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Redakcja Chojniczanina
oferuje możliwość odbycia 

6 miesięcznego stażu w naszej redakcji

Szukamy osoby, która:
-  interesuje się  życiem Chojnic;
- interesuje się historią i problemami społe-

cznymi naszego miasta;
- jest wysoce komunikatywna z umiejętno-

ścią łatwego nawiązywania kontaktów;
- jest osobą bezrobotną lub studentem stu-

diów zaocznych.

Oczekujemy:
- bardzo dobrej znajomości zasad polskiej 

pisowni i lekkiego pióra;
- dobrej znajomości MS Office oraz mediów 

społecznościowych (Facebook, Twitter, 
YouTube);

- umiejętności tworzenia autorskich artyku-
łów w oparciu o źródła i materiał reporterski;

- podstawowych umiejętności w obsłudze 
cyfrowych aparatów fotograficznych;

-  sumienności i „pędu do wiedzy”;

Oferujemy:
- możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia reporterskiego;
- poznanie zasad działania i obsługi portali 

internetowych;
- zdobycie doświadczenia w zakresie sys-

tematyzowania i katalogowania treści;
- zdobycie doświadczenia w prowadzeniu 

profili w mediach społecznościowych
- wynagrodzenie zgodnie z zasadami odby-

wania staży.

Osoby chętne do odbycia stażu mogą 
złożyć stosowne CV na adres redakcji: 

redakcja@chojniczanin.pl, 
lub pocztą na adres: 

Redakcja miesięcznika Chojniczanin.pl, 
Stary Rynek 9, 89-600 Chojnice. 

Istnieje także możliwość umówienia się na 
rozmowę indywidualną: 

Redaktor Naczelny - Jacek Klajna, 
tel. 601 533 588

W 78 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, przed licznie zebraną publi-
cznością, odbyła się promocja nowej 
książki Andrzeja Lorbieckiego "Trzy 
cmentarze - trzy tablice". Książka składa 
się z artykułów, które ukazywały się
w kolejnych wydaniach naszego miesię-
cznika. Promocję poprowadził Przemy-
sław Zientkowski z UM. Książkę wydało 
miasto Chojnice. Początkowo planowa-
no rozdać egzemplarze książki chojni-
ckiej młodzieży, podczas corocznych 
uroczystości w Dolinie Śmierci. Niestety 
w skutek nawałnicy z 11 sierpnia uroczy-
stości w tejże dolinie zostały odwołane. 
Obecnie będzie można otrzymać ją 
bezpłatnie w siedzibie Promocji Regionu 
oraz w punkcie Mieczysława Blocha na 
Starym Rynku. Miasto wydało 150 egz. 

Jacek Klajna

W ramach obchodów 95-lecia Chojnickiego 
Klubu Żeglarskiego w siedzibie klubu zorga-
nizowano wystawę „Charzykowy – kolebka 
polskiego żeglarstwa śródlądowego”.
     Ideą wystawy było pokazanie bogatej
i długoletniej tradycji pierwszego w Polsce 
klubu żeglarskiego oraz ludzi uprawiających 
żeglarstwo i ich osiągnięcia. Na wystawie 
ukazano, jak z małej wioski rybackiej, po-
przez niewielkie letnisko, Charzykowy stały 
się centrum aktywnego wypoczynku o du-
żym znaczeniu na mapie turystycznej Pomo-
rza. Obiekty na wystawę pochodziły z Choj-

nickiego Klubu Żeglarskiego, Ludowego 
Klubu Sportowego, Muzeum Historyczno-
Etnograficznego w Chojnicach oraz od osób 
prywatnych – związanych poprzez swoją 
pasję i rodzinne wspomnienia z żeglar-
stwem. Najwięcej było wczesnych zdjęć 
dokumentujących rozwój letniska i pokazu-
jących pierwszy sprzęt pływający. Nie 
zabrakło żeglarskich trofeów. Były też 
unikalne, pierwsze, konstrukcje sprzętu 
pływającego i lodowego. 

Jacek Klajna

20 Jubileuszowe Szanty i 95-lecie pierwsze-
go Klubu Żeglarskiego Chojnice miały być 
najważniejszymi imprezami sezonu letniego.  
Całe wydarzenie swoim patronatem objął 
żeglarz - marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk. Nawałnica z 11 
sierpnia niestety pokrzyżowała trochę te pla-
ny. Rozpoczęto planowo, wieczorem
w czwartek (10.08)  koncertem dla najmłod-
szych gdzie wystąpił znany i lubiany Zejman
i Garkumpel. Następnego dnia o godz. 19 
wykonawcy w amfiteatrze Ottona Weilanda 
rozpoczęli walkę w konkursie o „Wielki 

pagaj”.  Zaplanowano występy zespołów:  
Mietek Folk, Atlantyda, Perły i Łotry oraz 
Stare Dzwony z Jerzym Porębskim. Niestety 
krótko po godz. 21 sytuacja pogodowa 
zaczęła się zmieniać tak dynamicznie, że 
koncert przerwano. Żeglarska brać rozeszła 
się do okolicznych lokali gastronomicznych, 
gdzie przy świeczkach z powodu zaniku 
zasilania całej miejscowości, próbowano  
przeczekać szalejącą na zewnątrz burzę. 
Następnego dnia w związku ze śmiercią 5 
osób pozostałe koncerty odwołano.

Jacek Klajna
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01 Sierpnia
W kościele p. w. Świętej Jadwigi Królowej w Chojnicach przy 
ulicy Wiśniowej odprawiona została Msza Święta w intencji 
powstańców i wszystkich cywilnych ofiar pacyfikacji 
Warszawy przez Niemców w 1944 roku. Na płycie Starego 
Rynku natomiast można było zapalić lampkę i złożyć kwiaty 
obok ułożonego ze zniczy znaku Polski Walczącej ( "Kotwicy 
PW" ).

02 Sierpnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na „Letnią akade-
mię przyrodniczą”. Czerwona ścieżka dydaktyczna "Łąki 
Józefowskie". Trasa pieszej wyprawy po Parku Narodowym 
„Bory Tucholskie” wraz z przewodnikiem wyniosła ok. 5 km.

03 Sierpnia
Chojniczanie, którzy po raz jedenasty poszli szlakiem I Kom-
panii Kadrowej wyjechali do Krakowa, by stamtąd pieszo 
udać się do Kielc tak, jak blisko sto lat temu pododdział 
piechoty utworzony przez Józefa Piłsudskiego. Inicjatorem 
wyjazdu na żywą lekcję historii był Bogdan Kuffel. Nasza 
relacja na str. 10.

03 Sierpnia
Na co większą uwagę powinna zwrócić policja, gdzie 
powinno być więcej patroli, jakie rejony objąć szczególnym 
nadzorem, aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców? Na debatę społeczną „Porozmawiajmy o 
bezpieczeństwie – i Ty możesz mieć na nie wpływ” zaposiła 
mieszkańców Chojnic i powiatu chojnickiego Komenda 
Powiatowa Policji w Chojnicach. Debata odbyła się w sali 
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach.

04 Sierpnia
Zawodnicy i zawodniczki ChKŻ Chojnice, zdominowali 
pierwszą odsłonę Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w żeglarstwie. Regaty odbyły się w dniach 4 - 8.08. na 
Zalewie Zegrzyńskim. Największy sukces odniósł Mateusz 
Grzempa w klasie Laser 4.7 mężczyzn, który zdobył srebrny 
medal. 

04 Sierpnia
Po raz trzynasty przed Chojnicką Nocą Poetów odbyły się 
Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie. Tym razem bazą 
poetów z całej Polski były Charzykowy - siedziba LKS oraz 
LGR Morenka. Byli na niej obecni także przedstawiciele 
organizatorów - Anna Lipińska (Miejska Biblioteka Publi-
czna) oraz Zbigniew Buława (UM Chojnice). Udział wzięli 
także chojnicki poeta Jan Sabiniarz z żoną. Całość 
poprowadziła Jolanta Kowalska. Nasza relacja na str. 12.

05 Sierpnia
W fosie miejskiej odbyła się XXIII Chojnicka Noc Poetów 
organizowana przez Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie 
Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. Renata 
Dancewicz, Zdzisław Wardejn, Jerzy Trela oraz zespół 
Chwila Nieuwagi, Robert Kasprzycki z zespołem oraz Teatr 
Piosenki byli magnesami, które ponownie przyciągnęły 
publiczność do Fosy Miejskiej. Imprezę rozpoczął występ 
laureatek Kwietniowych Spotkań z Poezją Julii Stoltmann
z Gimnazjum w Brusach i Moniki Wardyn z II LO w Choj-
nicach. Kolejnym punktem programu była prezentacja 
laureatów Konkursu Jednego Wiersza. Nagrody otrzymali
I miejsce ex equo: Katarzyna Dybżyńska ze Świdnika,
z wierszem pt. „Mapa odległości, analiza skali" oraz Stani-
sław Wasilewski z Żyrardowa, z wierszem pt. „Moja wioska". 
II miejsce ex equo: Mirosław Kowalski z Mysłowic, z wier-
szem pt. „Ekrany" oraz Renata Beata Diaków z Nowogrodu 
Bobrzańskiego, z wierszem pt. „Życie".Nasze relacje na str. 
7 i 12. 

05 Sierpnia
Na trawniku przy Amfiteatrze im. Ottona Weilanda w Charzy-
kowach dostępne było Edukacyjne miasteczko rowerowe.
Miasteczko wyposażone było w odpowiednią infrastrukturę 
imitującą realia panujące na drogach publicznych. Projekt 
cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy 
Chojnice oraz turystów wypoczywających w Charzykowach
i okolicy. Pod koniec imprezy odbył się ekstremalny 
rowerowy pokaz akrobatyczny w wykonaniu Piotra Bielaka. 

05 Sierpnia
W Męcikale w „Galerii Oczko” o godz. 16:30 została otwarta 
wystawa poplenerowa XIII Ogólnopolskiego Pleneru 
Artystycznego „Męcikał 2017”. Zaprezentowane zostały 
prace wykonane przez artystów plastyków. Organizatorami 
pleneru byli Joanna i Sławomir Mankiewicz - Zaborskie 
Towarzystwo Naukowe w Brusach.

05 Sierpnia
Chojniczanka Chojnice rozegrała pierwszy mecz przed 
własną publicznością w nowym sezonie piłkarskiej 1 ligi. 
Drużyna z Chojnic wygrała ze Stomilem Olsztyn.  Chojni-
czanka w końcu była skuteczna i w końcu zwycięska. Dzięki 
bramkom strzelonym przez sprowadzonych w przerwie 
letniej Emila Drozdowicza i Jakuba Bąka chojnicki zespół 
wygrał aż 3:0.

05 Sierpnia
Odbyły się XVII Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę jeziora 
Karsińskiego. Po regatach był koncert szantowy i zabawa 
taneczna.

05 Sierpnia
W Widnie odbyła się jubileuszowa XX edycja „Pieczenia 
chleba w Widnie”. Motywem przewodnim było pieczenie 
chleba jak dawniej, czyli w piecu chlebowym. To, co należy 
zrobić zanim chleb trafi do pieca i jak wygląda samo 
pieczenie, prezentuje już od kilku lat Agnieszka Wera, 
mieszkanka Widna. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się 
występem Grupy Dzotczi z Kaszubskiego Zespołu 
Folklorystycznego „Krebane” z Brus. Tego dnia każdy kto 
wziął udział w konkursach związanych z pieczeniem chleba 
mógł skorzystać z lotu balonem. Ta atrakcja wzbudzała duże 
zainteresowanie wśród uczestników spotkania, którzy 
licznie przystępowali do udziału w konkursach. Pomimo 
wietrznej pogody udało się wzbić balonem w powietrze
i sporo dzieci i ich opiekunów skorzystało po raz pierwszy
w życiu z lotu balonem.

05 Sierpnia
W fosie miejskiej wystąpił zespół Colin Williams & Gospel 
Celebrate. Koncert w towarzystwie zespołu wokalnego
z Wielkiej Brytanii, w którym wystąpili instrumentaliści
z Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach wraz
z Gabi Gąsior, był dawką żywiołowej muzyki w wykonaniu 
artystów, dla których gospel jest prawdziwą pasją i sposo-
bem na życie. Duża dawka pozytywnej energii płynącej
z muzyki udzieliła się również publiczności, która już od sa-
mego początku koncertu dała się ponieść radości płynącej 
ze sceny i wspólnie z artystami bawiła się doskonale.

08 Sierpnia
Starosta chojnicki wręczył nagrody laureatom konkursu 
Piękna Wieś na szczeblu powiatowym. Ogorzeliny zostały 
wybrane najpiękniejszą wsią w gminie Chojnice. Sołtys 
Jarosław Erbetowski przyjął w Starostwie Powiatowym  
gratulacje od Stanisława Skai i nagrodę pieniężną w wyso-
kości 5 tys. zł. Kolejne były Łąg w gm. Czersk (4 tys. zł), 
Ciecholewy w gm. Konarzyny (3 tys. zł) i Męcikał w gm. 
Brusy (2 tys. zł). W powiecie nagroda wręczana jest od 2000 
roku. 

09 Sierpnia
W ratuszu odbyło się drugie spotkanie w sprawie przygo-
towania programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
Chojnic. Dr Aleksandra Kicińska, która od 15 lat pomaga 
parom borykających się z niepłodnością, wystąpiła z wykła-
dem pt. "Naprawcza medycyna rozrodu oparta na obser-
wacji cyklu miesięcznego" podczas spotkania zespołu ds. 
opracowania programu wsparcia prokreacji chojniczan. 
Aleksandra Kicińska wykłada na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.

09 Sierpnia
Chojniczanka awansowała do 1/8 Pucharu Polski, poko-
nując  pewnie w Bełchatowie drugoligowy GKS 3:0.

09 Sierpnia
Ekspresowo przebiegła XXV sesja Rady Gminy Chojnice. 
Trwała zaledwie 17 minut. Samorządowcy głosowali na niej 
cztery uchwały, w tym w sprawie przyjęcia „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Chojnice.” Mimo wakacyjnej pory wzięło w niej 
udział 12 z 15 radnych.

10 - 11 Sierpnia
Charzykowy po raz kolejny stały się stolicą wszystkich 
żeglarzy oraz miłośników piosenki żeglarskiej, czyli 
popularnych szant. Była to już XX edycja charzykowskich 
szant połączona z obchodami 95 rocznicy powstania 
pierwszego polskiego klubu żeglarskiego.  Zaplanowany na 
cztery dni festiwal przerwała, w piątkowy wieczór, 11 
sierpnia  „burza stulecia”. 

11 Sierpnia
Na Starym Rynku, w godzinach 9 - 13, odbyła się impreza 
promocyjna „Woda z kranu do picia”. Mieszkańcy mogli  
zapoznać się z walorami chojnickiej wody. 

15 Sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało w Centrum Sztu-
ki Collegium ARS wernisaż wystawy rysunku i malarstwa 
Tadeusza Guentzla pt. "Tadeusz Guentzel jakiego nie 
znacie".

19 Sierpnia
Po naradzie z premier Beatą Szydło i służbami w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej minister spraw 
wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak pojechał
 w okolice dotkniętego kataklizmem Suszka.

20 Sierpnia
W niedzielę 20 sierpnia, mieszkańcy Chojnic z okręgu 
wyborczego nr 20, wybierali nowego radnego w miejsce 
odwołanego Mirosława Janowskiego. Kandydatami byli: 
Aleksandra Stasińska, Patryk Tobolski i Maciej Kasprzak. 
Radnym Miejskim został Maciej Kasprzak, który już 
wcześniej dwa razy ubiegał się o mandat z komitetu 
Arseniusza Finstera a obecnie z PChS. Otrzymał 98 głosów, 
druga była Aleksandra Stasińska z komitetu Arseniusza 
Finstera, która otrzymała 90 głosów. Patryk Tobolski z PiS-u 
uzyskał 44 głosy.

20 Sierpnia
W Chojnickiej Bazylice odbyła się Msza Święta, pod 
przewodnictwem ks. abp Wojciecha Polaka  Prymasa 
Polski,  w intencji dziękczynnej, uświetniająca jubileuszowe 
obchody 150 - lecia pobytu w Chojnicach sióstr Franci-
szkanek.  W tym roku, a dokładnie  9 października mija 150 
lat od przybycia do Chojnic pierwszych ośmiu sióstr 
Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, które 
przybyły na zaproszenie miejscowej ludności - z prowincji 
holenderskiej. O godz.16.00. w Bazylice odbyło się Orato-
rium Muzyczne „Ziarno gorczycy” z udziałem sióstr i orkie-
stry ukazujące działanie Bożej Opatrzności w historii Sióstr 
Franciszkanek.

24 Sierpnia
W sali obrad ratusza odbyło się spotkanie pożegnalne
z Januszem Ziarno. Dyrektor Wydziału Edukacji, Wychowa-
nia i Zdrowia odszedł na emeryturę. Wieloletni pracownik 
ratusza przyjął życzenia i podziękowania od burmistrza 
Chojnic, sekretarza generalnego urzędu miejskiego, 
dyrektorów poszczególnych wydziałów i radnych. Burmistrz 
Arseniusz Finster podkreślił kompetencje dyr. Ziarno, jego 
zaangażowanie w pracę samorządową a potem urzędniczą. 
Następcą został Grzegorz Czarnowski.

25 Sierpnia
W ramach XI Turnieju Rycerskiego w Czytelni MBP odbyło 
się spotkanie autorskie z pisarką Pauliną Hendel. Paulina 
Hendel jest autorką postapokaliptycznej trylogii dla 
młodzieży „Zapomniana księga” oraz książek z cyklu 
„Żniwiarz”. Bohaterzy tych powieści mają swoje źródło
w podaniach, legendach i przekazach wywodzących się
z polskich tradycji ludowych. Pisarka od najmłodszych lat 
pasjonuje się literaturą fantastyczną, wierzeniami ludowymi 
oraz słowiańską demonologią, co również znajduje 
odzwierciedlenie w jej twórczości. 

26 Sierpnia
Po raz jedenasty chojnicką fosę przejęli rycerze. Punktem 
kulminacyjnym Turnieju Rycerskiego była wieczorna 
inscenizacja oblężenia Chojnic z 1466 roku, która 
przyciągnęła wielu chojniczan i turystów. Wcześniej były 
walki i  warsztaty ChCK i Harcerskiego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej w Funce, a gry, zabawy i edukację w namiotach 
zapewnili Zaborski Park Krajobrazowy i ZZO Nowy Dwór. Na 
koniec organizatorzy  ChCK i Bractwo Rycerskie herbu Tur 
zafundowali fireshow w wykonaniu teatru Agrafka. 

