenie.

„Posiadamy szeroki wybór sprzętu do zabudowy w bardzo atrak-
cyjnych cenach. Zakupione u nas urządzenia montujemy w cenie 
mebli, dodatkowo na większość urządzeń AGD klient otrzymuje 
u nas 5 lat gwarancji. Oczywiście, wykonujemy projekty kuch-
ni od pomiaru po wizualizację. Zapewniamy transport i mon-
taż naszych kuchni, meble to nasza pasja a kuchnia to ulubione 
miejsce, które lubimy aranżować naszym klientom” - zaznacza 
Jarosław Papka, właściciel firmy JARPOL

 Salon Meblowy JARPOL dzięki bogatej ofercie 
gwarantuje umeblowanie każdego pomieszczenia, od ga-
rażu po poddasze. W ofercie jest duży asortyment mebli 
pokojowych, systemowych, kuchennych, wypoczynko-
wych, komód, stołów i krzeseł, sypialnianych oraz szaf 
przesuwnych. 

 W salonie znajdziemy meble produkcji własnej, 
w tym meble w fornirze drewnianym oraz w drewnie litym. 
Ofertę uzupełniają meble takich producentów jak Benix, 
Jarstol, Meble Marzenie, Comforteo, Izabela, Foresta, Re-
stol, Signal, Drew-Mark, Lido, Orfeusz, Elfa i wiele innych. 
Firma JARPOL jest również dystrybutorem sprzętu AGD. 
Główne marki to Whirlpool, Electrolux, Siemens, Franke, 
Berg, Nivona, Liebherr, Falmec, Elica. Najważniejsze kory-
ści przy zakupie to fachowe doradztwo markowego sprzę-
tu, rewelacyjna cena, darmowy montaż (przy zakupie mebli 
kuchennych) oraz 5 lat gwarancji na wybrane urządzenia.

Meble na ekspozycji mogą być inspiracją przy tworzeniu 
własnej koncepcji wystroju. Pracownicy sklepu profesjonal-
nie doradzą, a także dokonają pomiarów danego pomiesz-
czenia i wycenią koszt wykonania mebli robionych specjal-
nie na życzenie klienta.

„Słuchamy bardzo uważnie naszych klientów, ich oczekiwań 
i wymagań . Najważniejszy jest dla nas człowiek i jego potrzeby, 
dlatego staramy się zaspokoić oczekiwania naszych klientów” - 
podkreśla Łukasz Rydzik, kierownik oraz projektant Salonu 
Meblowego. Na klientów każdego miesiąca czekają nowe 
atrakcyjne promocje. Obecnie hitem jest kompletne łóżko 
sypialniane (łóżko, stelaż, materac) w cenie już od 1699 zł. 
W ostatnim czasie na ekspozycji powstała Strefa Snu Com-
forteo, na której możemy zobaczyć szeroką ofertę mebli 
do sypialni. Teraz klienci mogą zobaczyć jeszczę większą 
ofertę na żywo, po rozbudowie zwiedzić można aż 2000 m2 
powierzchni wystawowej.

Chcesz odmienić swoje wnętrza, szukasz inspiracji?

wejdź na www.jarpolmeble.pl,

www.facebook.com/meblechojnice  

oraz odwiedź salon przy ul. Subisława 19 w w Chojnicach.
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

 Berberys zwyczajny [Berberis vulgaris] po-
tocznie zwany kwaśnicą albo cytryną północy z uwa-
gi na wyjątkowo kwaśny smak owoców.  Cierpki smak 
zawdzięcza bogatej zawartości kwasów organicznych 
m.in  jabłkowego, cytrynowego, winowego i askorbino-
wego (witamina C).  

Dawniej berberys stosowano skutecznie w leczeniu szkor-
butu. Ten piękny krzew pełni ozdobną rolę w wielu ogro-
dach. Owoce berberysu utrzymują się na gałęziach dużo 
dłużej niż liście, a w mroźne, śnieżne zimy są pokarmem dla 
ptaków. Berberys jest bardzo cennym zielem leczniczym. 
Już mieszkańcy starożytnego Babilonu i Indii wykorzysty-
wali wszystkie części rośliny do leczenia. W Europie rozpro-
pagowała go św. Hildegarda, która pozostawiła w swoich 
dziełach liczne przepisy. Mniszka polecała berberys oso-
bom z chorą wątrobą, przy żółtaczce i malarii.