30 Sierpnia
Żołnierze Wojska Polskiego pomagający w akcji oczysz-
czania rzeki Brdy i Wielkiego Kanału z powalonych drzew 
opuścili  Rytel i okoliczne miejscowości.  Po południu 
dowodzący akcją oczyszczania otrzymał rozkaz o rozwiąza-
niu Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Chojnice. 
Zgodnie z rozkazem 309 żołnierzy i 186 jednostek 
sprzętowych wróciło do macierzystych jednostek. Trzonem 
operacji był 3. Batalion Drogowo – Mostowy z Chełmna.

31 Sierpnia
Sesja rady powiatu rozpoczęła się minutą ciszy za zmarłego 
byłego radnego Tomasza Sołtysińskiego oraz za tych, którzy 
tragicznie zginęli podczas niedawnej nawałnicy. Waldemar 
Goliński został zaprzysiężony nowym radnym powiatu 
chojnickiego. Zastąpił zmarłego Mieczysława Pruskiego, 
którego dziś pośmiertnie wyróżniono tytułem Zasłużony dla 
Powiatu Chojnickiego.

31 Sierpnia
O godzinie 11:00 w ratuszu odbyło się zebranie burmistrza
z mieszkańcami miasta poszkodowanymi przez nawałnicę. 
45 osób odebrało już zapomogi w kwocie 6000 zł.
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11 Sierpnia 2017

Powiat chojnicki nawiedziła „burza stulecia”.
Z niespotykaną wcześniej siłą huraganowy wiatr 
zaatakował domy i lasy powiatu. Największych 
zniszczeń doznały lasy i miejscowości w wąskim 
(kilkukilometrowym) i długim na cały powiat pasie 
pomiędzy Chojnicami a Czerskiem. W jego epicen-
trum znalazły się wsie Rytel, Suszek, Lotyń i wiele, 
wiele innych. Zginęło 5 osób w tym 2 nastoletnie 
harcerki z obozu w Suszku. Na terenie powiatu 
ogłoszono żałobę i odwołano prawie wszystkie 
imprezy kulturalno-rozrywkowe.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

21 sierpnia 2017 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji.  Do sesji zasiadło 17 radnych. Sesję rozpoczął  
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekreta-
rzem sesji została Marzenna Osowicka a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych E. Gabrysia i K. Jaruszew-
skiego. W związku z nawałnicą z 11 sierpnia sesja 
rozpoczęła się od sprawozdania dyrektora Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Piotra Prondzinskiego.
 Dyrektor Piotr Prondzinski – „dzień dobry, witam 
Państwa. Chciałbym przedstawić krótką informację dla 
Państwa na temat nawałnic, czyli frontu burzowego miasta 
Chojnice w dniach 11-12.08.2017 r. Bezpośrednio po 
nawałnicy do Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu, 
które powołano w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Chojnicach wezwano członków Miej-
skiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Chojnice. 
W pierwszej fazie: przewodniczącego Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego – Zastępcę Burmistrza Miasta 
Chojnice, przedstawiciela grupy roboczej planowania cywil-
nego, monitorowania, prognoz i analiz – dyrektora Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach – Piotra Pron-
dzinskiego oraz Komendanta Drużyny Wykrywania i Alarmo-
wania miasta Chojnice – Pana Tomasza Augustyna, jako 
grupy pomocniczej do realizacji zadań nałożonych przez 
Starostę Powiatu Chojnickiego. Ponieważ nawałnica wystą-
piła na terenie całego powiatu do tej grupy powołano także 
innych członków z terenu powiatu. W kolejnych fazach 
działania Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu 
uzupełniono o członków Miejskiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego miasta Chojnice. Część osób była fizycznie 
obecna na miejscu, natomiast pozostała część pozostawała 
w stałym kontakcie telefonicznym ze Starostą. Pierwsze 
działania ratownicze skupiały się na ratowaniu osób w po-
wiecie, w których także my uczestniczyliśmy. Śmierć poniosło 
5 osób. Na terenie miasta nie odnotowano ofiar śmiertelnych. 
Bezpośrednio po nawałnicy do Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego wpłynęło około 150 zgłoszeń o zniszczeniach
z samego tylko terenu miasta Chojnice. Zgłoszenia z miasta 
Chojnice dotyczyły między innymi: uszkodzonych budynków, 
połamanych drzew, wiszących konarów, zalania posesji, 
braku energii elektrycznej, zniszczonych, podmytych dróg
i chodników, zatarasowanych dróg i tego podobnych 
zdarzeń. W następnej fazie działania służby ratownicze 
Zintegrowanego Systemu Ratowniczego „TUR” powiatu 
chojnickiego podjęły działania przywracające: łączność, 
udrożnienie dróg, zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie 
uszkodzonych budynków, energię elektryczną oraz infor-
mowano osoby o bieżącej sytuacji w mieście i regionie, to te 
osoby, które się bezpośrednio zgłaszały do poszczególnych 
służb. Około godz. 6:00 dnia 12.08.2017 r. służby komunalne 
odpowiedzialne za utrzymanie dróg podjęły działania 
związane z oględzinami terenu. Około godz. 9:00 rozpoczęto 
prace porządkowe. Prace te obejmowały: czyszczenie 
spustów kanalizacji deszczowej, likwidację niebezpiecznych 
drzew i konarów, udrażnianie arterii komunikacji miasta. Dnia 
14.08.2017 r., po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji odnośnie udzielania 
pomocy finansowej dla poszkodowanych, uruchomiono niez-
włocznie w dniu 14.08. br. rządowe wsparcie dla osób i rodzin 
poszkodowanych, działające telefonicznie od 8:00 do 20:00
w dni powszednie i święta. Do dnia 19 sierpnia zgłosiły się 24 
osoby poszkodowane. Część już otrzymała odszkodowania. 
Uruchomiono także niezwłocznie zbiórkę żywności w Banku 
Żywności. W dniu 16.08.2017 r. utworzono specjalne konto, 
na które można wpłacać darowizny.  Od samego początku 
oraz obecnie miasto prowadzi pomoc logistyczną dla gmin 
naszego powiatu w przekazywaniu niezbędnych środków np. 
opatrunków, worków, tablic informacyjnych, świec, TOI-TOI, 
itp. Wyznaczone osoby funkcyjne z Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego miasta Chojnice, są w stałym 
kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego Starosty. Na dzień dzisiejszy wszyscy mieszkańcy 
mają wodę, prawie wszyscy energię elektryczną, działa 
łączność, drogi w mieście są przejezdne, działa pomoc 
finansowa i społeczna dla poszkodowanych. Trwa akcja 
oczyszczania terenów z konarów i wiatrołomów. Trwa 
naprawa domów, budynków gospodarczych, obiektów 
zakładów pracy, itp. Trwa naprawa infrastruktury drogowej, 
szacowanie strat. Przy okazji prosiłbym bardzo, że jeśli są 
osoby, które czasami pominęliśmy, czy nie mają wody, czy 
prądu, albo jakieś inne środki bytowe są potrzebne, prosimy 
zgłaszać się do Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego. 
       Ponadto podziękowania dla społeczności, która brała 
czynny udział w działaniach. Podziękowania dla zakładów 
pracy, które bezinteresownie przekazywały nam środki. 
Apteki, do których się poszło, bez żadnego pisma, dosłownie 
na słowo dawały, my przekazywaliśmy, czy do Spółdzielni 
Standruk, która też oznaczenie samochodów zrobiła, 
przykładowe takie – Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego miasta Czersk, które też przekazaliśmy za 
darmo. Podziękowania dla Burmistrza – jednego, drugiego, 
dla Pana Sekretarza, którzy też akurat nam w tym czasie nie 

nakładali jakichś większych obowiązków, tylko umożliwili, 
żebyśmy się skupili na tym. 
       Wam Państwo radni, że pozwoliliście nam przygotować 
się, pozwoliliście utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną, którą 
przez cały czas miasto znaczy się utrzymuje. W tym roku 
przekazaliście na to 60 tys. zł. Tam pracowały dzieci, nie tylko 
dorośli, ale także dzieci. Dzieci do czego? Do rozdawania 
posiłków, do pomocy w myciu sprzętu. Także podziękowania 
dla państwa, które dosyć szybko się zebrało i przekazuje nam 
środki finansowe. Chciałem zaznaczyć, że akurat jeśli chodzi 
o moją osobę, to mnie to nieszczęście dotknęło akurat
w pierwszym dniu urlopu, w Męcikale. Zwaliły się na mnie trzy 
drzewa, nie wiem jakim cudem tutaj się dostałem. Ale tylko 
dzięki pomocy ludzi, dzięki osobom, które tak samo jak ja 
starały się dotrzeć do miejsca swojej pracy, żeby po prostu 
pomóc innym zareagować. Pierwszy raz się cieszyłem, że 
został mi przerwany urlop, z tego względu, że jak wjeżdżałem 
do miasta Chojnice, w porównaniu z tym, co było w Męcikale, 
to normalnie uważałem, że wjeżdżam tutaj do raju, że nas po 
prostu to tylko dotknęło w minimalnym stopniu. Tutaj Państwu 
przekazałem te materiały, taką krótką informację. ...
      Jeszcze chciałem powiedzieć Państwu, wrócić do tego co 
my mamy. Na terenie miasta mamy Centralny System Alar-
mowy miasta Chojnice. Jedyny działający w powiecie. Tak, co 
się śmiejemy zawsze z tego przycisku. Gdyby to doszło, 
można by było włączyć tak samo. Ale ten sam przycisk może 
włączyć Wojewoda i także Minister Obrony Narodowej. Nie 
wiem czemu to się nie stało. Mamy także na terenie miasta 
Zintegrowany System Ratownictwa TUR, który stworzył mój 
poprzednik, nie Pan Andrzej Zientkowski a Pan Marian 
Piepiórka. Rozwinął go Pan Andrzej Zientkowski i także 
staram się go rozwijać ja. Przekazaliśmy go do Powiatu 
i dlatego się nazywa Powiatowy Zintegrowany System 
Ratowniczy TUR. Muszę Państwu powiedzieć, że oprócz 
tego także prowadzimy prewencję. Miesiąc temu spotkały się 
tutaj wszystkie służby, nie tylko z miasta, ale i z powiatu, 
odnośnie systemu szybkiego powiadamiania, na którym był 
Pan radny Brunka. Staramy się robić ćwiczenia. Ostatnio też, 
dwa miesiące temu, ćwiczenia niezapowiedziane – akcja 
terrorystyczna na terenie Urzędu. Uczestniczymy, no
w wszelkiego rodzaju rzeczach. I zobaczcie Państwo, 
niestety nie ma siły na naszego „generała naturę”, chociaż nie 
wiadomo co by się robiło. Oczywiście czasami są zanie-
chania, ale to już w części idą od państwa. Też mam żal do 
innych powiatów, innych województw, czemu jak u nich to się 
działo, czemu nie przekazały dalej tego. Dziękuję bardzo”.

     Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza z okresu międzysesyjnego. „Proszę Państwa, 24 
wnioski są złożone, 11 wniosków wypłaciliśmy, pozostałe są 
sprawdzane i dzisiaj będą wypłacone. Łączna kwota, która 
trafiła do mieszkańców Chojnic to jest 56.500 zł. Na koncie 
mamy 87.000 zł od Wojewody, czyli pieniądze są. Są też 
zgłoszone trzy budynki gospodarcze. I tutaj jest potrzebna 
interpretacja Urzędu Wojewody Pomorskiego, czy budynki 
gospodarczo – inwentarskie służące zaspakajaniu potrzeb 
życiowych ludzi są objęte tą pomocą, czy nie. Ja bardzo bym 
chciał, żeby były objęte, ponieważ są w systemie zabudowy 
jednorodzinnej budynki, np. kotłownie, toalety, czy jakieś inne 
budynki, bez których nie można funkcjonować. Jest też 
problem tych osób, którym nawałnica uszkodziła obiekty,
w których prowadzą działalność gospodarczą, jeżeli były 
ubezpieczone. Też uważam, w mojej interpretacji, którą 
głębiej bym rozszerzył, że to też są przecież obiekty, które 
służą zaspakajaniu potrzeb życiowych tych obywateli, 
ponieważ oni tam pracują. Na to jeszcze nie ma odpowiedzi, 
czyli na razie te 6 tys. zł dysponujemy, a większe kwoty 
związane ze zmianą rozporządzenia, to Państwo wiecie, że 
do 200 tys. zł można się starać na odbudowę, te sprawy są 
jeszcze w tej chwili zawieszone. 
Trochę więcej szczegółów chciałbym podać. W Lasku 
Miejskim mamy niestety zniszczone około 20% drzewostanu, 
to jest bardzo dużo. Szacujemy, że to jest około tysiąca 
drzew. Pod definicją drzewa rozumiemy wielkie drzewa, ale 
też i mniejsze, czyli około tysiąca. Uszkodzony jest domek 
„Pod Sosną”. Wzgórze Ewangelickie – około 15% drzew, to 
jest około setki. Obydwa obszary są objęte zakazem wstępu 
ze względu na grożące niebezpieczeństwo. Wzgórze jest 
otaśmowane, jeżeli chodzi o Lasek Miejski jest tam 
piętnaście tablic. I mam nadzieję, że mieszkańcy stosują się 
do tego, Straż Miejska zresztą to kontroluje. Na terenie 
miasta uszkodzeniu uległo osiem wiat przystankowych, 
sześć lamp, plac zabaw w Lasku Miejskim. Została 
zatarasowana Struga Jarcewska, która jest udrożniona, nie 
jest posprzątana tylko jest udrożniona, po to żeby nie 
wylewała. Znaki drogowe, Park 1000-lecia – drzewa, no 
i to, co przy drogach widzieliśmy, głównie drzewostan. 
Wszystkie zagrożenia zostały usunięte. To nie znaczy, że już 
jest wszystko posprzątane, bo na przykład jadąc wczoraj 
drogą 235 jeszcze widziałem leżące na poboczu znaki, nie 
wiem dlaczego tak się dzieje, będę interweniował w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich, bo jednak tutaj chojnickie kiero-
wnictwo powinno temu przeciwdziałać. Bank Żywności 
zebrał około 1.600 kg żywności, którą w większości przeka-

zaliśmy do Gminy Chojnice, teraz przekazujemy do Gminy 
Kęsowo i do Miasta i Gminy Czersk. Uszkodzeniu uległa 
Bazylika, w minimalnym stopniu dach, ale już jest napra-
wiony. Również byłem współautorem decyzji ZZO Nowy 
Dwór o przyjmowaniu azbestu i wyrobów betonowych, które 
chcemy utylizować bezpłatnie. Tutaj chciałbym podkreślić, że 
Pan Marszałek zgodził się na to, aby nie obciążać nas za te 
materiały związane z nawałnicą opłatą składową, czyli spółka 
nie poniesie straty, a my pomożemy ludziom. Dzisiaj zgła-
szamy też Chojnice na listę samorządów dotkniętych nawał-
nicą, a to po to, aby uzyskać tzw. szybszy tryb uzyskiwania 
pozwolenia na budowę, czyli osoby, które mają uszkodzenia 
a chcą je naprawić, nie będą trybem pozwolenia na budowę, 
tylko tym trybem szybszym. Pani Premier zresztą o tym 
mówiła w Chojnicach, że samorządy mogą się zgłaszać, tak 
więc my się zgłaszamy, bo tym 24 rodzinom, które mają 
uszkodzenia należy pilnie pomóc. Pozostali zarządcy 
budynków, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa, ZGM i inne 
wspólnoty, no muszą we własnym zakresie porządkować 
teren. My jesteśmy otwarci na ewentualną pomoc. Chciałbym 
również powiedzieć, że cały czas współpracowaliśmy z Pa-
nem Wójtem Gminy Chojnice, Panią Burmistrz Czerska i Bur-
mistrzem Brus, również z Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego. Chciałbym tutaj powiedzieć na tej sali, że Pan 
Marszałek Mieczysław Struk wypowiedzią Pana Ministra 
Błaszczaka, tutaj tą chojnicką, został bardzo skrzywdzony. 
Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, Pan Minister powiedział, 
że jeżeli Pan Marszałek się już obudził po pięciu dniach, to 
powinien przystąpić do sprzątania dróg wojewódzkich. To jest 
nieprawda, a kanwą tej wypowiedzi była wypowiedź Mar-
szałka, którą słyszałem w piątek w Gdańsku, gdzie Marszałek 
apelował do Pani Premier, aby włączyła do wykazu gmin 
dotkniętych nawałnicą Stężycę i Sierakowice, dwie gminy, 
które nie zostały wpisane do tego wykazu. Marszałek nie 
dość, że był na terenie objętym nawałnicą, to cały czas 
pomaga i finansowo, i rzeczowo. Dlatego chciałbym, żeby 
chojniczanie wiedzieli, że ta wypowiedź niepochlebna jest 
krzywdząca dla Marszałka Mieczysława Struka i ona nie 
powinna paść. Moim zdaniem Pan Minister Błaszczak 
powinien za nią przeprosić, ale czy będzie chciał przeprosić 
tego nie wiem. Jeżeli chodzi o kwestie, o które pytają mnie 
mieszkańcy również w internecie – dlaczego Pani Premier 
wraz z rządem, z częścią ministrów obradowała w budynku 
Państwowej Straży Pożarnej a nie w sali obrad Rady 
Miejskiej? Bo przecież Pani Premier mogła się tutaj spotkać
z ministrami. Chciałbym Państwu powiedzieć, że nikt mnie 
nie zawiadomił o tym, że Pani Premier wraz z ministrami 
będzie na terenie miasta Chojnice. Ja się o tym dowiedziałem 
z mediów i oglądałem konferencję prasową. Obecny tam był 
Pan Starosta i chcę powiedzieć, że gdyby była tylko sugestia, 
nawet nie prośba, aby udostępnić Ratusz, czy inny budynek 
w mieście do tego spotkania to oczywiście taka zgoda by była 
z prędkością mikrosekundy i pomoglibyśmy też to wszystko 
zorganizować. Pani Premier, z tego co wiem, spotkała się
z rządem w PSP i spotkała się również w obiektach kościoła 
Matki Bożej Królowej Polski z wolontariuszami i innymi 
osobami. To są te kwestie.
       Teraz rzecz ważna. No niestety głównym problemem, 
moim zdaniem, jest brak prądu. Udało się Energetyce po 
tygodniu włączyć na kilku ulicach, na których mieszkańcy 
naprawdę w trudnych sytuacjach byli, no bo tydzień bez 
prądu, proszę sobie wyobrazić. Natomiast mamy jeszcze 
niestety w Chojnicach miejsca, to są pojedyncze lokalizacje, 
gdzie nie ma prądu, ponieważ ten problem przywracania 
prądu odbywa się od wysokiego napięcia, poprzez średnie
i na końcu jest niskie. I my jesteśmy jako odbiorcy pojedynczy 
pozbawieni tego zasilania, jesteśmy ostatni w kolejce, że tak 
powiem. I teraz, dzisiaj jeszcze dodatkowo Straż Miejska
i Wydział Komunalny objeżdżają te różne punkty miasta, 
będą pukać do domów i będą pytać. 986 numer też działa, 
tam mamy zgłoszenia. I jedną zwartą informacją będziemy 
informować Eneę o tych zdarzeniach, gdzie jeszcze tego 
prądu nie ma. Są, podkreślam, pojedyncze miejsca, kilka-
naście dni po nawałnicy. Również przywracamy oświetlenie 
uliczne, no niestety nie było go na ul. Tucholskiej i na kilku 
innych ulicach w czasie tych ostatnich dni, ale teraz już 
powinno być wszystko w najlepszym porządku. Ja nie 
chciałbym w mojej wypowiedzi oceniać, co by było gdyby ktoś 
zawiadomił nas, że w Gnieźnie szaleje taka nawałnica tylko 
trochę mniejsza niż u nas. Myślę, że na ten czas refleksje
i oceny też należą do nas, bo będziemy pytać, ale też myślę, 
że najważniejsze w tej chwili jest usuwanie skutków. Pani 
Premier powiedziała, że skutki nawałnicy zostały usunięte,
w mojej ocenie nie są usunięte, ponieważ to wystarczy 
przejechać się do tych miejsc, gdzie nawałnica miała 
największą siłę i skalę, i zobaczą Państwo, że nie. Zmiany
w krajobrazie, skutki, straty są olbrzymie. W samym mieście
i gminie Brusy jest uszkodzonych 600 budynków. Taką 
informację przekazuje Pan Burmistrz Brus, podobnie jest 
w pewnej części gminy Czersk, głównie Rytel i okolice.....