Berberys właściwości lecznicze

Berberys zawiera rekordową ilość witaminy C  [80 mg/ 
100g] sporo rutyny, beta karoten i inne witaminy. Ponadto 
liczne związki mineralne, alkaloidy, pektyny i cenną berbe-
rynę. W owocach berberysu występuje zespół bioaktyw-
nych składników wspomagających działanie kwasu askor-
binowego, określanych wspólnym terminem witaminy P.

• Berberyna działa przeciwbakteryjne i przeciwzapalne
• Zabija pierwotniaki, roztocza
• Niszczy bakterie, w tym bardzo trudną do leczenia 

chlamydia
• Znajduje zastosowanie w leczeniu chorób pasożytni-
       czych
• Skuteczna w leczeniu nużycy ocznej
• Pomocna w leczeniu boreliozy
• Działa przeciw nowotworom, nadciśnieniu, depresji, 

cukrzycy
• Przywraca równowagę fl ory bakteryjnej,
• Regeneneruje błony śluzowe

Berberys zastosowanie lecznicze

Najszersze zastosowanie mają owoce berberysu.Dawniej 
robiono z nich wzmacniające herbatki, konfi tury, syropy 
i nalewki. Stosowano w osłabieniu, zaburzeniach prze-
miany materii, infekcjach jako środek przeciwgorączkowy, 
poprawiający odporność. Kora, korzenie i liście berberysu 
mają silniejsze działanie. Stosuje się w leczeniu:

• stanów zapalnych wątroby,
• kamicy żółciowej,
• problemów trawiennych,
• zakażeń bakteryjnych i pasożytniczych

Korę i korzeń pozyskuje się do końca marca.  Po wypusz-
czeniu pierwszych pączków roślina nie ma już tylu aktyw-
nych substancji leczniczych. Owoce zbiera się jesienią.

Berberys przepisy lecznicze

Odwar na infekcje i przeziębienie
1 łyżkę suszu zalać szklanką wrzątku, zagotować, zostawić 
pod przykryciem 3 minuty. Przestudzić i przecedzić. Pije się 
3 razy dziennie po 50 ml.

Nalewka z owoców berberysu na wątrobę, anemię 
i wzmocnienie
• 1 kg umytych, przemrożonych owoców wsypać do słoja
• Dodać laskę wanilii i kawałek suszonego kłącza imbiru
• Zasypać ½ kg cukru i zalać litrem wódki.
• Pozostawić w słonecznym miejscu 2 tygodnie.
• Dosypać 100 g cukru, po rozpuszczeniu przefi ltrować 

i rozlać do butelek.
• Ostawić do leżakowania na 6 miesięcy.

Na chlamydię i trudne w leczeniu zakażenia stosuje się na-
lewkę z kory lub korzenia. 100 g surowca na pół litra spiry-
tusu. Maceruje 2 tygodnie w ciemnym miejscu codziennie 
wstrząsając. Po przefi ltrowaniu stosuje się ½ łyżeczki 2-5 
razy dziennie rozcieńczone w kieliszku wody.

Sok z berberysu 
1 kg umytych, przemrożonych owoców wsypać do garn-
ka, zalać wodą tak by przykryła owoce, zagotować. Kiedy 
owoce się rozgotują przecedzić przez gęste sito i odstawić 
na 12 godzin. Dodać cukier do smaku i gotować na małym 
ogniu 20-30 minut. Po ostudzeniu przelać do butelek.

Kisiel z berberysu
½ kg soku z berberysu z sokowirówki, ½ kg cukru, star-
ta skórka z cytryny, kawałek kory cynamonu, 20 dag mąki 

ziemniaczanej, woda. Sok zagotować w 3/4 l wody z dodat-
kiem cukru, cynamonu i skórki cytryny. Przecedzić przez 
sito. Mąkę ziemniaczaną rozrobić w ½ l zimnej wody i wlać 
do soku, ciągle mieszając zagotować. Przelać do salaterki 
i ostudzić. Obniża gorączkę, skraca czas infekcji, wzmacnia.

Galaretka z berberysu
l kg owoców berberysu, 2 szklanki wody, l kg cukru na 1 l 
uzyskanego soku.
Przemrożone, oczyszczone i umyte owoce zalać wodą tak, 
żeby były tylko przykryte. Gotować ½ godziny. Odcedzić. 
Uzyskany sok odmierzyć, dodać odpowiednią ilość cukru, 
szybko zagotować mieszając, żeby cukier dobrze się roz-
puścił. Gotować krótko. Gorącą galaretkę zlać do małych 
wyparzonych słoików. Po ostygnięciu szczelnie zamknąć.

Berberys w mieszankach

Biegunki
Wymieszać:Anyżek i kozłek lekarski po 5 części, berberys 
4 części, dziki ślaz 3 części, dziurawiec 3 części. Łyżkę 
stołową mieszanki zalać szklanką wrzątku, zaparzać pod 
przykryciem 15 minut. Pije się 2-4 szklanki dziennie, dzieci 
o połowę mniej przez 3-4 dni.

Przewlekłe zaparcia
Wymieszać:10 części kory kruszyny, po 5 części korzenia 
lukrecji i ziela macierzanki, 4 części kory berberysu, 2 czę-
ści siemienia lnianego. 1 łyżkę mieszanki zalać szklanką 
wrzątku, zaparzać 10 minut. Pije się szklankę przed snem.

Żółtaczka
Wymieszać: koper morski 5 części, po 3 części: berberys, 
mniszek lekarski, rumianek, nagietek, chaber. 1 łyżkę sto-
łową ziół zalać szklanką wrzątku. Po 10-15 minutach nacią-
gania przecedzić. Pije się 3 razy dziennie ½ szklanki.

Uwagi:
Berberysu ze względu na obecność berberyny, berbami-
ny i oksyakantyny nie powinny stosować kobiety w ciąży. 
Z tego samego powodu niemożliwa jest długa terapia.

KUCHNIA
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3 Rundy z Energą

Agnieszka Pawłowska trzecia na świecie

Brązowy medal Mistrzostw Świata dla Oliwi

 Puchar Burmistrza Chojnic

   W niedzielę 04.07.2021r. w Słupsku od-
był się Turniej Pięściarski pod nazwą „3 
Rundy z Energą”. Organizatorem impre-
zy był Słupski Klub Bokserski Energa 
Czarni Słupsk. 

    Zmagania pięściarskie odbyły się w szcze-
gólnym miejscu oraz okolicznościach. Ring 
został ustawiony na Placu Zwycięstwa 
w Słupsku u stóp ratusza. Przed rozpoczę-
ciem walk prezydent Słupska oraz przewod-
nicząca rady miejskiej w Słupsku wręczyły 
zarządowi SKB „Czarni” Sztandar klubu. 
Wielką atrakcją imprezy był odbywający się 
w bezpośrednim sąsiedztwie zmagań pię-
ściarskich  koncert Kajah.
   Podczas turnieju w rewelacyjny sposób 
zaprezentował się w wadze super ciężkiej 
(+91kg) Paweł Wardyn. Osiemnastoletni 
reprezentant „BOKSERA” Chojnice w wi-
dowiskowym pojedynku pokonał bardziej 
doświadczonego reprezentanta FIGHT 
CLUB Toruń, Daniela Piaskowskiego. Pa-
weł, mimo swojego młodego wieku, walczy 
już w kategorii wiekowej Senior, dlatego też 

mierzy się ze starszymi oraz bardziej do-
świadczonymi pięściarzami. Planem nr 1 
w najbliższym czasie dla utalentowanego 
chojniczanina jest start w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski, które odbędą się 
w październiku 2021r. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Plata

      W dniach 2-10 lipca 2021 w San Remo 
we Włoszech odbywały się Mistrzostwa 
Świata w klasie 420. Żeglarze rywalizo-
wali w grupach 420 U17, 420 Men/Mixed 
i 420 Women. Chojnicki Klub Żeglarski 
reprezentowali: Agnieszka Pawłowska 
i Jeremi Szczukowski.