Cały protokół z sesji dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. 
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Chojniczanie, którzy przyszli w piątek 11 
sierpnia na chojnicki rynek mogli się prze-
konać jak smakuje woda z chojnickiego 
kranu. W godzinach od 9:00 do 13:00 do 
picia wody z kranu przekonywał  koordyna-
tor akcji, chojnickich wodociągów, Wojciech 
Reszkowski.  Woda z chojnickiej sieci co 2 
tygodnie jest badana przez sanepid. Prawie 
cały rok do kranów dostarczana jest bez 
chloru, poza jednym okresem, kiedy profi-
laktycznie chloruje się samą sieć. „Kranów-
ka jest zdatna do picia i niczym nie różni się 
od wody źródlanej” – to słowa prezesa 
Mie jsk ich  Wodoc iągów –  Tomasza 
Klemannna. Chojnicka kranówka nie jest 
wodą mineralną, ale jest wodą źródlaną. 
Wody mineralne mają powyżej 1000 mg 
jonów, chojnicka woda ma w granicach 230 
mg. Degustatorzy mieli okazję wygrać 
atrakcyjne nagrody: specjalnie przygo-
towane na potrzeby akcji promocyjnej 
szklaneczki i karafki.

5 sierpnia w Galerii Oczko w Męcikale odbył 
się wernisaż XIII Ogólnopolskiego Pleneru 
malarsko – rzeźbiarsko - fotograficznego. 
Organizatorami pleneru byli  Joanna i Sła-
womir Mankiewicz - Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe w Brusach.       

W Plenerze udział wzięli:
Rafał Huczek – Nowa Wieś – malarstwo
Danuta Korzeń – Mysiadło – malarstwo
Marian Wójtowicz – Limanowa – rzeźba
w drewnie 
Romana Małecka – Kwakowo – malarstwo, 
rzeźba
Janina Olczak – Teresin – malarstwo

Katarzyna Krysiak – Kołatka – malarstwo  
Jadwiga Antczak - Pruszków – malarstwo
Joanna Mankiewicz – Męcikał – fotografia
Świętosława Sobiepan – Paryż  – malarstwo 
Agnieszka Kurkowska – Nowy Świat – 
architektura 
Zbigniew Gierszewski - Brusy – fotografika  
Natasza Gierszewska - Brusy – malarstwo, 
fotografika
Sławomir Mankiewicz – Męcikał – fotografia

Wystawę prac powstałych podczas pleneru 
zaplanowano eksponować w Galerii Oczko 
w Męcikale, ul. Długa 10 do końca sierpnia. 
Niestety natura miała inne plany.

Powyżej: Galeria Oczko w dniu wernisażu. Poniżej: Galeria Oczko po przejściu nawałnicy
z 11 sierpnia. Jeśli chcą Państwo pomóc w odbudowie galerii Oczko prosimy o kontakt
z właścicielami:  państwem Joanną i Sławomirem Mankiewicz w Męcikale, ul. Długa 10.

http://www.oczko.xtreemhost.com/oczko

Wojciech Reszkowski
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 XXIII Chojnicka Noc Poetów odbyła 
się w sobotę 5 sierpnia 2017. Od godziny 
18.00 do 1.00 w Fosie Miejskiej można było 
posłuchać poezji recytowanej i śpiewanej. 
Pomimo przelotnego deszczu widownia 
dopisała.
 Imprezę prowadziła jak co roku 
Magdalena Kosobucka. Podczas ceremonii 
otwarcia przypomniała, że organizatorami 
imprezy są: Urząd Miejski w Chojnicach, 
Chojnickie Centrum Kultury i Miejska Biblio-
teka Publiczna, a mózgiem przedsięwzięcia 
jest Zbigniew Buława. Podziękowała orga-
nizatorom za zaangażowanie, a widzom za 
obecność.
 Jako pierwsze wystąpiły laureatki 
Kwietniowych Spotkań z Poezją Julia i Moni-
ka Wardyn. Następnie piosenkę śpiewaną 
wykonał zespół Chwila Nieuwagi, który 
przekonał, tak jak zapowiedział, że poezja 
śpiewana nie jest nudna. Po tym koncercie 
nastąpiło rozstrzygnięcie XXIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetyckiego Jednego 
Wiersza i zaprezentowali się jego laureaci. 

Kolejnym gościem Nocy była Renata Dan-
cewicz. Aktorka przybliżyła życiorys i twór-
czość młodej poetki żydowskiego pochodze-
nia Zuzanny Ginczanki, która zginęła w 1944 
roku w Krakowie.
 W Fosie Miejskiej wystąpił także 
Robert Kasprzycki z zespołem, który zaśpie-
wał swoje przeboje. Aktor Jerzy Trela inter-
pretował wiersze Mickiewicza, Tuwima
i Wyspiańskiego. Na chwile poezji zaprosili 
poeci Mariusz Olbromski, Piotr Mitzner, Jerzy 
Fryckowski. Aktor Zdzisław Wardejn przypo-
mniał wiersze Norwida. Ostatnim akcentem 
Nocy Poetów był znakomity koncert artystów 
współpracujących z Teatrem Piosenki. 
Zaprezentowali oni premierowy spektakl 
„Mistrzowie ballady: Cohen, Stachura, 
Dylan”. O tych bardach opowiadał założyciel 
Teatru Roman Kołakowski.
 Chojnicką Noc Poetów poprzedziły 
Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie w Choj-
nicach, które prowadziła poetka Maria 
Jolanta Kowalska.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

 Podczas XXIII Chojnickiej Nocy 
Poetów, która odbyła się w sobotę 5 sierpnia 
rozstrzygnięty został XXIII Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki Jednego Wiersza, ogło-
szony przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Chojnicach.

 Rozstrzygnięcie konkursu odbyło 
się w obecności przedstawicieli organiza-
torów imprezy – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Anny Lipińskiej, dyrektora Choj-
nickiego Centrum Kultury Radosława Kraje-
wicza oraz wiceburmistrza Chojnic Edwarda 
Pietrzyka. Werdykt jury w składzie Jerzy 
Fryckowski, Mariusz Olbromski oraz Piotr 
Mitzner ogłosił przewodniczący tego gre-
mium Piotr Mitzner. Przewodniczący podkre-
ślił, iż jury miało bardzo trudny wybór i długo 
debatowało, ponieważ na konkurs napłynęło 
250 wierszy. – Było dużo bardzo ciekawych 
wierszy – stwierdził.

I nagrodę ex equo jury przyznało Katarzynie 
Dybżyńskiej ze Świdnika za wiersz pt. „Mapa 
odległości, analiza skali”, opatrzony godłem 
„Furia” oraz Stanisławowi Wasilewskiemu
z Żyrardowa za wiersz „Moja wioska”, opa-
trzony godłem „Perkoz dwuczuby”.

II nagrodę również ex equo otrzymali Miro-
sław Kowalski z Mysłowic za utwór pt. 
„Ekrany”, opatrzony godłem „Nawias” oraz 
Renata Beata Diaków z Nowogrodu 
Bobrzańskiego za wiersz pt. „Życie”, 
opatrzony godłem „Kinga”.

III nagrodę ex equo jury przyznało Marcinowi 
D. Podolanowi z Opola za wiersz pt. 
„Uniesienie”, opatrzony godłem „Totem” oraz 
Karolowi Graczykowi z Torunia za wiersz pt. 
„Rejs”, opatrzony godłem „Czeski kadr”.

 Jury przyznało również wyróżnienia 
następującym poetom: Dominikowi Żyburto-
wiczowi z Bonina za wiersz pt. „Dobranoc, 
ziemio”, opatrzony godłem „Dobranoc”, 
Karolowi Mrozińskiemu z Warszawy za 
wiersz pt. „Wiosna – koniec świata”, opa-
trzony godłem „Skolopamina” oraz Arturowi 
Śliwińskiemu z Warszawy za wiersz pt. „Dni, 
które poznamy”, opatrzony godłem „Cień 
końca”.

 Zdobywcy pierwszych miejsc Kata-
rzyna Dybżyńska i Stanisław Wasilewski oraz 
wyróżniony Karol Mroziński niestety nie przy-
byli. Pozostali laureaci konkursu zaprezen-
towali zebranym w Fosie Miejskiej swoje 
wiersze. Swoją twórczość przybliżyli także 
członkowie jury konkursu. W trakcie imprezy 
w namiocie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
można było bezpłatnie otrzymać pokonkur-
sowy tomik „Odblaski Nocy”, wydany przez 
bibliotekę. W tomiku oprócz wierszy 
nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się 
również te dostrzeżone przez jury oraz 
wiersze do poczytania. Obecnie tomik jest 
jeszcze dostępny w działach MBP. 

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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Reklama

Zapraszamy na fotograficzne Warsztaty Aktu 
z „NinoVeronem” - bardzo doświadczonym 
fotografem specjalizującym się w fotografii 
aktu. Zwycięzcą najbardziej prestiżowego 
Polskiego konkursu dla fotografów aktu – 
FotoErotica 2013 organizowanego przez 
magazyn Playboy oraz dwukrotnym zwycięz-
cą międzynarodowego konkursu FAPA - Fine 
Art Photography Awards 2016, 2017.

Podczas warsztatów poznamy podstawy 
pracy z modelką aktową, Dowiemy się jak 
szukać ciekawych miejsc do zdjęć, jak 
przygotować sesję i dobrać modelkę oraz 
stylizację. Powiemy też o zachowaniu 
podczas sesji. Dowiemy się jak i gdzie szukać 
modelek oraz jak opanować światło. Gdzie 
znaleźć pomysły i inspiracje do zdjęć. Jakie 
są najczęściej spotykane błędy przy fotografii 
aktowej i jak ich unikać. Nauczymy się 
podstaw pracy ze światłem zastanym.

Prowadzący: Bartek „NinoVeron”

www.ninoveron.com
www.facebook.com/ninoveron.photo

www.maxmodels.pl/fotograf-ninoveron.html

Termin: 22-24 wrzesień 2017 r., Miejsce – 
Bory Tucholskie: facebook.com/Gospodar-
s two-Agro tu rys tyczne-Pod-Dębami -
1888049864795607/

Koszt warsztatów: 999 PLN, w tej cenie są 
noclegi oraz wyżywienie od piątkowej kolacji 
do niedzielnego obiadu

Na listę uczestników wpisujemy po otrzyma-
niu zaliczki 400 zł pozostałą kwotę należy 
wpłacić maksymalnie do tygodnia przez 
rozpoczęciem warsztatów (lub wysłać od 
razu całość).

Uczestnik powinien posiadać: 

Aparat z obiektywem umożliwiającym foto-
grafię całej postaci. Uwaga – obiektywy 
szerokokątne oraz teleobiektywy będą mało 
użyteczne. Mogą przydać się blendy aczkol-
wiek organizator będzie dysponował kilkoma. 
Przy słabych warunkach oświetleniowych 
(pogody nie przewidzimy) mogą się przydać 
statywy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową:

fotograficznebory@gmail.com

W sobotę 19 sierpnia na chojnickim Starym 
Rynku Stowarzyszenie na rzecz lokalnej 
przedsiębiorczości zorganizowało „Jarmark 
staroci”. Inicjatywa godna pochwały, bo 
cieszące się ograniczonym zainteresowa-
niem, niedzielne targi uliczne przy Bramie 
Człuchowskiej, ograniczają się do chojni-
ckich kolekcjonerów i „handlarzy starociami”. 
Tu była szansa by oprócz dużych jarmarków 
organizowanych przez Miasto i Promocję 
regionu zainicjować kolejny stały jarmark 
odbywający się dla odmiany pod koniec 

sezonu letniego. Szkoda, że informacja o jar-
marku nie dotarła do szerszego grona zainte-
resowanych. Ja osobiście nie widziałem 
wcześniej żadnych zapowiedzi, chociaż z ra-
cji zawodowego obowiązku obserwuję lokal-
ny rynek mediów i prasy. Nie wspomnę tu, że 
taka zapowiedź od organizatora nie dotarła 
do naszej redakcji, chociaż Chojniczanin.pl 
prowadzi w tym celu specjalną rubrykę. Ale 
cóż - pierwsze koty za płoty. Za rok powinno 
być lepiej. 

Jacek Klajna
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     W inwestycji firmy ToHa, lokale zostały zaprojektowane 
w funkcjonalny sposób, by umożliwić lokatorom dowolną 
aranżację zgodną z ich preferencjami i potrzebami. We 
wszystkich mieszkaniach znajdują się także balkony lub 

2tarasy o powierzchni sięgającej nawet do 30m . Dla wygody 
mieszkańców dostępne są miejsca parkingowe przy 
budynku, rowerownia oraz udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych. Projektanci, przy budowie wykorzystują 
nowoczesne technologie jak np. oświetlenie LED, czujniki 
ruchu pozwalające na oszczędność energii, ekologiczne 
materiały budowlane, a także rozwiązania zapewniające 
wysoki komfort termiczny budynków.

-"Architektura Nowego Grunowa nawiązuje do okolicznej 
zabudowy mieszkalnej i łączy się z nią w spójną, harmonijną 
całość. Bryły budynków są nowoczesne, współgrają z bielą 
pokrywającą elewację a dekoracyjne płyty w kolorze jasne-

go drewna oraz szare balkony jak i stolarka okienno-drzwio-
wa dodatkowo podkreślają elegancki charakter inwestycji." 
- mówi jeden z pracowników biura sprzedaży mieszkań.

 Osiedle zlokalizowane jest na chojnickim osiedlu Grunowo, 
pomiędzy ulicami Grunowo i Przemysłowa w otoczeniu 
kompleksów biurowych i osiedli mieszkaniowych. Inwesty-
cja jest bardzo dobrze skomunikowana. Po drugiej stronie 
ulicy znajduje się przystanek autobusowy a w odległości 
700m znajduje się dworzec autobusowy i kolejowy. Lokale 
zaprojektowane są w nowoczesny sposób, aneks kuchenny 
znajdujący się przy salonie sprawia, że lokal wydaje się 
większy i przestronniejszy. Decydując się na to rozwiązanie 
zyskaliśmy poczucie większej przestrzeni, zamiast dwóch 
małych pomieszczeń uzyskaliśmy jeden ze sporym metra-

2żem bo aż 28m . Dużym atutem aneksu kuchennego jest 
możliwość ciągłego utrzymywania kontaktu z gośćmi, którzy 

przychodzą w odwiedziny. W ten sposób możemy jedno-
cześnie przygotowywać poczęstunek bądź kawę oraz 
rozmawiać ze znajomymi, będącymi w salonie.

-"Mieszkania mogą stanowić również ciekawą formę 
inwestycji - posiadamy bazę klientów którzy są zdecydo-
wani wynająć od zaraz mieszkania 2 lub 3 pokojowe na 
dłuższy okres. Dobra koniunktura na rynku najmu jest dobrą 
lokatą kapitału w porównaniu do trzymania pieniędzy na 
niskooprocentowanych lokatach czy też papierach warto-
ściowych. Niskie stopy procentowe kredytów gwarantują na 
chwilę obecną możliwość pokrycia rat kredytowych przy-
chodami z najmu. W naszej ofercie posiadamy profesjo-
nalne doradztwo kredytowe, które znajdzie najlepsze oferty 
z wielu banków oraz oszczędzi wiele czasu potencjalnym 
zainteresowanym."

Żyj nowocześnie i postaw na wygodę. Nowe osiedle mieszkaniowe w Chojnicach.
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„Naród, który traci pamięć, 
przestaje być narodem (...)”                       