     Pogoda we Włoszech była zmienna i ka-
pryśna. Dominowały dni bezwiatrowe lub 
ze słabym i zmiennym wiatrem. Ale były 
też chwile z wiatrem ok. 20 węzłów i wyraź-
ną morską falą. Przez wszystkie dni regat 
udało się rozegrać po 10 wyścigów w gru-
pach 420 U17 i 420 Women. W kategorii 
kobiet wystartowały 53 załogi. Agniesz-
ka Pawłowska z Dominiką Ołowiak (OKŻ 
Olsztyn) ukończyły regaty na 6 miejscu 
w klasyfikacji generalnej załóg kobiecych, 
co pozwoliło cieszyć się z 3 miejsca kla-
syfikacji kobiet U19. Jeremi Szczukowski 
z Jakubem Pietrzakiem (MKŻ Arka Gdynia) 
startowali w kategorii U17 open. Reprezen-
tant chojnickiego klubu – dla którego jest to 
debiutancki sezon w klasie 420 - ukończył 
regaty na 46 miejscu (w regatach wystarto-
wało 67 załóg).
Link do strony regat: https://2021worlds.
420sailing.org/en/default/races/race

Link do wyników: https://2021worlds.420sa-
iling.org/en/default/races/race-resultsall

Tekst i foto: Tomasz Lewandowski

      Mistrzostwa Świata, które odbyły 
się w San Remo kończymy z brązowym 
medalem!

     Pierwsze co zrobiłam po zakończeniu 
regat to zadzwoniłam do rodziców i powie-
działam „Mamy to!”. Tata  przed wyjazdem 
powiedział mi, że to jest ten czas. 

      Pogoda we Włoszech nie ułatwiała nam 
sprawnego przeprowadzania wyścigów. 
Długie oczekiwania na wiatr często na wo-
dzie. Trzeba było zachować koncentrację 
przez cały dzień bo sporo wyścigów zostało 
rozegranych w godzinach popołudniowych, 
a nawet i wieczornych, i to w silnowiatro-
wych warunkach. Udało nam się rozegrać 
10 wyścigów. Regaty mogę zaliczyć do 
udanych, widać, że cały czas idziemy do 
przodu i robimy postęp. Na pewno ten me-
dal daje nam motywacje do dalszej pracy. 
A już za tydzień zaczynamy Mistrzostwa 
Europy, więc trzymajcie kciuki!

 Oliwia Laskowska

      W dniach 3-4 lipca Ludowy Klub 
Sportowy Charzykowy zorganizował re-
gaty „O Puchar Burmistrza Chojnic”. Na 
starcie zawodów stanęło ponad 130 za-
wodników z całej Polski. 

       Tradycyjnie najliczniej zameldowali się 
optimiściarze. Dzieci z Wrocławia, z YK 
Nisko (Podkarpacie!), Poznania, Torunia, 
Goleniowa, Kielc, Warszawy oraz z kilku 
klubów Trójmiasta gościły w Charzyko-
wach. W sobotę udało się rozegrać 4 wy-
ścigi w klasie Optimist grupa B, dla klasy 
Optimist grupa A i 420, L’Equipe zostały 
rozegrane 3 wyścigi. Sobota była bardzo 
wymagająca dla żeglarzy, słaby, zmienny 
wiatr wymagał ogromnego skupienia uwagi 
i wysiłku psychicznego. Kilka godzin spę-
dzonych na wodzie wymęczyło wszystkich 
zawodników. W niedzielę, z powodu braku 
wiatru nie odbyły się żadne wyścigi i wyniki 
po sobotnich zmaganiach okazały się wyni-
kami ostatecznymi.

    Pierwszy wyścig regat organizator po-
święcił pamięci koleżanki Teresy Janu-
szewskiej, wieloletniego członka LKS-u, 
zawodniczki, ale przede wszystkim uznanej 

sędziny, która odeszła od nas jesienią ubie-
głego roku. Memoriał Teresy Januszewskiej 
wygrała Alicja Saj z YK Stal Gdynia, która 
otrzymała okazały puchar. Te regaty nale-
żały do gospodarzy, zawodnicy i zawod-
niczki z CHKŻ Chojnice i LKS Charzykowy, 
nie pozostawili złudzeń gościom, kto naj-
lepiej żegluje na Jeziorze Charzykowskim.  
Najmłodszym zawodnikiem regat był sied-
mioletni Mateusz Skowroński z UKS Zalew 
Kielce, a najmłodszą zawodniczką ośmio-
letnia Maja Chylińska z  OPTI CWM Gdynia. 

      Na zakończeniu regat gościliśmy Ma-
cieja Szafrana, koordynatora programu Pol-
Sailing, do którego przystąpił LKS Charzy-
kowy. PolSailing to program popularyzacji 
żeglarstwa wśród najmłodszych dzieci or-
ganizowany przez Polski Związek Żeglarski 
i Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. 
   Regaty zostały dofinansowane przez 
Urząd Miasta w Chojnicach, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, 
a Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz 
SPOMLEK przekazał pakiety nagród.

Wojciech Rolbiecki
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

kup bilet 
przez internet 

www.ckchojnice.pl

kup bilet 
przez internet 

www.ckchojnice.pl

CENY BILETÓW NA FILMY 2D:
od poniedziałku do czwartku:
normalny - 18 zł
ulgowy - 15 zł
od piątku do niedzieli:
normalny - 20 zł
ulgowy - 17 zł

KINOKINO
 

DATA GODZ
. 

TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

6 - 7.08. 
PT.- SOB. 

16:00 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD  

2D napisy  PREMIERA !! 
132’ 12+ 

9.08. 
PON. 

10:00 ELLA BELLA BINGO 2D dubbing 75’ b/o 
12:30 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
16:00 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD  

2D napisy  PREMIERA !! 
132’ 12+ 

10.08. 
WT. 

16:00 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD  

2D napisy  PREMIERA !! 
132’ 12+ 

11.08. 
ŚR. 

10:00 ELLA BELLA BINGO 2D dubbing 75’ b/o 
12:30 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
16:00 KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA 2D dubbing 115’ 7+ 
19:00 LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD  

2D napisy  PREMIERA !! 
132’ 12+ 

13.08. 
PT. 

14:30 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
16:45 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
19:15 CWANIAKI Z HOLLYWOOD 104’ 15+ 

15.08. 
ND. 

14:00 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
16:30 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
19:00 CWANIAKI Z HOLLYWOOD 104’ 15+ 

16.08. 
PON. 

10:00 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
12:30 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
14:45 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
17:00 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
19:30 CWANIAKI Z HOLLYWOOD 104’ 15+ 

17.08. 
WT. 

14:45 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
17:00 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
19:30 CWANIAKI Z HOLLYWOOD 104’ 15+ 

18.08. 
ŚR. 

10:00 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
12:30 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
14:45 KAPITAN SZABLOZĘBY I MAGICZNY DIAMENT 81’ b/o 
17:00 PIOTRUŚ PAN I ALICJA W KRAINIE CZARÓW 94’ 5+ 
19:30 CWANIAKI Z HOLLYWOOD 104’ 15+ 

20 – 22.08. 
PT. – ND. 

16:30 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
19:30 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 145’ 15+ 

23.08. 
PON. 

10:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
13:00 LUCA 2D dubbing 95’ b/o 
16:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 145’ 15+ 

24.08. 
WT. 

16:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 145’ 15+ 

25.08. 
ŚR. 

10:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
13:00 LUCA 2D dubbing 95’ b/o 
16:00 WYPRAWA DO DŻUNGLI 2D dubbing 127’ 8+ 
19:00 SZYBCY I WŚCIEKLI 9 145’ 15+ 

27 – 29.08. 
PT. – ND. 

17:00 WYROLOWANI 2D dubbing 84’ b/o 
19:15 EGZORCYZMY DNIA SIÓDMEGO 87’ 15+ 

30.08. 
PON. 

10:00 LUCA 2D dubbing 95’ b/o 
12:30 WYROLOWANI 2D dubbing 84’ b/o 
16:45 WYROLOWANI 2D dubbing 84’ b/o 
19:00 EGZORCYZMY DNIA SIÓDMEGO 87’ 15+ 

31.08. - 01.09. 
WT. – ŚR. 