                                                 (J.Piłsudski)

Życie znowu zatoczyło krąg. Jest początek 
sierpnia 2017 r., kilka ostatnich chwil żeby 
uporządkować sprawy „niecierpiące zwłoki”
i w drogę. Przed nami LII (37. po wojnie) 
Kadrówka.
Kiedy zmierzamy na południe Polski zasta-
nawiam się, jak to jest, że wbrew wszys-
tkiemu co nas w ciągu roku spotyka jesteśmy 
znów na tej drodze, niezmiennie. Tegoroczna 
kadrówka określona przez wicekomendanta 
Andrzeja Fischera jako naznaczona kirem 
(podczas kadrówki i krótko po jej zakończe-
niu zmarło 3 wieloletnich jej uczestników) 
znowu jest miejscem i czasem wyjątkowym.
Ścierają się na jej drodze, wspomnienia, 
rodzą nadzieje, dosięga nas smutek 
pożegnań, ale i radość z przebywania z tymi, 
którzy pozostali. Pierwsze dwa dni spędzamy 
na aktywnym odpoczynku, zwiedzamy 
Częstochowę i kopalnię soli w Bochni. Swoją 
drogą nie możemy się nadziwić dlaczego tak 
ogromną popularnością cieszy się kopalnia 
soli w Wieliczce a Bochnia pozostaje wciąż
w jej cieniu (corocznie Wieliczkę odwiedza 
ok. 1 mln. osób, Bochnię ok. 150 tys)? My je-
steśmy oczarowani historią kopalni, podróżą
„koleją” podziemną i wszystkim, co zoba-
czyliśmy tam głęboko pod ziemią.
     Piątego sierpnia docieramy do Krakowa, 
gdzie jest czas uroczystości, oddania hołdu 
tym, dzięki którym tu jesteśmy, składania 
kwiatów, ostatnich przygotowań do drogi.
Szóstego sierpnia, po uroczystościach na 
Oleandrach, jak co roku, jeden rozkaz wypra-
wia nas w drogę. Odtąd jesteśmy zdani na 
siebie, łaskę i niełaskę pogody i na siły, które 
gromadziliśmy przez cały rok. Maszerujemy 
dzielnie, choć łatwo nie jest. Niektórzy z na-
szej grupy oddzielają się, bo dostali inne 
zadanie - udział w zawodach strzeleckich. 
Cel jest jeden – zwyciężyć! Jakaż jest nasza
radość i nagroda, gdy po dotarciu do celu 
(Słomniki) dowiadujemy się o wydarzeniu 
niesamowitym i pierwszym w historii Ka-
drówki. W zawodach, pośród wielu mistrzów 
strzelania, I miejsce zajmuje nie kto inny, jak 
przedstawiciel chojnickiej grupy - Mariusz 
Moga. Niesamowite emocje, radość i duma 
(otrzymał chyba najgłośniejsze oklaski 
spośród nagradzanych zwycięzców). Nigdy
dotąd nie zdarzyło się, aby uczestnik 
Kadrówki zwyciężył niepokonanych dotąd 
mistrzów ze Słomnik.
    Przez kolejne dni maszerujemy do 
Miechowa, Wodzisławia, Jędrzejowa. W Ję-
drzejowie jesteśmy dziewiątego sierpnia. 
Wieczór, wszyscy odpoczywają a my groma-
dzimy się wspólnie, aby zaśpiewać kilka 
żołnierskich, patriotycznych pieśni. Ściąga-
my na siebie uwagę kilku osób, które z radoś-
cią dotrzymują nam towarzystwa, włączają 
się do śpiewu, opowiadają o historii powsta-
nia niektórych utworów. Na koniec zjawia się
i On, sam Komendant Kadrówki – Dionizy 

Krawczyński. Śpiewa razem z nami, cieszy 
się naszą obecnością i zaczyna snuć opo-
wieść o Ponurym i Nurcie, o ich losach, o zwy-
cięstwach i porażkach, o historii trudnej
i przejmująco smutnej. Niektórzy z nas
słyszą o tym po raz pierwszy, jednak 
Komendant odkrywa karty historii tak, jakby 
sam to przeżył. Wszyscy słuchają w sku-
pieniu, z zapartym tchem, nikt nie śmie uronić 
ani słowa, a On mówi i mówi. Sposób w jaki 
mówi o ludziach i do ludzi, budząc ich zain-
teresowanie, pochłaniając uwagę, wciągając 
bez reszty w losy tych niezłomnych żołnierzy 
nasuwa spostrzeżenie – Jeżeli Komendant
Piłsudski w taki sposób przemawiał do 
swoich żołnierzy, to nic dziwnego, że porywał 
ich do walki a obrona ojczyzny i walka o nie-
podległość stawała się sensem ich życia.
Z Jędrzejowa idziemy dalej, czekają na nas 
Chojny nad Nidą, Chęciny i poruszający 
marsz z pochodniami, wreszcie cel naszej 
wędrówki – Kielce.
     Po Kadrówce widzimy, że życie nie stoi
w miejscu, dlatego tak ważne jest, że są tacy, 
którzy troszczą się o to, aby historia nie 
umarła, aby młodzi ludzie kontynuowali 
dzieło rozpoczęte przed laty, aby poznali 
historię swojego kraju i wciąż „maszerowali 
jej szlakiem”.
   Dziękujemy za możliwość udziału w Ka-
drówce Pani Iwonie Skockiej - Prezes TPD
 o/ Chojnice, bez jej wsparcia i starań nasz 
wyjazd byłby niemożliwy. Dziękujemy też 
Panu Bogdanowi Kufflowi, bez którego 
Kadrówka nie byłaby tym, czym dla nas jest. 
Gdyby nie oddanie i siła przekonywania Pana 
Bogdana nie byłoby pewnie kolejnych 
odznak marszowych, które w tym roku
na uroczystościach w Kielcach otrzymało aż 
7 osób z Chojnic (Emilia Zagórska, Patrycja 
Szemro, Mariusz Moga, Jan Waldemar 
Kubiak, Jan Kazimierz Kubiak, Sebastian 
Motylewski, Anna Kwasigroch). Medal za 
dziesięciokrotny udział w marszu otrzymał 
też nasz kierowca - Henryk Szałkowski.
Na szczęście nie tylko my widzimy i doce-
niamy starania i poświęcenie Pana Bogdana, 
bo i On nie pozostał w tym roku bez nagrody. 
Odebrał w Kielcach, z rąk samego Ministra 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Jana Józefa Kasprzyka, medal PRO PATRIA 

przyznany za szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej. To piękne podzię-
kowanie za lata pielęgnowania w młodzieży,
i nie tylko, potrzeby poznawania naszej 
historii, budzenia szacunku dla tych, którzy 
oddawali życie za naszą ojczyznę i wiernego 
udziału w kadrówkowych marszach. Czasem 
zastanawiam się jak wyglądały kiedyś moje 
sierpnie i … nie potrafię sobie przypomnieć. 
Teraz zastanawiam się, czy w przyszłym roku 
będzie nam dane spotkać się w takim
samym gronie i czy nareszcie zgodnym 
chórem zaśpiewamy „Warczą karabiny
i dzwonią pałasze, znów Piłsudski rusza
w pole a z nim chłopcy nasze, a z nim chłopcy 
nasze ...”.

Kinga Przełożna
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Fotografie: Rafał Chmura, Kraków
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Paulina Hendel, autorka m.in. trylogii post-
apokaliptycznej dla młodzieży „Zapomniana 
księga” w piątek 25 sierpnia 2017 roku 
gościła w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej w Chojnicach. Pisarka mówiła o swo-
ich książkach i o pomorskich demonach, 
które pojawiają się w jej twórczości.

Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Bractwo Rycerskie Herbu Tur oraz MBP
i poprzedziło XI Turniej Rycerski, który odby-
wał się w Chojnicach. Jak podkreślił Bogdan 
Kuffel z Rady Starszych bractwa, pocho-
dząca z Miastka Paulina Hendel bierze 
udział w rekonstrukcjach historycznych, 
stąd pomysł zaproszenia jej z okazji turnieju. 
Gościa przywitała bibliotekarka Weronika 
Sadowska. Jak mówiła, pisarka pasjonuje 
się wierzeniami ludowymi oraz słowiańską 
demonologią, co znajduje odzwierciedlenie 
w jej twórczości.
      Paulina Hendel na wstępie przybliżyła 
treść swojej pierwszej książki – „Strażnika”
z cyklu „Zapomniana księga”, wydanej
w 2014 roku. Jej bohaterem jest 17-letni 
Hubert, który podczas podróży do Paryża 
jest świadkiem eksplozji szklanej piramidy 
pod Luwrem. Budzi się po siedmiu latach
w całkiem innym świecie – zarazy przetrze-
biły ludzkość, potężny impuls elektromagne-
tyczny zniweczył zdobycze techniki,
a z ukrycia wyszły demony, dotąd znane 
tylko z ludowych opowieści. Pisarka zapyta-
na dlaczego zainteresował ją nurt apokali-
ptyczny, odpowiedziała: – „Książkę pisałam 
dla młodszego brata. Chciałam mu pokazać, 
jak bardzo jesteśmy uzależnieni od telefo-
nów, internetu i jak stosunkowo łatwo 
zniszczyć ten nasz świat”. Powieść udało się 
wydać, a potem napisała dwie kolejne w tym 
cyklu – „Tropiciela” i „Łowcę”.

       Akcja książek dzieje się na Pomorzu,
a grasujące demony są z pomorskich ludo-
wych wierzeń. Pisarka sporo mówiła o nich, 
wspomniała o południcy, zmorze i o wampi-
rach. Jak zauważyła, demony pomagały 
ludziom zracjonalizować niezrozumiały dla 
nich świat. Przekazywały kodeks moralny, 
gdyż na przykład karały za złe uczynki. Były 
także wymówką. Podkreśliła, że kiedy 
zainteresowała się tymi dawnymi wierzenia-
mi i zabobonami, to ta tematyka ją wcią-
gnęła.
       Drugą serią książek autorstwa Pauliny 
Hendel jest cykl „Żniwiarz”, a pierwszy tom 
zatytułowany jest „Pusta noc” i nawiązuje do 
kaszubskiego zwyczaju pustej nocy po 
śmierci domownika. Czytelnicy mogą pod-
czas lektury przekonać się, że demony, 
zabobony i czary nie odeszły do przeszłości
i są obecne we współczesnym świecie.
W serii istoty te tropią i zabijają żniwiarze. 
Jak przekonywała pisarka, demony nadal 
istnieją w naszej podświadomości i w nie-
których rytuałach.
Obecni mieli sporo pytań do autorki. Między 
innymi to, jak tworzy fabułę. – „W każdej 
książce miałam pomysł na początek i ko-
niec, a to co się działo w środku samo z sie-
bie wypływało” – stwierdziła. Czy łatwo 
byłoby „Zapomnianą księgę” przenieść na 
ekran? Autorka przyznała, że myśli, że jest 
to dobry materiał do sfilmowania, chociaż 
nie byłoby to łatwe zadanie, a na pewno 
nadaje się na grę komputerową. Rozmawia-
no także o szansach na debiut pisarski.
– „W Polsce zadebiutować to jest ponoć 
wielki sukces, mi się na szczęście udało” – 
skomentowała młoda pisarka. W trakcie 
spotkania uczestnicy mogli także indywi-
dualnie porozmawiać z autorką, kupić jej 
książki i zdobyć pamiątkowy wpis.         MBP

26 sierpnia po raz 11 w Fosie Miejskiej odbył 
się Turniej Rycerski. Organizowany jest na 
pamiątkę wydarzeń kończących „Wojnę 13-
letną”, która pod murami Chojnic rozpoczęła 
się i zakończyła. W roku 1466 Chojnice były 
ostatnim niezdobytym grodem przez króla 
Kazimierza Jagiellończyka i to właśnie 
oblężenie przez Wojska Polskie jest 
przedmiotem rekonstrukcji.  Pasjonaci 
rekonstrukcji historycznych przyjechali m.in. 
z Malborka, Bytowa, Starogardu Gdań-
skiego i Zgierza. Przed południem członko-
wie bractw rycerskich przemaszerowali 
przez centrum miasta ku uciesze mieszkań-
ców, zwłaszcza tych najmłodszych. Turniej 
Rycerski rozpoczął się o godz. 12.00 w fosie 
miejskiej, gdzie zorganizowano turnieje: 
łuczniczy, tarczy i miecza oraz bieg spraw-
ności par mieszanych. Między godziną 
13.00 a 17.00 specjalnie dla  dzieci odbyły 
się  warsztaty ChCK i Harcerskiego Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Funce. Były gry, 
zabawy i edukacja w namiotach Zabor-
skiego Parku Krajobrazowego i ZZO Nowy 
Dwór. Gry, zabawy i zabawki historyczne 
promował Zbigniew Tomaszewski. Nie 
zabrakło pokazów tańca i zabaw plebej- 
skich. O godz. 19.00 odbył się  spektakl 
„Polski chrzest czyli chrzest Polski” Teatru 
Agrafka. To na co wszyscy czekali, czyli 
inscenizacja oblężenia Chojnic w 1466 roku, 
rozpoczęła się o godz. 20:00. Po występie  
zespołu „Roderyk” o godz.22:15, na zakoń-
czenie turnieju, odbył się  fireshow "Igrce 
przy kominie". W turnieju łuczniczym wzięło 
udział 29 łuczników.   Wyniki : 
1. Henryk Pieniek
    Tajemna Grupa Najemna z Gdyni,
2. Marcin Olżyński
    Starogardzka Wolna Drużyna Łucznicza,
3. Jacek Wontka
    Starogardzka Wolna Drużyna Łucznicza.

XI Turniej Rycerski
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    Jurorzy  konkursu XIII OSP  „O Srebrny Kluczyk"w Charzy-
kowach ogłosili werdykt:

Dnia 3 sierpnia 2017 roku Jury w składzie: Lech Żuliński, 
Elżbieta Nowosielska, Jerzy Fryckowski (…), po przeczy-
taniu wierszy, które zgłoszono na konkurs, przyznało 
następujące nagrody:
I nagroda – za wiersz pt. „Ogryzek" - godło Bartnik dla Łucji 
Gocek z Chojnic:
„OGRYZEK" - Nawet rzucony do śmieci/ nadal pachnie 
jabłkiem. Pamięta/ gładką skórę i soczystość  miąższu.//
W dojrzałych ziarnach/ zapisana pieśń/najwyższej gałęzi.//
W łóżku przy oknie ojciec/ coraz cichszym oddechem 
obejmuje/ przetrzebiony sad.// Antonówki, kosztele, renety/ 
nie opuszczą go/ aż do śmierci.//
II nagroda – za wiersz pt. „Dyduk", godło Turzyca dla Adriany 
Jarosz ze Strzelców Opolskich;
„DYDUK" - Nikt nie widział, skąd przyszedł./ / Mówili, że 
pojawił się, gdy miesiąc/ srebrnowłosy przystawił drabinę/ do 
najwyższego klonu lub dachu/ zapomnianej cerkiewki.// 
Czasem towarzyszył mu cień/lipcowy, wówczas brał w obję-
cia/ złotolicą południcę. Potem padał/ (ofiara najwyższego 
uniesienia). // Stateczni śmiali się z wariata,/ dzieci twierdziły, 
że widziały/ skrzydła – układał je w futerale/ tak troskliwie, 
jakby nawlekał/ krople rosy na źdźbła.// „Graj Dyduk"- prosi-
ły.// Brał skrzypce i wyczarowywał/ oberki łąkowe. Deszcz 
dudnił/ na łopianowych liściach, wicher/ akompaniował na 
akordeonie,/ kuklik z kozibrodem wywijali/ hołubce,przytulia 
tuliła się/ do jastrzębca, dziewannę/ porywał do tańca 
niecierpek/ (baletmistrz nad baletmistrze).// „Szaleniec"! - 
wołali ludzie, a Dyduk/ splatał struny w dźwieki )tak matki/ 
pieszczą dziewczęce warkocze).// Jesienią przyprowadził 
kobietę.// „To rusalica" - mówił, gdy pytali.-/ „Będzie moją 
żoną, zamkniemy/ oczy i zbudujemy sosnową chatę/
z gontowym dachem i kogutem./ Tylko w takim domu 
świerszcze/ ułożą najkunsztowniejsze fugi".//
 III nagroda – za wiersz pt."Końmi do Panamy", godło Lara 
dla Bernadety Korzeniewskiej z Chojnic :
„ KOŃMI DO PANAMY" - Tatko,/ popatrz, na stoku żurawim 
już się rządzi jesień.// Córciu,/ pory roku zazdrosne jak 
kobitki/ i każda chce po swojemu ubierać świat.// Tatko, 
opowiedz mi o jesieni.// Córciu,/ jesień do Dębowej Łąki 
przylatuje z żurawiami./ Chłodnym spojrzeniem płoszy myszy 
ze ściernisk, boćki na sejm wysyła./ Kasztanowiec ze strachu 
przed nią/ ukrywa swoje dzieci w sercach chryzantem./ 
Sołtys* wystawia gębę do stygnącego słońca,/ i wspomina 
babkę Prydum.// Tatko,/ pamiętam babkę... Mów, mów 
dalej...// Córcia,/ dalej to było tak. Sołtys rozejrzał się po 
niebie:/ ni jaskółki, ni raniuszka, co budziły pacierze we wsi./ 
Kolejny raz przegapił chwilę odlotów./ Wspomniał babkę 
Prydum i jej słowa:/ „Ludzie, paczta jeno. Znów jaskółki/ 
zapadły się pod ziemię, a sroczyska i gapiory zostały."/Babce 
się zmarło, a jesień, chciał nie chciał,/ co roku u nas gości. 
Gdy już na nią przyjdzie pora,/pakuje do koszyka żołędzie, 
świerszcze bose/ i swojskie kiełbasy. Gałązkę głogu/ wtyka w 
kapelusz i razem z sołtysem/ leci do Panamy, na upalne Boże 
Narodzenie.// Tatko, to była piękna opowieść./ Jak zostanę 

sołtysem, kupię nam dwa konie/ i siodła. My wpław za jesienią 
do tej Panamy... Zobaczysz!/ Co dla ciebie, ułana... Przecież 
nie raz/przepłynąłeś na koniu i Wilię, i Niemen.//
*Sołtys Aleksander B. ma córkę w Panamie.
                                       
    Przewodniczący jurorów Leszek Żuliński, po powrocie do 
Warszawy napisał:

CHOJNICE LITERACKIE
    Mamy za sobą XXIII CHONICKĄ NOC POETÓW, której 
towarzyszyły XIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA  
POETYCKIE w Charzykowach. Impreza była czterodniowa. 
Główną jej „szefową" jest od lat  Maria Jolanta Kowalska.