16:45 WYROLOWANI 2D dubbing 84’ b/o 
19:00 EGZORCYZMY DNIA SIÓDMEGO 87’ 15+ 

KINO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY REPERTUARU
ZAWSZE AKTUALNE INFORMACJE NA STRONIE WWW.CKCHOJNICE.PL
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Indianin i Murzynek a zwiedzanie zamków w upalne lato. Część I
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żan-
darm

olbrzym

strzela
seriami

stolica
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     Wakacyjne lenistwo – żadnej teorii, wzorów, przeliczników, zależności – laba! Po 
prostu laba! Tylko wypoczywać i zastanawiać się, jak sobie ten wypoczynek uatrak-
cyjnić. Ale czy aby na pewno? Zapewne trochę teorii w praktyce będzie i chęć zdo-
bywania wiedzy również.

        Miesiąc wakacji minął. Mniej lub bardziej roboczo bądź rekreacyjnie. Ci co w wysokich 
temperaturach mają urlop, są wygrani. Każdy chyba przyzna, że praca w takich warunkach 
to nic przyjemnego (mam na myśli 300C i więcej). No może taki Murzyn, dla którego takie 
temperatury to chleb powszedni i w nich funkcjonuje na co dzień.  O właśnie! – Murzyn. 
W 2020 Rada Języka Polskiego zarekomendowała zaprzestanie używania tego określenia 
w komunikacji o charakterze publicznym, niby obraźliwe. Murzynek Bambo jest dla mnie 
Murzynem. Nie powiem mieszkaniec Konga, bo nie wiem, skąd Bambo pochodził. Mówi 
się tylko, że „w Afryce mieszka”. Podobno Bambo to teraz Afrykańczyk. Przy okazji, to 
Winnetou dalej dla mnie będzie Indianinem. Szlachetnym wodzem Apaczów. Lepszym jak 
niejeden bogobojny biały konkwistador, który w imię Kościoła, mieszkańców nowo odkry-
tego kontynentu grabił i zabijał. Ogólnie to jest tak, jakby ktoś mi chciał teraz zacząć tłuma-
czyć, że Polak to obelga, że trzeba mówić – „mieszkaniec Europy Środkowej znad Wisły”… 
Eurośrodkowiec Wiślany? Ale zejdźmy z rozważań językowych (temat rzeka większy jak 
Wisła, mogę jeszcze dużo i długo), zajmijmy się wakacyjnym lenistwem, które je poniekąd 
wywołało. 
       Przez tę nieszczęsną pandemię to się siedziało w domu, wakacje 2020 roku były bar-
dziej „w zamknięciu” niż wyjazdowe. Krótkofalarsko to się odbiło również. Między innymi 
odpuściliśmy sobie z Wojtkiem SP2ALT wakacyjną wyprawę po zamkach z radiostacją. 
Trochę ze strachu, a przede wszystkim obawialiśmy się, że z noclegami będą problemy. 
Ale w tym roku postanowiliśmy ruszyć. Na początku „delikatnie”, na 4 dni, a nie jak za-
wsze na 10 i więcej. Przez ostatnie dwa lata trochę w krótkofalarskim programie „Zamki 
w Polsce” się zmieniło (pisałem o nim w numerach 11/2019 i 12/2020). Dlatego przybyło 
nam trochę nowych obiektów do aktywowania. Mieliśmy np. na Pomorzu „wytrzepane” 
wszystkie zamki, a pojawiły się nowe grody czy umocnienia (bunkry i twierdze). W tym 
roku wybór padł na Kostrzyn nad Odrą i jego okolice. Samo miasto stało się również bazą 
wypadową. Trzy noclegi w bardzo przyzwoitych warunkach w Domu Turysty (dawny hotel 
miejski) uprościły nam życie, bo nie trzeba było targać bagaży codziennie z miejsca na 
miejsce. No i na miejscu jest monitorowany parking.  W samym Kostrzynie n/O ciekawie, 
a dla nas było i w okolicy. Co do miasta, to warto poświęcić ze dwa dni na jego zwiedzanie. 
Dojazd z Chojnic banalnie prosty. Pociąg IC relacji Gdynia - Kostrzyn zatrzymuje się tylko 
na większych stacjach (12) i po czterech godzinach jest na miejscu. Już sam dworzec to 
ciekawostka, bo linia z Chojnic jest na jednym poziomie, a na drugim, dolnym, biegnie 
druga linia, tzw. Nadodrzańska. W Polsce są tylko dwa takie dworce, drugi w Kępnie, woj. 
wielkopolskie. Kolejnym miejscem, o którym wspomnę, to twierdza. Była regularnym mia-
stem, które towarzysze Moskale w marcu 1945 roku, idąc na Berlin, ostrzałem artyleryj-
skim zrównali z ziemią. 
       Wokół twierdzy Kostrzyn są jeszcze cztery forty obwodowe, ale po polskiej stronie trzy 
–Sarbinowo, Czarnów i Żabice. Jak to z budowlami militarnymi bywa, powstają ogromnym 
nakładem sił i środków, a potem nawet w takim obiekcie prochu nie wąchano. Tu było podob-
nie. Fort Sarbinowo wybudowano w latach 1883–1889. Zbudowano go głównie z cegły. Ale 
przez to jego odporność na ostrzał artyleryjski była niewielka. Niemcy próbowali wzmocnić 
obiekt dodatkową warstwą betonu, wylewając go na sklepieniach najważniejszych budowli 
fortu. Bardzo szybki rozwój techniki artyleryjskiej pod koniec XIX w.  spowodował, że po-
mimo betonowych czap odporność fortu na ostrzał stale malała. W 1914 r. wartość bojową 
fortu oceniono na bliską zeru. Nigdy nie został użyty bojowo. Fort Czarnów wybudowano 
w latach 1887-1890. I znowu – rozwój techniki wojskowej następował tak szybko, że zanim 
oddano go do użytku, ze strategicznego punktu widzenia stał się bezużyteczny. Podobnie 