    Działo się, oj, działo. Zwiedzaliśmy okolicę, pływaliśmy „ 
pirackim statkiem „TUR" po Jeziorze Charzykowskim... Były 
wiersze i dyskusje... Także arcyciekawa prelekcja w charzy-
kowskim muzeum kaszubskim. A co do meritum: ja prowa-
dziłem warsztaty poetyckie, Jurek Fryckowski promował swój 
nowy tomik, odbyło się też ciekawe spotkanie autorskie 
Heleny Skonieczki z Bydgoszczy. Poza tym, miała miejsce 
świetma prelekcja Elżbiety Nowosielskiej o Papuszy- don 
Wasyl Szmidt podziękował telefonicznie, z koncertu w Poł-
czynie Zdroju, prelegentce za opowieść o jego krewnej – 
poetce. Rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki konkursu „O Sre-
brny Kluczyk".
     Rewelacyjny okazał się wyjazd do Prywatnej Kliniki 
Rehabilitacyjnej w Krojantach, od wielu lat zarządzanej przez 
małżeństwo Państwa Winieckich – zwiedzaliśmy ten wyjąt-
kowy, ekskluzywny obiekt, a potem, przy ognisku, śpiewa-
liśmy, słuchaliśmy wierszy itp. 
      No i w końcu, ostatniego dnia (6.08.), odbyła się 
kilkugodzinna Chojnicka Noc Poetów w plenerze. Zdomino-
wał ją koncert piosenek Stachury, Coelha i Boba Dylana. 
Znakomity zespół muzyczny i sześcioro aktorów warszaw-
skich, którzy śpiewali piosenki. Szczególnie podkreślam to 
wydarzenie, bowiem wielogodzinne występy w chojnickim 
amfiteatrze to było wydarzenie wyjątkowe. Masa miejsco-
wych ludzi i turystów przyszła mimo niepogody. (…)
      Zadaję sobie pytanie, ile tego typu imprez literackich jest 
corocznie w Polsce. Zapewne sporo, bo sam w minionych 
latach na niejednej bywałem, a na niektórych, cyklicznych, 
jestem co roku do dzisiaj. Szczegółowa mapa takich imprez 
niejednego z nas by zaskoczyła. To jest to „Oddolne" życie 
literackie, które nieźle tętni. To jest baza dające świadectwo 
takiej, a nie innej potrzeby. (..) Ważną kwestią jest fakt, że 
gminy i powiaty, że biblioteki i lokalne wydziały kultury 
wspomagają życie literackie. My, ludzie pióra, szczególnie 
jesteśmy wdzięczni miejscowym władzom i strukturom za 
utrzymywanie tej wieloletniej już imprezy. Bez sponsoringu 
samorządów takie wydarzenia po prostu by nie istniały.Tu 
ukłon należy się przede wszystkim p. Barbarze Krzystyniak, 
no i rzecz jasna Marii Jolancie Kowalskiej. W imieniu poetów 
– uczestników składam podziękowania za te cztery 
wspaniałe dni, które unosiły na swoich skrzydłach POEZJĘ.

                                                Leszek Żuliński

   Druga jurorka, p. Elżbieta Nowosielska z Inowrocławia, 
swój pobyt na chojnickich spotkaniach z poezją skomento-
wała słowami : BORY  TUCHOLSKIE I PIĘKNE I GROŹNE.
    Jeszcze nie ucichły we mnie wspomnienia z XIII 
Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich Chojnice – Charzykowy 
w dniach 3 – 6 sierpnia2017 r. a tu straszne wieści o tragedii 
miejsc, które gościły uczestników Biesiady Literackiej, 
imprezy organizowanej przez poetkę p. Marię Jolantę 
Kowalską. To dzięki niej miałam przyjemność być jurorem 
Konkursu Poetyckiego „O Srebrny Kluczyk". To dzięki niej 
miałam możliwość gościom biesiady przedstawić twórczość
i postać romskiej poetki Bronisławy Wajss, zwanej Papuszą, 
dla której las był miejscem kultowym. Spoglądaliśmy na bory 
jej oczyma, nie zdając sobie sprawy z tragedii, która za kilka 
dni spotka te urocze zakątki. 
    Dzięki świetnej organizacji kolejnych uroczystości miałam 
okazję uczestniczyć w warsztatach poetyckich prowadzo-
nych przez mistrza sztuki pisania p. Leszka Żulińskiego. 
Miałam okazję spotkań z Kulturą Kaszub, z ludźmi – 
pasjonatami tego regionu. A ukoronowaniem dla doznań 
uczestników była  XXIII Chojnicka Noc Poetów. Jak w każ-
dym kolejnym roku jest ona istotnym wydarzeniem programu.
     Do chwil niezapomnianych, szczególnych, będzie
w moich wspomnieniach należał wieczór spędzony w klnice 
pp. Grażyny i Tomasza Winieckich w Krojantach. Na zapisa-
ny w programie „Wieczór integracyjny przy ognisku" złożyły 
się chwile niezwykłe. Gospodarze, miłośnicy piękna, muzyki
i poezji stworzyli klimat, który radował nasze serca. To 
dobrze, że istnieją takie miejsca i tacy ludzie, dla których 
piękno dnia codziennego, szczęście ludzi jest celem pracy
i życia. Wiem już, że nawałnica nie oszczędziła Krojant. 
Znając pasje Gospodarzy i ich pracowitość życzę Im 
pomyślnych losów.
     Wiadomość o tragedii Borów, która nastąpiła kilka dni po 
naszych uroczystościach, wstrząsnęła mną. Stąd tytuł moich 
refleksji. Kolejny raz przyroda ukazała obok piękna swoją 
siłę, swoją moc, wobec której człowiek bywa bezsilny! 
       Dziękuję Joli Kowalskiej za zaproszenie na tę niezwykłą 
uroczystość , godną Ogólnopolskich Spotkań Poetyckich.

 Elżbieta Nowosielska

      Na szczególną uwagę zasługują wreszcie piękne kwiaty 
w poetyckiej ikebance przygotowane przez kwiaciarkę p. Bar-
barę Kolassa, słodycze z cukierni „Sowa" i „Bagietka", pstrągi 
z Mylofu i wędliny z Zakładów Mięsnych „Skiby", dziękuję
w imieniu wszystkich uczestników poetyckich spotkań. 
   Z uśmiechem dziękuję również paniom Barbarze 
Krzystyniak, Joannie Winieckiej, Klaudii Wasilewskiej za 
pomoc w dowiezieniu do Charzyków materiałów niezbę-
dnych na warsztaty i spotkania autorskie oraz produktów 
żywnościowych z Mylofu i Chojnic do Charzyków, a paniom 
Barbarze Krzystyniak i Mirosławie Pilarskiej za to również, że 
przybyły do Morenki pod rękę z Bacchusem.
       Biorąc pod uwagę mądrość powyższych wypowiedzi 
jurorów i uczestników poetyckich spotkań zarazem  
załączam zdjęcie wykonane 3 sierpnia 2017 r.

 Maria Jolanta Kowalska

XIII Ogólnopolskie Spotkanie Poetyckie  -  3-6 sierpnia 2017
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Osiedle Nowe Pogodne proponuje Państwu 
wygodne mieszkania w zróżnicowanych 
metrażach. Proponujemy Państwu lokale od 

2ok. 42m . Są to lokale zw skład których 
wchodzi salon z aneksem kuchennym, sypia-
lnia oraz łazienka. Mieszkania o większych 

2metrażach, czyli od ok. 60 do 70m  proponu-
jemy w wersji z dwiema lub trzema sypialniami. 
W naszych projektach znajdą Państwo 
komfortowe rozwiązania aranżacji wnętrz min. 
wyjście z kilku pomieszczeń na obszerny 
taras. I tu warto się chwilę zatrzymać, 
ponieważ tarasy są imponujących rozmiarów. 
Nawet klienci niewielkich metraży, będą 
cieszyć się minimum 12 - metrowym tarasem, 
z wykończeniem deski kompozytowej.

Przy większych lokalach mogliśmy zapropo-
nować Państwu wyjście na taras z kilku 
pomieszczeń. Jest to oferta przeznaczona dla 
klientów, którzy chcą cieszyć się poranną kawą 
na tarasie tuż po przebudzeniu. Dla klientów 
poszukujących mieszkania będącego substy-
tutem powierzchniowo domu, proponujemy 
mieszkania o dużych metrażach, bo ponad 
100 - metrowych. W lokalach takich rozmiarów 
jesteśmy wstanie zaprojektować nowoczesne 
wnętrza a także funkcjonalne pomieszczenia, 
które niezbędne są w każdym mieszkaniu. I tu 
znów taras jest ogromnym atutem, ponieważ 

2mierzy on około 100m . Warto wspomnieć, że 
na Osiedlu Nowe Pogodne w cenie lokalu 
proponujemy Państwu komórkę lokatorską 
oraz możliwość zakupu miejsca w hali 
garażowej. Na terenie wykonano już plac 
zabaw dla najmłodszych oraz siłownię 
plenerową. Jeśli nie są Państwo jeszcze zde-
cydowani, zapraszamy do kontaktu z naszymi 
doradcami, którzy chętnie pomogą Państwu
w wyborze odpowiedniego mieszkania a także 
doradzą  jak krok po kroku zakupić Nowe 
Mieszkanie.

www. MieszkaniaChojnice. pl
tel. 605 90 60 20, Chojnice ul. Angowicka 52a
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      Tragiczna w skutkach nawałnica, nikt z nas nie przezywał 
takiego kataklizmu. Najtragiczniejsze jest to, że zginęło 5 
osób, to skutek którego nie można odwrócić i odbudować, to 
cierpienie dla rodzin i bliskich. Musimy też zaakceptować, że 
kataklizm zabrał nam piękną część przyrody, której już nigdy 
nie zobaczymy w tej formie, w tym kształcie. Wiele osób 
straciło domy, budynki towarzyszące, wiele domów jest 
uszkodzonych. Tutaj jednak jest nadzieja, że szybko się 
odbudujemy, że pomoc finansowa Państwa, Samorządów
I Samorządów ościennych da możliwość finansowego 
pokrycia strat. Odzew „braci samorządowej" jest olbrzymi. 
Pomoc dla Brus, Czerska i gminy Chojnice jest dzisiaj 
mierzona w milionach złotych. Oczywiście straty są dużo 
większe ale musimy „składać" pieniądze Państwa, własne
i to, co otrzymujemy od innych. 

     Miasto Chojnice, które też dotknięte jest nawałnicą, 
oczywiście w znacznie mniejszym stopniu niż sąsiednie 
samorządy przekazało 150 tys. zł dla Brus, Czerska i gminy 
Chojnice. 

     W naszym mieście bezpośrednio skutki kataklizmu 
odczuło  55 rodzin. Otrzymały już wsparcie do 6 tys. zł. 
Wypłaciliśmy ponad 200 tys. zł. Przed nami szacowanie 
szkód i możliwość uzyskania kolejnych odszkodowań do 20 
lub nawet do 200 tys. zł. Takich sytuacji mamy co najmniej 10. 
ZZO przyjmuje bezpłatnie azbest i gruz w Nowym Dworze. 
Wspieramy chojnickie rodziny opieką prawną i psycho-
logiczną. W naszym mieście straciliśmy około 2 tys. drzew,
w tym 600 dużych. Największe straty są w Lasku Miejskim
I na Wzgórzu Ewangelickim a także w Parku 1000-lecia.
W budżecie miasta jest około 400 tys zł na usuwanie skutków 
katastrof i część tej kwoty będziemy wydatkować jeszcze
w tym roku. Trwają prace na Wzgórzu Ewangelickim, za kilka 
dni „wejdziemy" do Lasku Miejskiego, a tam prace potrwają 
kilka miesięcy. Niestety Lasek straci na swojej atrakcyjności. 

OCENA DZIAŁAŃ

Już kilka dni po tragedii rozgorzała dyskusja i próby oceny. 
Jedni oceniali drugich, niestety wszystko „w oparach polityki" 
i często z nienawistnym nastawieniem. Ja zareagowałem 
tylko 2 razy. Pierwszy – jak minister Błaszczak wzywał do 
pracy rzekomo śpiącego Marszałka Mieczysława Struka na 

konferencji w Chojnicach. Zupełnie nie miał racji, opowiadał 
bzdury i moim zdaniem powinien przeprosić. Marszałek 
angażował się w „chwilę po tragedii" udzielił pomocy 
rzeczowej i finansowej. 
    Drugi raz zareagowałem jak zobaczyłem formę protestu 
PCHS-u na sesji powiatowej. Postulat odwołania starosty 
posadowiony był w tle, moim zdaniem, idiotycznych haseł, 
np. „311 głosów, 5 ofiar", albo „tragiczne konsekwencje 
nepotyzmu i kolesiostwa", albo „ilu jeszcze ludzi musi 
zginąć". Oskarżono starostę wprost o spowodowanie śmierci  
osób. To oczywiście absurd, to działanie zupełnie polityczne
i nastawione na płytki efekt. Odbieram to jako rozpoczęcie 
kampanii wyborczej i zastanawiam się czy etyczne jest 
wykorzystywanie tej tragedii do takich celów. Stanisław Skaja 
kilkanaście lat temu stracił dwie córki w wypadku 
samochodowym. On dokładnie wie, jak cierpią rodzice dwóch 
harcerek z Łodzi. Pani Osowicka, Pan Kaczmarek, Pan 
Eichenlaub i inni członkowie PCHS-u nie mają o tym 
zielonego pojęcia. 

    Osobną sprawą jest potrzeba oceny działań na różnym 
szczeblu, również ocena systemu ostrzegania i wiele innych 
aspektów. Uważam, że prawdziwymi bohaterami zawsze są 
ludzie, Ci z Lotynia, którzy ratowali harcerzy w Suszku, Ci
z Rytla na czele z Panem Sołtysem i wielu, wielu innych, 
których media nie zauważyły, a tak wiele dobrego zrobili dla 
innych. Warto też zauważyć wiele osób, które przyjechały 
nam pomagać często z wielu odległych gmin. To piękny gest 
solidarności, możemy być dumni. 
     W kwestii oceny całego wydarzenia pragnę zwrócić 
uwagę, że nie zadziałał system centralnego ostrzegania. 
Przed 15 w piątek wojewoda zawiadamiał o burzy 2 stopnia,
a w momencie kiedy szalała burza nad Gnieznem i po 2 
godzinach przyszła do nas znacznie silniejsza, nikt nas o tym 
nie zawiadomił. Nie było „czerwonego paska w telewizorze, 
nie było ostrzeżeń smsowych, nic się nie działo. Warto 
zastanowić się nad rolą Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, który jest placówką państwową, nad rolą Państwa
i centralnego systemu powiadamiania o takich kataklizmach.
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Reklama

Krajobraz po nawałnicy.
Ludzie pozbawieni dachu nad głową, brak 
wody i prądu, nieprzejezdne ulice i drogi, 
połamane ogromne połacie lasów, drzewa 
zagrażające zdrowiu i życiu mieszkańców, 
kanał Brdy zatarasowany wiatrołomami
i grożący wylaniem -  to za mało dla 
Wojewody Pomorskiego i Rady Ministrów,  
aby ogłosić stan klęski żywiołowej. Żadnych 
wątpliwości nie mieli wszyscy ci, którzy
w długi sierpniowy weekend zobaczyli 
ogrom  nieszczęścia, który dotknął (między 
innymi) wiele miejscowości w naszym 
powiecie. Rząd zajęty był przygotowaniami 
do uroczystych obchodów Święta Wojska 
Polskiego i dopiero po warszawskiej 
defiladzie mógł poświęcić więcej uwagi 
terenom po katastrofie. Cztery dni po 
przejściu nawałnicy 60 żołnierzy zaczęło 
cokolwiek robić nad Brdą, szczególnie gdy 
przyjechał Minister Obrony Narodowej. 
Samorządy od początku angażowały się na  
miarę swoich sił i środków w pomoc 
poszkodowanym. 

W całej tej trudnej sytuacji pięknie zachowali 
się zwykli ludzie. Strażacy ochotnicy, pospo-
lite ruszenie składające się z młodych i bar-
dziej doświadczonych, dziewczyn i kobiet, 
chłopców i mężczyzn, przedsiębiorców
i zwykłych pracowników dzielnie walczyło
z kataklizmem. Wspólna praca, narzędzia, 
paliwo, żywność przekazywana dla pokrzy-
wdzonych i walczących ze skutkami 
nawałnicy pokazała czym jest prawdziwa 
Solidarność. Pewnie, że znalazła się grupa 
cwaniaczków wykorzystujących dobre 
serce, ale to jest margines i przy takiej skali 
rzecz nie do uniknięcia. Brawo My!

      Często przejeżdżam trasę Chojnice - 
Rytel, teraz ze ściśniętym gardłem. Wczoraj 
przy zachodzącym słońcu widok był 
przerażający... Służby leśne rozpoczęły 
wywózkę wiatrołomów z  pasa przy berlince. 
Mam nadzieję, że wkrótce będzie tam już 
bezpiecznie i dlatego już dzisiaj rzucam 
hasło: bierzmy kostury i sadźmy nowe 
drzewa!