było z budowanym w tych samych latach fortem Żabice… Oba poprzednie forty zostały 
mocno do dzisiaj zdewastowane. Jedynie Żabicom udało się przetrwać w najlepszym sta-
nie, dzisiaj jest tam strzelnica. Trafiliśmy akurat w czasie, gdy odbywał się egzamin strze-
lecki. Więc „Musicie? No dobra, niech panowie staną na łączce, bo to nigdy nie wiadomo, 
co się zdarzy.” Oczywiście w tej sytuacji, czy można wejść na obiekt, nawet nie pytałem. 
Zresztą z jednym „panów strzelnicowych” sobie i tak o forcie pogadałem. Widać, a w zasa-
dzie słychać, było od razu, że orientuje się w temacie. W forcie, gdzie obecnie jest strzelni-
ca, był po wojnie skład niebezpiecznych materiałów chemicznych używanych w rolnictwie 
(przeterminowane nawozy, opakowania po środkach chemicznych do ochrony roślin, same 
środki – np. 10 ton DDT!). W 1995 mój rozmówca jako jeden z nielicznych wszedł na ten te-
ren po decyzji o likwidacji tej w zasadzie bomby ekologicznej. W Polsce nie było możliwości 
utylizacji tych trujących odpadów i wyjechały one nomen omen do zakładów w Leverkusen, 
o których ostatnio było głośno w związku z groźnym wybuchem na składowisku odpadów. 
Najmniej szczęścia miał obiekt w Sarbinowie, w którym po wojnie detonowano znalezioną 
amunicję i inne materiały wybuchowe. Wtedy to uległ znacznemu zniszczeniu. – A reszty 
zniszczeń dopełnili uczestnicy festiwalu Woodstock, który odbywał się obok niego w latach 
2004-2019 – stwierdził pan ze strzelnicy.  
           O! Nie napisałem 1/10 tego, co chciałem o pierwszej popandemicznej wyprawie, a tu 
już tekst ma objętość, która każe go kończyć. Tyle było innych ciekawych miejsc i spotkań, 
np. w Chomętowie. Dla mnie tak frapujące, że chyba do tego jednego epizodu z wyprawy 
wrócę za miesiąc. Wyprawy zrobiliśmy w sumie ok. 1200 km, co jak nasze możliwości, jest 
w normie, bo takie wyjazdy na 12 dni to jest ok. 3000-3500 km.

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

Tak wyglądała do 1945 twierdza Kostrzyn – normalne miasto z ulicami, rynkiem, kościołem, 
a nawet zamkiem!  Festung_Kuestrin_1921.jpg Autorstwa VladiMensderiva-

tive work: Kapitel - Ten plik jest pochodną pracą: Festung Kuestrin 1921.jpg:, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21211723
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