W obliczu takiej tragedii warto się zatrzymać. 
Nieszczęście, ludzkie dramaty i skala szkód 
skłaniają bowiem do pochopnych sądów
i słów, które mogą okazać się nie na miejscu. 
Nie pamiętał o tym pewien wysoki urzędnik, 
mówiąc bezmyślnie: „Nie będziemy wysyłać 
wojska do zamiatania liści”. Trudno jednak 
pisząc o sprawach naszego miasta i powiatu 
uchylić się od tematu, który pojawia się wciąż 
w codziennych rozmowach i informacjach
z kraju i regionu. Klęska żywiołowa, której 
doświadczyliśmy nie ma precedensu w powo-
jennej historii powiatu, i dlatego warto z niej 
wynieść jakieś nauki na przyszłość.
 Po pierwsze ostrzeżenie! Wielu 
naszych samorządowców rozpoczyna dziś 
mówienie o nawałnicy od reakcji na wywołane 
nią szkody. Tymczasem wypadałoby się 
raczej skupić nad formami zapobiegania 
zniszczeniom i ofiarom takich zdarzeń,
a przynajmniej wstępnej minimalizacji ich 
skali. Oczywiście nie sposób uchronić lasu 
przed trąbą powietrzną, nie jest możliwe 
pospieszne zabezpieczenie dachu w taki 
sposób, aby nie zerwał go wiatr. Możliwa jest 
natomiast ewakuacja zagrożonych osób
z miejsc niebezpiecznych, takich jak namioty 
na polu biwakowym czy „ogródek piwny” na 
placu miasta. Możliwe jest sprawdzenie 
okien, prowizoryczne opatrzenie budynków, 
zabezpieczenie samochodu tak, by nie stał 
pod drzewem czy w szopie, która grozi 
zawaleniem. Nie sposób uchronić się przed 
wszystkimi możliwymi zdarzeniami, ale 
nieszczęścia mają to do siebie, że wszędzie 
są podobne, a zatem i przewidywalne. A 
zatem ostrzeżenie „na czas” mogłoby pow-
strzymać przed niepotrzebną podróżą, 
dałoby być może czas na powiadomienie 
osób, które znajdowały się w miejscach 
niebezpiecznych, wreszcie gwarantowałby 
postawienie w stan gotowości odpowiednich 
służb, przyśpieszenia nadejścia pomocy itp. 
Przypomnijmy sobie ostatnie ostrzeżenia dla 
mieszkańców niektórych stanów USA
o nadciągającym huraganie Harwey. Osoby 
prywatne, instytucje, służby publiczne – 
wszyscy zabezpieczali siebie i innych przed 
nadchodzącym kataklizmem. Gdy zaś nad-
szedł – doświadczyli jego grozy, ale przynaj-
mniej zminimalizowali zagrożenia i mają 
poczucie, że służby meteorologiczne i insty-
tucje zarządzania kryzysowego ostrzegły 
wszystkich na czas! Czy to samo możemy 
powiedzieć o ich odpowiednikach po naszych 
lokalnych doświadczeniach?
 Po drugie reakcja! Obraz i miarę 
zniszczeń ukazały nam media, których 
dzisiejszą cechą są uproszczenia i drama-
turgia. Wyobraźnię każdego poruszyła skala 
tragedii harcerzy w Suszku. Cały kraj wzru-

szyła ofiarność mieszkańców Lotynia i straża-
ków, którzy całą noc walczyli o życie 
bezbronnych ofiar kataklizmu. Hektary powa-
lonego lasu, siła żywiołu widocznego w każ-
dym miejscu zatrzymała reporterów mediów 
ogólnopolskich w Rytlu, gdzie postawa 
tysięcy wolontariuszy i zaangażowanie 
sołtysa Ossowskiego, stały się wzorem dla 
innych. Ogólne zainteresowanie zmobilizo-
wało wreszcie rząd i wojsko, których pomoc 
ułatwia likwidację szkód, przywrócenie 
elektryczności, udrożnienie cieków wodnych
i przywrócenie przejezdności dróg. Jednostki 
ochotniczej i państwowej straży pożarnej 
jeszcze raz udowodniły jak ważna jest ich rola 
w takich ekstremalnych sytuacjach. Ale czy 
służby samorządowe rzeczywiście zareago-
wały tak jak trzeba? I przede wszystkim 
kiedy? Sztab kryzysowy zebrany w ponie-
działek, to chyba nie najlepsza wizytówka 
sprawności organizacyjnej! Oczywiście 
niektórzy samorządowcy mieli gorzej niż inni, 
jak chociażby pani burmistrz Czerska. Ale już 
reakcja ze strony straży miejskiej w Choj-
nicach nie przynosi zbyt wielu powodów do 
dumy tej formacji. Odsyłanie zaintereso-
wanych uzyskaniem informacji do przecią-
żonej obowiązkami straży pożarnej nie 
pomagało nikomu. W sytuacji zjawiska 
kryzysowego naturalne jest, że każdy uważa 
iż to jego sprawa jest najważniejsza; wszyscy 
żądają działań w tym samym czasie. 
Niemniej, podstawowe zadania muszą być 
realizowane według wcześniej ustalonych 
procedur, i w zakresie udzielania informacji,
i kierowania poszczególnych służb do kon-
kretnych działań. Czy z tak profesjonalnym 
podejściem ze strony instytucji samorzą-
dowych mieliśmy do czynienia w tych 
dramatycznych dniach?
 Po trzecie likwidacja szkód! Przej-
ście od etapu ratowania do porządkowania 
bałaganu, jaki pozostawiła nawałnica jest 
miarą zdolności organizacyjnych struktur 
samorządowych. Dzięki mobilizacji miesz-
kańców, służb i wolontariuszy wszystko 
przebiega w zasadzie poprawnie. Trudno 
wymagać, aby w momencie kryzysu nie było 
trudności. Dlatego pojawiające się uwagi 
dotyczące drobiazgów, decydujących o su-
rowej ocenie konkretnych poszkodowanych, 
powinniśmy skonfrontować z realnymi 
możliwościami osób organizujących pomoc. 
Musimy pamiętać, że ludzie doświadczeni 
nieszczęściem mają prawo być niespra-
wiedliwi w sądach; wymagać więcej niż 
należałoby wymagać… W sumie jednak 
społeczeństwo, samorządy, a także insty-
tucje rządowe zdały ten trudny egzamin; 
może nie celująco, tak jak nasi strażacy czy 
wolontariusze, ale na tyle dobrze, że możemy 

patrzeć w przyszłość z nadzieją. W dwa tygo-
dnie po tragedii mowa już głównie o odbudo-
wie, o odszkodowaniach, a nie o ratowaniu 
ludzi i ich dobytku. Nawet pojawiające się tu
i ówdzie komentarze polityczne świadczą
o stabilizacji, choć wypadałoby do nich pod-
chodzić z dużym dystansem. Mówiąc jednak 
odpowiedzialnie o likwidacji szkód musimy 
pamiętać, iż będzie to zadanie na lata. Chodzi 
nie tylko o zagwarantowanie ludziom god-
nych warunków życia, przywróceniu ich 
gospodarstwom zdolności produkcyjnych, 
ale i o przywrócenie krajobrazu naszym 
borom, tak dotkliwie zmienionego przez 
żywioł. Zainteresowanie mediów i polityków 
krajowych wkrótce zniknie, a nam nie 
pozostanie nic innego, jak tylko wpisać do 
przyszłej strategii rozwoju dodatkowe 
z a d a n i a  z w i ą z a n e  z  t y m  s m u t n y m 
dziedzictwem.
 Po czwarte odpowiedzialność! 
Wobec zmieniającego się klimatu należy 
spodziewać się, że będzie przybywać 
skrajnych zdarzeń pogodowych. Stąd należy 
krytycznie ocenić wydarzenia z połowy sier-
pnia. Zawiedli ci, których obowiązkiem było 
powiadomienie nas o zagrożeniu. W naszym 
klimacie fronty burzowe mają charakter 
chaotyczny i mogą w sposób trudny do 
przewidzenia słabnąć lub gwałtowanie 
przybierać na sile. Nie ulega wątpliwości, że 
na kilka godzin przed uderzeniem nawałnicy 
w naszym powiecie było jasne, że skala 
wiatru będzie druzgocąca. Wygląda na to, że 
nikt nie zadał sobie trudu śledzenia prognozy 
pogody. Zignorowanie oficjalnego ostrze-
żenia było kroplą, która przelała czarę 
goryczy.

Po piąte program! Zarządzanie kryzysowe na 
szczeblu lokalnym nie może być traktowane 
po macoszemu...Bez koordynacji, zaanga-
żowania wszystkich służb lokalnych, wyso-
kiego profesjonalizmu kierowników tych 
jednostek kolejne zetknięcie się z potęgą 
żywiołu zmusi nas do ponownego odrobienia 
tej samej lekcji od przyrody. A tego przecież 
nikt z nas nie chciałby przechodzić raz 
jeszcze. 

M. Brunka, K. Kaczmarek
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          Czas odbudowy kraju i inne bieżące, piętrzące się 
problemy miasta zaprzątały umysły rządzących i nikt nie 
zajmował się upamiętnieniem miejsc w których doszło do 
rozstrzeliwań. Dopiero w 1950 roku wybrano okazałe miejsce 
na „Ostrówku” przyjmując za miejsce upamiętniające całą 
„Dolinę Śmierci” i inne miejsca kaźni. Postawiono tam 
pierwszy drewniany krzyż upamiętniając to miejsce. Czas 
upływał i nadal w miejscach kaźni nic się nie działo, 20 lipca 
1959 roku na „Ostrówku” odsłonięto skromny pomnik w fo-
rmie symbolicznej  mogiły, upamiętniającej ok. 2 tys. osób 
straconych w II wojnie światowej, mieszkańców ziemi 

chojnickiej. Mieszkańcy miasta często odwiedzali to miejsce 
składając świeże kwiaty. Pamięć o tych zbrodniach była tak 
żywa, że przekazywano ją przy każdej nadarzającej się 
okazji, by wpoić ją młodym ludziom  aby pamięć ta nigdy nie 
została zapomniana, by przetrwała wieki. Sam jako młody 
człowiek słuchałem tych opowieści z zapartym tchem. Nikt 
wtedy nie pomyślał o tym by sporządzić szkice, dokładnie 
opisać miejsca rozstrzeliwań, by dzisiaj dokonać na nowo 
odkryć tych miejsc i kontynuować pamięć. Wystarczyło jedno 
pokolenie i zmiany strukturalne w kraju, ludzie zajęli się 
bardziej przyziemnymi sprawami a tamte wydarzenia odeszły 
w zapomnienie. Dzisiaj po latach kiedy, już tamto pokolenie 
wymarło, trudno jest ustalić dokładne miejsca kaźni. W obe-
cnych czasach nikt nie przekazuje tej wiedzy młodym. 
Dokładnie pamiętam jak nauczyciele historii oprowadzali całe 
klasy szkolne po terenie miasta i okolic opowiadając o cieka-
wych historycznych miejscach. Dzisiaj pozostaje to tylko
w sferze marzeń a młodzież coraz mniej zna historię miasta
i okolic. Jak powiada Zbigniew Herbert „Naród, który traci 
pamięć, traci sumienie” czyżby to sprawdzało się w życiu?

          W latach 70 XX wieku w rejonie Ostrówka odbywały się 
prace archeologiczne prowadzone przez Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (wydział archeologii). Jak wynika
z wypowiedzi świadków tamtych zdarzeń, dokonano odkopa-
nia części szkieletów, które na drewnianych nosiłkach 
przenoszono do samochodu marki „Robur” i wywożono, lecz 
ile było tych szkieletów i dokąd je wywożono nie można 
dzisiaj już ustalić. Ponadto podczas prowadzonych rozmów 
dowiedziałem się od traktorzystów z PGR Igły, że w latach 70 
wyorywali ludzkie kości i wskazali mi to miejsce. Z polecenia 
brygadzisty kości te zostały zakopane i nie oborywano już 
nowych nie posianych terenów.  

Miejsca w których dokonywano odkryć wskazuje mapka. 
Odnosi się to do numeracji i tak:
1. Skarpa odległa o 50 m od stosu ciałopalnego, wykopane 

szczątki
2. Transzeja obronna z 1939r biegnąca w zagajniku na lewo 

od pomnika, wykopane szczątki
3. Duży wykop za pomnikiem po prawej stronie transzei na 

skraju zagajnika, wykopane szczątki
4. Miejsce wskazywane przez traktorzystów, na obrzeżu 

Ostrówka, teren nie ekshumowany

          Ponadto taki sam rejon nie zaoranej ziemi (pas 
szerokości około 50m, długości ok. 150m) znajdował się

w miejscu gdzie nastąpiła ucieczka kupca Styp- Rekowskie-
go rejon majątku Igły, zaorany w latach 80. Według relacji 
świadków na tym terenie również dokonano częściowej 
ekshumacji a pozostały teren nie był zaorywany. Dzisiaj po 
latach trudno jest ustalić dokładne miejsca gdzie biegły rowy 
obronne (transzeje) we wrześniu 1939r.

          

Na początku lat 90 z inicjatywy prezesa Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych postawiono 
okazały metalowy krzyż obłożony rumowiskiem kamieni, 
wykonany przez jedną z chojnickich firm, który stoi do dzisiaj, 
a w dniu 1 września 2006r. staraniem Urzędu Miejskiego 
dotychczasowy stary pomnik zastąpiono okazalszą i este-
tyczniejsza formą, zmieniono także inskrypcje na płycie 
granitowej.

Przyjrzyjmy się wykazom pomordowanych: Jak już wcześniej 
podawałem publikacja Urzędu Miasta podaje 2272 osoby 
zamordowane. Zestawienie ogólne nr 4 z publikacji „Chojnice 
1939-1945” podaje dane dla powiatu chojnickiego:

ogółem zginęło:
 mężczyzn                        529
  w tym Żydów                       4
 kobiet                                   47
  w tym żydówek                    10
 dzieci                                           4
  w tym żydowskich               1
 przez spalenie                        800
 w tym 
  a) na „Ostrówku”     600
              b) w Leśnie                 200
 Starców i umysłowo 
 upośledzonych z K.Z.O.S.     247
      ---------------------------------------
   Razem                 1629

Zestawienia nr 1, 2 i 3 podają liczbę 581 zamordowanych, 
odliczając 261 osób które zginęły w obozach koncentra-
cyjnych, daje to liczbę 320 plus 800 osób spalonych, razem 
daje to 1120 osób zamordowanych w całym powiecie.

Zestawienie ekshumacyjne powiatowego komitetu wyko-
nawczego podaje:

 Pola Daleckiego     11 ofiar
 Pola Doksa                3 ofiary
 Las Miejski                3 ofiary
 Pola Igielskie         107 ofiar
 nad Witkami           61 czaszek
             -------------------------------------
              Razem     185    ekshumowanych w Chojnicach

          Trudno dzisiaj doliczyć się ilości ofiar hitlerowskiego 
terroru zważywszy na to, że wykonane ekshumacje w tam-
tych ciężkich czasach, nie były do końca przeprowadzone 
rzetelnie z powodu różnych niedoskonałości i braku 
materiałów, nie wiemy również ile ofiar leży jeszcze w ziemi.

 Podsumowanie                     Ekshumacja

Witki  
 218 pacjentów K.Z.O.S     61 czaszek
 NN rozstrzelanych      brak danych
Ostrówek   
 600 rozstrzelanych    popiołów nie
                      i spalonych                      ekshumowano
  NN rozstrzelanych     brak danych
 NN Na obrzeżu Ostrówka    nie ekshumowano
Pola Igielskie      
 500 osób wg Schuelkiego      107 ofiar
   ______________________________________________
 Co najmniej  1318         168

          Co roku 1 września na „Ostrówku” odbywa się 
uroczysta msza święta poświęcona ofiarom terroru na której 
zbierają się mieszkańcy Chojnic. Z inicjatywy jednego z choj-
nickich radnych, badaniami nad danymi z „Doliny Śmierci” 
zajął się Instytut Pamięci Narodowej z Bydgoszczy. W dniu
1 września 2015 roku w „Dolinie Śmierci” odsłonięto nową 
tablicę na pomniku, ze zmianą dotychczasowego opisu
o zamordowaniu około 2000 osób na 500 osób, które zginęły 

w dolinie oraz prezentowana była wystawa dotycząca mordu 
w tym miejscu. Podczas tego spotkania jeden z mieszkańców 
zapytał prelegenta, a zarazem osobę odpowiedzialną za 
nowy napis na tablicy pomnika, czy wie gdzie były zabudo-
wania Schuelkiego i co on mógł widzieć z tego miejsca, gdyż 
jego zeznanie zostało przyjęte za pewniak i określono, że
w Chojnickiej „Dolinie Śmierci” zginęło 500 osób. Prelegent 
odpowiedział, że nie wie. Podobnie zachował się na spo-
tkaniu w chojnickiej Wszechnicy, nie umiał odpowiedzieć 
gdzie znajdują się „Witki” i „Ostrówek”. Argumentem o zmia-
nie napisu na tablicy pamiątkowej było zeznanie Schuel-
kiego. W związku z powyższym na  te badania pada cień 
niejasności. Co było faktyczną przyczyną zmiany napisu na 
pamiątkowej tablicy? Jak można badać zdarzenie 
historyczne nie znając topografii terenu i nie orientując się
w nim? W jaki sposób określa się pole widoczności świadka

i na jakiej zasadzie ustala się co świadek mógł zobaczyć? 
Dlaczego pod uwagę bierze się zeznanie jednego świadka, 
wykluczając zeznania złożone przed sędzią Sądu Okręgo-
wego innych świadków, którzy prowadzili bezpośrednie 
rozmowy ze skazanymi na śmierć? Ponadto brak było 
konsultacji ze społeczeństwem Chojnic i właściwie bez 
niczyjej wiedzy w pośpiechu, zmieniono napis na pomniku. 
Bardzo dziwi brak reakcji ze strony chojnickich historyków, 
czyżby te sprawy nikogo nie interesowały?

                                                                Andrzej Lorbiecki 

Ps. Autor artykułu zwraca się z prośbą do czytelników, jeśli 
wiedzą coś na temat  podany w  artykule a co nie zostało 
zamieszczone o kontakt telefoniczny pod numer 604 541 845 
w celu uzupełnienia publikacji.
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 Kolejny? Ilu ich jeszcze przyprowadzicie? – lekko 
zmęczony kat, popatrzył na skazańca. Nie oczekiwał 
odpowiedzi, wiedział doskonale, że popyt na jego usługi
w tym roku jest wyjątkowy i że wyjątkowa jest też cała 
sytuacja. Rajcy miejscy wszak nie znoszą, gdy okrada się 
kasę miejską, a gdy robi to jeszcze syn czarownicy to tym 
bardziej. Oprawca z urzędu wstał , rozciągnął zesztywniałe 
mięśnie karku, a następnie splótł palce obu dłoni wyginając je 
jednocześnie do tyłu, efektem czego był trzask przypo-
minający łamane kości. Zresztą ten dźwięk jeszcze nie jeden 
raz wypełni mury celi, lecz tym razem źródłem dźwięku będą 
kości Georga Splittstossera.  

Tortury rozpoczęły się. W ruch poszły wszystkie „zabawki” 
jakimi dysponował ciemiężca. Kolejne kości pękały, a skryba 
miejski raz po raz maczał pióro w inkauście, notując wszystko 
co ma związek ze sprawą sprzed czterech lat, kiedy to młody 
Georg po raz pierwszy usłyszał od swojego ojca te słowa – 
Synu, jesteśmy biedni, w domu nie mamy żadnego jedzenia
i głodujemy. Wiem jednak, że niedługo los nasz się odmieni, 
musisz mi jednak pomóc , bez Ciebie nie dam sobie rady. 

Początkowo młodzieniec nie wiedział kompletnie o czym 
mówi jego ojciec , jednak po kilku dniach Peter opisał mu plan 
obrabowania Ratusza. 
– Nie jest to głupi pomysł – pomyślał  -Zresztą jak nic nie 

zrobimy to pewnie i tak padniemy z głodu.
– Dobrze ojcze, pomogę Ci, co mam robić?
Po kilku dniach od tej rozmowy przystąpił razem z ojcem do 
realizacji niecnego planu. Jako, że był mniejszy i zwinniejszy 

od Petera, to do jego zadania należało wejść niepostrzeżenie 
do budynku po elewacji i otworzyć drzwi wejściowe, co też 
bezproblemowo udało mu się wykonać. W sumie poszło 
lepiej niż mu się wydawało. Po raz pierwszy w życiu widział 
tyle dóbr materialnych, a teraz to wszystko  było ich.

Po zrabowaniu wszystkiego co było do zrabowania, chcąc 
skierować podejrzenie na obce osoby, pozostawili na miejscu 
przestępstwa miecze.
– Zostaw je w miejscu widocznym Georg – powiedział Peter – 

Niech myślą, że to Ci nędzni Polacy się tu zakradli.
Skoro ojciec kazał, tak uczynił. Widać było, że Peter wiedział 
co robi. Jeszcze wiele dni po rabunku, w mieście szukali 
złodziei, lecz Ci rozpłynęli się niczym zjawy.  Podejrzenie, tak 
jak przewidział sprytny Peter,  padło na polskich rzezi-
mieszków, którzy mieli niepostrzeżenie dostać się do miasta
i złupić kasę miejską.
 – Udało się – krzyknął Georg
 – Naprawdę się udało. 
W rękach młodzieńca błyszczały monety, wiele monet. 
Popatrzył na swojego ojca z dumą, w końcu los się do nich 
uśmiechnął, nie będą już klepać biedy, co to to nie. Od dzisiaj 
będą wielkimi Panami. Jednak by to nastąpiło, należy ten 
gorący czas przeczekać, łup gdzieś schować.

Po  czole kata spływały wielkie krople potu. Wiele wysiłku 
kosztowało go zdobycie tych zeznań. Jednak po raz kolejny 
udało się, co prawda zeznający „lekko” ucierpiał, ale  
przecież to oczywiste, że zeznają tylko i wyłącznie jak się 
połamie co nieco. Zadowolony skryba osuszywszy pergamin  
udał się przed oblicze sędziego, a ten po zapoznaniu się
z aktami sprawy zdecydował o dalszym losie Georga, synu 
czarownicy i złodzieja.
– Zuchwały rabunek kasy miejskiej, pomniejsze kradzieże 
trzody chlewnej sąsiadom, oraz fakt posiadania wiedzy na 
temat mrocznych praktyk stosowanych przez matkę jego.

– Uznaję go za winnego. Kara musi być surowa, tak by inni 
dwa razy pomyśleli, czy warto sięgać po cudze. Dlatego też 
zasądzam karę śmierci przez ścięcie. Truchło wrzucić do 
nieoznakowanego dołu i zasypać, a głowę nabić na pal
i postawić obok gnijącej głowy jego ojca.

Wyrok wykonano jeszcze tego samego dnia.

Tak kończy się opowieść, którą 14 września rozpoczął 
zeznaniami Lorenz Lewe. W efekcie jego zeznań z życiem 
pożegnał się on sam, oraz cała rodzina Splittstosserów – 
Barbara, Peter i ich syn Georg. W  procesie z roku 1623 
torturowani byli jeszcze „pomocnicy” czarownicy, jednak ich 
zeznania nie miały wielkiego wpływu na śledztwo, a ich wina 
okazała się na tyle nikła, że po spisaniu zeznań zasądzono 
„wyjątkowo” zsyłkę na banicję z dożywotnim zakazem 
wstępu na tereny należące do  miasta Chojnice, pod groźbą 
kary śmierci.

Mało w tym odcinku było o czarach, więc jako ciekawostkę 
dodam, że w roku 1661 kat z Chojnic, Hans Mölenbeck, 
słynący z wyjątkowej skuteczności,  został wezwany do 
pruskiego Friedlandu, gdzie miał torturami uzyskać zeznania 
od czarownicy zwanej Troiksche. Jednak po wejściu do celi 
oskarżonej i rozłożeniu narzędzi, które przywiózł ze sobą, kat 
padł martwy jak rażony gromem. Na obliczu oskarżonej 
pojawił się uśmiech, gdy ciało bezwładnie opadło na 
posadzkę. Oskarżona kilka tygodni później miała zeznać, że 
to jej demon pomocnik, uśmiercił poprzedniego kata.

Michał Baranowski

Daty, osoby i opisane zdarzenia faktycznie miały miejsce. 
Materiał opracowano na podstawie zeznań skazanych, które 
zostały spisane i opublikowane w: N. G. Benwitz: Ein zu 
Conitz im Jahr 1623 verhandelter Hexen- und Diebsprozeß. 
In: Preußische Provinzial-Blätter. Band 2, Königsberg 1829, 
S. 105–134
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Podczas II wojny światowej zarówno Zakład Boromeusza jak 
i Zakład Mariański przejęli Niemcy. Był to czas przymusowej 
pracy dla wojska niemieckiego – rannych w szpitalu, ale rów-
nież wielkie poświęcenie niektórych Sióstr – łącznie z naraże-
niem życia w pomocy partyzantom, potrzebującym i chorym 
Polakom. Siostry wykorzystywały wszystkie okazje - również 
te zakazane przez okupanta – aby pomagać rannym i chorym 
Polakom.

 Pod koniec zawieruchy wojennej przychodziła 
nadzieja na wolność. Jednak Armia Czerwona niosła ze sobą 
również śmierć i cierpienia. 15 lutego 1945 roku została za-
mordowana s. Adelgund Tumińska, która stanęła w obronie 
dziewcząt napastowanych przez żołnierzy Wschodu. Wojsko 
rosyjskie zajmowało Zakład Boromeusza do sierpniu 1945 
roku. Po ich odejściu, siostry zastały zniszczenia i spusto-
szenia. Czego nie zdążył zabrać okupant niemiecki, wywieźli 
bądź zniszczyli Rosjanie. Franciszkanki zaczęły pracę
w szpitalu od sprzątania. Podjęły kolejny wysiłek reaktywi-
zacji pomieszczeń, które miały służyć chorym. 5.09. 1945 r. 
szpital zaczął na nowo funkcjonować. Pracę podjął również 
poprzedni dyrektor dr Jan Łukowicz. Siostry wkładały wszy-
stkie swoje siły i serca w urządzanie Zakładu Boromeusza
i Zakładu Mariańskiego. Okazało się, że niedługo miały się 
cieszyć ze swoich dzieł.

Po II wojnie, władze komunistyczne zaczęły kolejno usuwać 
Siostry Franciszkanki ze szpitala, z przedszkola, zabierając 
domy: w 1949 - Dom św. Boromeusza (oprócz kaplicy) i Dom 
św. Józefa, w 1961 - Dom Mariański i ostatecznie w 1981r. – 
Dom św. Franciszka. W czasie, gdy Chojnice świętowały 
peregrynację Kopii Cudownego Obrazu Pani Jasnogórskiej, 
komuniści decydowali o losach Zakładu Mariańskiego. 30 
października 1961 roku zjawiła się państwowa komisja celem 
przejęcia Domu. Dwanaście sióstr zatrudnionych w domu 
dziecka i w przedszkolu otrzymało natychmiastowe zwolnie-
nie. 24 listopada 1961 roku upaństwowiono cały Zakład 
Mariański oraz parter Domu św. Franciszka. Siostrom 
pozostawiono część Domu św. Franciszka. Następnie 
szukano wszelkich sposobów, aby eksmitować Francisz-

kanki i z tej części klasztoru. Nie można pominąć różnych 
szykan, jakie państwowe władze szpitala stosowały wobec 
Sióstr, a niektóre z nich były bardzo uciążliwe. Pod koniec lat 
60-tych zamierzano eksmitować Siostry do baraku przy 
rzeźni miejskiej. Po wielu perypetiach władze miasta i ZOZ-u 
wybudowały Franciszkankom dom przy ul. Wysokiej 13 we-
dług własnego projektu; dom, który nie spełniał odpowiednich 
warunków do życia zakonnego, wymagał ciągłych remontów
i ulepszeń. Nowy klasztor przy ul. Wysokiej 13 został poświę-
cony 31 grudnia 1981 roku, a patronem wspólnoty został św. 
Franciszek z Asyżu. Po 1981 roku, życie zakonne sióstr 
chojnickich toczyło się już w nowym domu, który siostry 
dostosowywały do codziennego funkcjonowania. Po 
zabraniu siostrom ich dzieł, musiały się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości i zmienić swe apostolstwo. W tym czasie 
pracowały nadal w służbie zdrowia, posługiwały jako 
katechetki przy parafiach, a następnie w szkołach, siostrę 
można było spotkać w biurze parafialnym, w zakrystii. Wiele 
sióstr udzielało się w pracy dobroczynnej i w apostolstwie 
modlitwy. Siostry dzisiaj nadal angażują się w działalność 
wychowawczą, edukacyjną, charytatywną i ewangelizacyjną.
W 1992 r. powstała w Chojnicach, druga wspólnota przy ul. 

Ogrodowej 18, która najpierw przez 10 lat prowadziła „Dom 
Matki Dar Życia”, dając schronienie samotnym matkom i ich 
pociechom, a następnie zmieniła apostolstwo, otwierając 
świetlicę popołudniową dla dzieci. 
 Siostry Franciszkanki są już od 150 lat na ziemi 
polskiej, rozpoczynając od pierwszego domu w Chojnicach. 
Nie da się opisać całej historii i działania Opatrzności Bożej. 
150 lat modlitwy i służby, pomnożone o liczbę sióstr 
pracujących w Chojnicach, szczególnie tych spoczywających 
w liczbie ponad 60 na chojnickim cmentarzu tworzy ogromną 
sumę dobra, która stała się niemałym wkładem w dzieje 
chojnickiego kościoła i społeczeństwa. To dzięki Siostrom 
Franciszkankom wiele młodych osób stawiało i nadal stawia 

swe pierwsze, dorosłe kroki; zgłębia tajniki wiary i nauki; 
biedni otrzymywali i otrzymują pomoc i pokrzepiające słowo; 
chorym ratowano życie i podtrzymywano ich w ostatnich 
chwilach życia; nie sposób zmierzyć wsparcia modlitewnego 
dla ludności chojnickiej. Ks. Leon Pryba w Kronice Zakład św. 
Boromeusza w Chojnicach 1885 – 1935 tak pisze: W ukryciu
i z dala od zgiełku światowego pełnią siostry swe wzniosłe 
obowiązki. Nie zapisuje się ich do ksiąg, wynagrodzi je 
sowicie Ten, który i w skrytości widzi. Nikt nie pyta, co im 
dolega, co im sprawia ulgę, radość; nawet zakażonych 
muszą pielęgnować, narażając swoje młode życie… 
wszystkim chcą pomóc i służyć: katolikom i niekatolikom,
a nawet wrogom Kościoła. Wszystkich leczą z jednakową 
miłością i poświeceniem”.
 W okresie powojennym wspólnota chojnicka nie 
była już centrum życia polskich franciszkanek. Decyzją Rady 
Generalnej Zgromadzenia w październiku 1948 roku, 
Komisariat Sióstr Franciszkanek został podniesiony do 
godności polskiej prowincji z siedzibą władz prowincji

w Orliku. Chojnice pozostały miejscem, od którego zaczęło 
się rozwijać życie Sióstr Franciszkanek w Polsce. Dziś polska 
prowincja posiada 17 domów na terenie Polski i Białorusi, 
franciszkański charyzmat Polki zaniosły na misje w Libii
i Tanzanii. Obecnie posługę Przełożonej Prowincjalnej 
polskiej prowincji pełni S. Mirona Turzyńska. Polska 
prowincja należy do międzynarodowego zgromadzenia, 

które w liczbie 1400 sióstr posługuje w Holandii, Niemczech, 
Indonezji, Brazylii, USA, Meksyku, Gwatemali, Tanzanii, 
Białorusi i Timorze. Zarząd generalny znajduje się w Rzymie, 
którego Przełożoną Generalną jest Amerykanka s. Deborah 
Lockwood.
 150 rocznica to nie tylko wspomnienia z przeszłości, 
choćby były najwspanialsze, lecz to także przeżywanie 
naszego dzisiaj z pasją i całym sercem, gdyż to właśnie my tu 
i teraz tworzymy dalszą historię naszego zgromadzenia. Jan 
Paweł II w VC nawołuje: Powinniście nie tylko wspominać
i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także budować 
nową wielką, historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której 
kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” 
(VC 110). Siostry nie lękają się przyszłości bo jest wśród nich 
zawsze obecne zawołanie Założycielki: „Bóg jest dobry, tak 
bardzo dobry, On się o nas zatroszczy!”.

(Na podstawie Prowincja Maryi Wspomożenie Wiernych 
autorstwa S. Fabioli Szreder wyd. Bernardinum 1998)
Opr. S. Mirona Turzyńska OSF
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Tytuł oryginalny: The  Shack
Reżyseria: Stuart Hazeldine
Scenariusz: John Cusco, Andrew Lanham, 
Destin Daniel Cretton
Obsada: Sam Worthington, Octavia 
Spencer, Tim McGraw, Radha Mitchell, 
Megan Charpentier, Gage Munroe, Amélie 
Eve, Avraham Aviv Alush, Sumire 
Matsubara
Produkcja:. USA, 2016 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2 h 12 min.
04 wrzesień 2017 r., godz. 19:00

Mack jest szczęśliwym mężem i ojcem trojga 
wspaniałych dzieci. Pewnego dnia jego 
rodzinę dotyka tragedia. Najmłodsza córka 
Missy zostaje porwana. Wszelkie dowody 
wskazują na morderstwo, choć ciała nie udaje 
się odnaleźć. Mack popada w coraz głębszą 
rozpacz, która powoli oddziela go od świata
i rodziny. Kilka lat po tragedii otrzymuje 
tajemniczy list z zaproszeniem do leśnej 
chaty, w której rozegrał się dramat Missy. List 
wydaje się pochodzić od samego Boga. Pełen 
wątpliwości i obaw Mack decyduje się na 
spotkanie z nieznanym, które okaże się być 
niezwykłym doświadczeniem pozwalającym 
zrozumieć sens rodzinnej tragedii i zupełnie 
inaczej spojrzeć na życie i świat.

GOLD

Tytuł oryginalny: Gold
Reżyseria: Stephen Gaghan
Scenariusz: John Zinman, Patrick Massett
Obsada: Matthew McConaughey, 
Edgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, 
Corey Stoll, Toby Kebbell, 
Bill Camp, Joshua Harto, Timothy Simons, 
Craig T. Nelson, 
Macon Blair
Produkcja: USA, 2016 r.
Gatunek: dramat
Czas trwania: 2 h 01 min.
11 wrzsień 2017 r., godz. 19:00

Kenny Wells ostatnio nie ma szczęścia
w interesach. Rozpaczliwie potrzebuje więc 
spektakularnego przełomu. Postanawia 
zdobyć fortunę dzięki swemu zamiłowaniu
do przygód i ryzyka. Wraz z szanowanym 
podróżnikiem Michaelem Acostą wyrusza
do Indonezji, by w sercu tamtejszej dżungli 
szukać złota. Ryzyko jest ogromne, mało kto 
wierzy w powodzenie misji, a jednak przeczu-
cie Wellsa okazuje się prawdziwe. W jednej 
chwili z podupadającego biznesmena staje 
się milionerem i gwiazdą Wall Street. Ale tam 
gdzie są wielkie pieniądze, zaczynają się 
wielkie kłopoty. Chętnych do podziału złotego 
tortu znajduje się coraz więcej: począwszy od 
indonezyjskich władz, poprzez różnej maści 
cwaniaków, a na CIA kończąc. Kenny Wells 
zamiast cieszyć się luksusem, będzie musiał 
zmierzyć się z ludźmi, dla których oszustwo to 
chleb powszedni. 

SIEDEM MINUT PO PÓŁNOCY

Tytuł oryginalny: A Monster Calls
Reżyseria: J.A. Bayona
Scenariusz: Patrick Ness
Obsada: Lewis MacDougall, 
Sigourney Weaver, 
Felicity Jones, Toby Kebbell, 
Liam Neeson, 
Geraldine Chaplin, 
Ben Moor
Produkcja:. USA, Hiszpania, 2016 r.
Gatunek: fantasy, dramat
Czas trwania: 1 h 48 min.
 18 wrzesień 2017 r., godz. 19:00

Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle 
odwagi co 10-letni Conor. Chłopiec codzien-
nie musi bronić się przed grupą starszych 
chłopaków, którzy prześladują go w szkole. 
Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w do-
mu chłopca – samotnie wychowująca go 
matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze 
rozkładają ręce. W tej sytuacji Conor zyskuje 
niezwykłego sprzymierzeńca – jest nim mro-
czna istota ze snów, która za pośrednictwem 
niezwykłych, magicznych opowieści wciąga 
Conor w świat, gdzie znaleźć można 
odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. 

JOHN WICK 2

Tytuł oryginalny: John Wick: Charter Two
Reżyseria: Chad Stahelski
Scenariusz: Derek Kolstad
Obsada: Keanu Reeves, 
Riccardo Scamarcio, 
Ian McShane, Ruby Rose, 
Common, Claudia Gerini, 
Lance Reddick, Laurence Fishburne, John 
Leguizamo
Produkcja:. USA, 2017 r.
Gatunek: akcja, thiller
Czas trwania: 2 h 02 min.
25 wrzesień 2017 r., godz. 19:00

Legendarny super zabójca John Wick znów 
musi porzucić spokojną emeryturę. Jego 
dawny wspólnik potrzebuje pomocy w walce
z podziemną organizacją włoskich zabójców. 
Związany ślubami krwi John nie może odmó-
wić. A to znaczy, że znów będzie się działo. 
Pojawienie się na włoskiej ziemi Johna Wicka 
będzie dla mafii jak wybuch Wezuwiusza. 
Krew poleje się niczym lawa, a najwięksi 
twardziele będą błagać o litość. W tej grze 
John Wick znów przeniesie nas o poziom 
wyżej.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

Franciszek Schroeder, syn ziemi kaszubskiej, przyszedł na 
świat w Strzepczu (powiat wejherowski) 3 października 1835 
r. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w chojnickim Królewskim 
Katolickim Gimnazjum (1855 r.) studiował na Uniwersytecie 
Wrocławskim teologię, medycynę i filozofię. Wybór aż trzech 
fakultetów świadczy z jednej strony o różnorodności zainte-
resowań kaszubskiego studenta, z drugiej zaś strony o jego 
wszechstronnych uzdolnieniach. Studia mógł odbywać dzięki 
finansowemu wsparciu Towarzystwa Pomocy Naukowej dla 
Młodzieży Prus Zachodnich (TPN).

Pedagog i parlamentarzysta

Po ukończeniu studiów uniwersyteckich F. Schroeder praco-
wał jako nauczyciel w różnych placówkach oświatowych, 
działał również na niwie literackiej. W latach 1869-1872 
zatrudniony był w gimnazjum chełmińskim; uczył języka 
polskiego w niższych klasach. W tym czasie zaangażował się 
także w działalność polityczną. W 1870 r., w wieku 35 lat, 
został wybrany z okręgu pucko-wejherowskiego (ze swych 
rodzinnych stron) po raz pierwszy do sejmu pruskiego. Będąc 
członkiem izby poselskiej, wspierał dążenia polityczne i go-
spodarcze Polaków. Nieobecne były mu hasła programu 
pozytywistów, szczególnie postulaty pracy organicznej, 
utylitaryzmu i pracy u podstaw.

Wnętrze, wybudowanego w roku 1820, kościoła pod wezwaniem 
Św. Marii Magdaleny, w Strzepczu.  Istniał do roku 1947.

Zasłużony społecznik

           Franciszek Schroeder żywo interesował się ekonomią
i polityką gospodarczą. Po rezygnacji z działalności peda-
gogicznej nabył majątek Kobysewo k. Kartuz i rozpoczął 
żywot ziemiański. Doświadczenia wyniesione z pracy
w majątku rolnym procentowały w służbie publicznej. 
Wychowanek chojnickiego gimnazjum był aktywnym uczes-
tnikiem sejmików gospodarczych w Toruniu. Ceniono go jako 
znawcę zagadnień społeczno-ekonomicznych i administra-
cyjno-komunalnych oraz jako znakomitego mówcę. W 1885 r. 
został wybrany ponownie do pruskiej izby poselskiej. 
Wielokrotnie wypowiadał się na forum parlamentarnym
w sprawach gospodarczych, rolnych, socjalnych. Wciąż 
bliska była mu problematyka oświatowa, stąd liczne jego 
interpelacje dotyczące m.in. szkół ludowych czy polskich 
związków akademickich. Owocna, trwająca aż 28 lat, 
działalność poselska F. Schroedera przyczyniła się znacząco 
do podtrzymania ducha polskiego na Kaszubach i ożywienia 
pomorskiej gospodarki. 
 Franciszek Schroeder zmarł 11 lutego 1917 r.
w Radłowicach.
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KINO  „Kingsajz”, Gdańska 14, bilety 10 zł
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Mimo że od „śmierci” PRL-u mija już dwadzieścia osiem 
lat, to nadal jest on żywy w pamięci jego fanów. Marek 
Kowalczyk ma jedną z najbardziej obszernych kolekcji 
pamiątek po PRL-u w Chojnicach.

Podobno PRL ma swoistą „magię”? Odczuwa ją Pan?
Kiedy siadam w swoim ''magicznym'' pokoju, urządzonym na 
styl PRL-u, przenoszę się do czasów młodości. Mój  okres 
dzieciństwa to lata 70-te i 80-te, czas który kojarzy się z bez-
troską, bezpieczeństwem i wolnością. Jako dziecko byłem 
wolny od politycznych wpływów, więc okres ten pozostał
w mojej pamięci jako nieskażony polityką, złem i wojną. 
Wchodząc do mojego pokoju zaznaję tego stanu beztroski za 
każdym razem ... i to jest ta magia.

Kiedy zaczęła się pasja kolekcjonowania pamiątek po 
PRL-u? Co było tą „iskrą”?
Zaczęło się kilka lat temu kiedy będąc czynnym palaczem 
zapragnąłem zapalić ''Sporta''. Poszperałem w internecie
i okazało się, że jeszcze można je zdobyć.. taki był początek
a potem jakoś tak wypełnił się cały pokój.

Jak wiele przedmiotów znajduje się w Pana kolekcji?
Nigdy nie liczyłem, ale jest ich bardzo dużo i bardzo różnych, 
od papierosów i tu pochwalę się, że wszystkie paczki są 
oryginalne (a jest ich 35), poprzez butelki, gazety, radia, 
magnetofony, nie mogło zabraknąć starej dobrej ''Frani'' 
ciągle działającej, stąpam po dywanie z tamtej epoki, stary 
telewizor ''Zefir'' na którym stoi szklana kolorowa rybka....

Jakie przedmioty są Pana ulubionymi pamiątkami?
Najbardziej sentymentalnie podchodzę do zabawek z dzie-
ciństwa, chyba wygrywa pistolet marki ''Precyzja'' , bączek, 
gry planszowe, samochodziki.

Który z nich uważa Pan za najcenniejszy i dlaczego?
Najcenniejsza jest moja tekturowa walizka, znaleziona 
niedawno u mamy w piwnicy, walizka z którą jeździłem na 
kolonie. Przetrwała mimo lat w nienagannym stanie. 
Podpisywałem ją jak miałem 10 lat i ten podpis ciągle jest 
czytelny.

Jak pozyskuje Pan swoje eksponaty?
Obserwuję aukcje w internecie, otrzymuję od znajomych
i nieznajomych.  Na chwilę obecną już nie mieści mi się 
wszystko w pokoju ale ciągle chętnie przyjmę podarunki
z tamtych lat.

Żona nie ma pretensji, że Pana „muzeum” zajmuje 
osobny pokój?
Mówi,że nie ...z wyrazu twarzy odczytuję chyba inną 
informację...ale ważne jest to co mówi...haha.....Tyle lat to już 
trwa i chyba się przyzwyczaiła.

Magnetofony i radia działają?
Wszystkie sprzęty działają stary szpulowy ZK-140, z którego 
słychać Boney M i Smokie, radiomagnetofon Kasprzak stary 
''kaseciak'', tranzystorowe radyjko ''Dominika'', kolorofon 
miga w rytm muzyki.

Jak w starciu z nośnikami cyfrowymi, brzmią dzisiaj 
„pocztówki dźwiękowe” 
Stare winyle i pocztówki mają w sobie taki urok, że musi być 
ten trzask starej płyty, inaczej nie byłoby to, wtedy jak byłem 
młody samo kupienie płyty było cudem, pamiętam, że bałem 
się często słuchać płyt bo myślałem, że kiedyś się tak zetrze, 
że już nic nie będzie słychać, a tu proszę, po 40-tu latach 
wszystko wciąż gra .

Ogląda Pan filmy na VHS? Podobno „Rambo” lepiej 
„chodzi” na VHS?
Mam kilka kaset z filmami na które wymieniałem się w dni 
targowe, ale przyznam się, że do filmów nie wracam.. wolę 
obejrzeć w dzisiejszej rozdzielczości.

A jaką prasę ma Pan w swojej kolekcji? Znam wielu ludzi, 
którzy w Chojnicach z sentymentem wspominają „Dzien-
nik wieczorny” i publikowane tam komiksy Wróblew-
skiego?
Mam chyba wszystkie tygodniki i miesięczniki oczywiście po 
najwyżej kilka sztuk z danego tytułu.. nie mogło zabraknąć 
Tytusa Romka i A'Tomka, Kajka i Kokosza, posiadam kilka 
numerów Kapitana Klossa, magazyny ''Relax'', Kapitana 
Żbika, honorowe miejsce na regale zajmuję słynny Non Stop
i Razem, gazety które opisywały życie muzyczne, z których 
też wyjmowałem plakaty i wieszałem na ścianie..niestety ślad 
po nich zaginął. 

Sporo jest kosmetyków. Mydła pachną i się pienią? 
Nie sprawdzałem, ale ''przemysławka" pachnie tak samo, 
woda brzozowa też, mam spory zestaw kaw i herbat 
...degustowałem po latach ale niestety aromat uleciał. Wisi 
sobie na sznurku kilka papierów toaletowych, które kiedyś ze 
sklepu każdy niósł na widoku i z dumą , że ma....

Ma Pan gumy z „Kaczorem Donaldem”?
Niestety tylko opakowania, kilka historyjek, ale muszę 
powiedzieć, że papierki wciąż pachną, tak samo pachnie 
ciągle słynna chińska gumka, która w każdym piórniku 
służyła kiedyś za odświeżacz powietrza.

A papierosy. Czy po tylu latach można je jeszcze palić?
Oczywiście, te w folii jak Carmeny czy Caro mają ten sam 
smak, próbowałem Popularne i Klubowe ale to już nie to... 
Jako były  palacz z sentymentu powiem, że wtedy to były 
smaki.....

Czytelniczym hitem PRL-u była seria „Żółty Tygrys”. 
Kolekcjonuje Pan te książki?
Oczywiście, że mam kilka ''Tygrysów'', był taki okres w moim 
życiu, że połykałem książki...Niziurskiego, Bahdaja, Szklar-
skiego itp. Wtedy rzadko były filmy więc książka była chyba 
jedynym możliwym sposobem aby poznać świat i przenieść 
się poza ten kraj... dzisiaj to ciężkie do zrozumienia przez 
młodzież kiedy starsi mówią o robieniu bunkrów, szałasów, 
kapsle, gumy, linki, podchody....te wyrazy wyszły z uży-
cia...ale nie z pamięci i właśnie w tych moich przedmiotach 
pamięć o nich ciągle trwa.... o tamtych czasach i ludziach.
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      Gdy po raz pierwszy, wiele lat temu odwiedziłem Berlin 
było to jak wyjście z ciemnej i ciasnej piwnicy na słoneczny, 
letni dzień. Nasz kraj spustoszony po latach komunizmu, 
szary i pełen smutnych ludzi był odwrotnością tego co 
zobaczyłem, wysiadając z auta w centrum ogromnego 
Berlina. Ulice pełne kolorowych i wyglądających na szczę-
śliwych ludzi, witryny sklepów pełne towarów, o których
w Polsce w tym okresie mogliśmy tylko pomarzyć. Dla 
młodego, spragnionego nowości człowieka jakim wówczas 
byłem, otwierały się właśnie bramy do lepszego, pełnego 
możliwości świata.

     Dziś, gdy strefa wolnego świata przesunęła się na wschód 
i dla wielu Polska stała się bramą na zachód, to co za Odrą 
szeroką nie budzi już tak wielkich emocji a dobrobyt który 
kiedyś tak rzucał się w oczy, spowszedniał. Co nie znaczy, że 
odwiedzając stolicę zjednoczonych Niemiec nie będziemy 
pod wrażeniem, wręcz przeciwnie. Niemcy w doskonały 
sposób poradzili sobie z odbudową niemal całkowicie 
zniszczonego podczas działań wojennych miasta. Na 
każdym kroku widać połączenie historycznych miejsc
z nowoczesnymi apartamentowcami i biurowcami. 

   Berlin jest największym miastem Niemiec i zajmuje 
niemalże 900 kilometrów kwadratowych. Na powierzchni tej 
zamieszkuje 3.5 miliona mieszkańców co czyni go drugim po 
Londynie miastem w Europie pod względem liczby miesz-
kańców. Co do ludzi jakich widzi się na ulicach to dosłownie 
każda narodowość ma tu swoje przedstawicielstwo. Mieszka 
tu mnóstwo Turków, zabieganych Azjatów z nieodłącznymi 
aparatami fotograficznymi, mrowie Afroeuropejczyków, 
Polaków, Rosjan i przedstawicieli reszty wschodniej Europy. 
Często słyszy się język francuski i angielski a czasem nawet 
niemiecki.
    W roku 1961 miasto przedzielono murem, który oddzielił 
część wschodnich Niemiec od zachodniej Republiki Fede-
ralnej. Do dziś blizna dawnego muru szpeci ciało metropolii 
przypominając do czego doprowadził faszyzm i komunizm
w Europie.Spacerując sławną ulicą Friedrichstrasse można 
zobaczyć stare umocnienia, okopy oraz oczywiście resztki 
muru berlińskiego. W samym sercu miasta na przecięciu
z ulicą Zimmerstrasse znajduje się najsłynniejsze przejście 
graniczne z czasów zimniej wojny nazywane przez aliantów 
zachodnich Checkpoint Charlie. Na przejściu tym żołnierze
z Berlina wschodniego dokładnie przeszukiwali każdego 

przekraczającego strefę. Przejście to przeznaczone było 
wyłącznie dla cudzoziemców, Niemcy nie mogli przekraczać 
granicy w tym miejscu. Armia amerykańska oficjalnie 
opuściła Checkpoint Charlie w roku 1991. Dziś znajduje się 
tam Muzeum Muru Berlińskiego oraz symboliczny punkt 
kontroli granicznej, gdzie można uzyskać odcisk pieczątki 
kontroli ze strefy okupacyjnej.

    

Niedaleko, pomiędzy ulicami Ebertstrsse, Behrenstrasse, 
Gertrud-Kolmar-Strse i Hannah-Arendt-Strasse znajduje się 
pomnik upamiętniający inną niewyobrażalną tragedię z nie-
mieckiej historii. Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, 
upamiętnia zagładę Żydów podczas II wojny światowej. 
Konstrukcja jest ogromna, rozstawiona na powierzchni 19 
tysięcy metrów kwadratowych i składa się 2711 betonowych 
bloków, po jednym na każdą stronę księgi Talmud. Księga ta 
jest dla Żydów zbiorem praw religijnych spisanych około roku 
400 naszej ery. Pomiędzy obeliskami można poruszać się po 
wąskich, brukowanych kamieniem chodnikach. 
Pomnik został odsłonięty 12 maja 2005 roku i tylko w pier-
wszych kilku miesiącach został odwiedzony przez 3.5 miliona 
ludzi. Głównym celem tego miejsca jest ostrzec przyszłe 
pokolenia, by nigdy nie łamały praw człowieka, by były 
chronione zasady demokratycznego państwa oraz równość 
obywateli wobec prawa bez względu na różnice, a także by 
sprzeciwiać się wszelkim rodzajom dyktatury i przemocy.
          

 
 

    
 
 
  

Nie wiem czy wiecie, ale mur berliński zbudowany przez 
komunistów nie był pierwszym który podzielił miasto. W roku 
1734 stał tu inny mur przecinający Plac Poczdamski i nazy-
wany był murem celno-akcyzowym gdzie pobierano opłaty od 
wędrowców przekraczających nieistniejącą już bramę 
Poczdamską. Według legend mur ten pełnił podobną rolę jak 
lodowy mur z Gry o Tron, ale powstrzymać miał zagrożenia ze 
wschodu, Michał na pewno dokopie się do legend i opowieści 
z tego okresu i napisze coś w swoim stylu. Dziś Plac 
Poczdamski jest jednym z największych i najruchliwszych 
miejsc w Berlinie. Tutaj też możemy skorzystać z jednej
z najstarszych w mieście stacji metra, którym bardzo 
wygodnie można przemieszczać się po całej metropolii. 
     Inne atrakcje, które należy zobaczyć to oczywiście sławna 
Brama Brandenburska, powstała w  latach 1788 do 1791
w okresie gdy w Polsce trwał Sejm Czteroletni. Początkowo 
nazywana była Bramą Pokoju, a podczas rewolucji fran-
cuskiej ozdobiono ją kwadrygą, którą powoziła naga bogini 
Wiktoria. Dziś nikt nie nazywa jej Bramą Pokoju, a Wiktoria 
nie jest naga.

Będąc w Berlinie nie wyobrażam sobie nie zobaczyć gmachu 
parlamentu Rzeszy, potocznie zwanego Reichstag, który od 
roku 1999 jest siedzibą Bundestagu i co pięć lat Niemcy, 
podczas Zgromadzenia Federalnego, wybierają w nim 
swojego prezydenta. Poza salami obrad w Bundestagu 
urządzono czytelnię, liczne sale rozmów i spotkań oraz salę 
wypoczynkową. Znajduje się tu też biblioteka z ponad 320 
tysiącami woluminów, a całe archiwum Reichstagu liczy 
ponad milion pism i co ciekawe do dziś działa stary system 
wind pneumatycznych pozwalający przesyłać pisma z ar-
chiwum do czytelni. Aby móc zwiedzić budynek należy zare-
zerwować wizytę przez stronę internetową. Trzeba tam 
podać rodzaj wizyty np. wycieczka po gmachu i kopule,
z przewodnikiem lub samodzielnie. Trzeba podać prefero-
wany język, czas i oczywiście dane personalne, które są 
skrzętnie sprawdzane przy wejściu. 

Inną ściśle powiązaną z Berlinem atrakcją jest sławna wieża 
telewizyjna Berliner Fernsehturn stojąca na zachód od 
Alexandrerplatz w dzielnicy Mitte. Powstała w latach sześć-
dziesiątych na terenie ówczesnego Berlina Wschodniego. 
Oddana została do użytku 3 października 1969 roku, co 
ciekawe dokładnie tego dnia tylko trzydzieści lat później 
nastąpiło ponowne zjednoczenie Niemiec. Wieża do dziś jest 
najwyższym budynkiem w Niemczech i drugim w Unii 
Europejskiej (368 m), o 50 cm wyższa jest wieża radiowa
w Rydze na Łotwie.
Na wysokości ponad 200 metrów we wnętrzu kuli znajduje się 
punkt widokowy i restauracja. Sama kula osadzona jest na 
obrotowym pierścieniu, który obraca się w tempie jednego 
obrotu na połowę godziny, dzięki temu siedząc przy stoliku
z piwkiem możemy zobaczyć całą panoramę miasta co 
rocznie robi ponad milion osób.
By zwiedzić miasto potrzeba o wiele więcej czasu niż my go 
mieliśmy. Wrócimy tu by zobaczyć miejsca, na które tym 
razem nie starczyło nam czasu, a są to między innymi Wyspa 
Muzeów na wyspie Spreeinsel - gdzie znajduje się jeden
z najważniejszych kompleksów muzealnych świata. Musimy 
zobaczyć również East Side Gallery, Kościół Pamięci czy 
piękny park Tiergarte. Miasto oferuje wiele ciekawych miejsc 
tak historycznych jak i nowoczesnych głęboko sięgających
w przyszłość.
Nasze Szlaki dziękują naszej przewodniczce Ani Kozycz-
kowskiej, dzięki której udało nam się zobaczyć tak wiele w tak 
krótkim czasie.
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 Miesiąc wrzesień nieodzownie kojarzy nam 
się z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. ale 
pamiętajmy też, iż przez cały wrzesień 1944 roku 
toczyły się rozpaczliwe walki w naszej stolicy,
w związku z wybuchem powstania. W swoich zbiorach 
wyszukałem więc zdjęcia ściśle związane z dramatem 
naszej stolicy. Pierwsze z nich to wrzesień 1939 r. 
Ukazuje żołnierzy Wermachtu, konkretnie artylerzy-
stów ostrzeliwujących miasto - wynika to z opisu na 
odwrocie. Dwa kolejne pochodzą z Chojnic a tyczą się 
hospitalizowanych niemieckich żołnierzy, rannych
w czasie Powstania Warszawskiego, bowiem to do 
naszego miasta trafiała część z nich, która ucierpiała 
podczas walk o stolicę. 

 Nie każdy to wie, ale właśnie w Warszawie,
5 października 1939 r. Polacy mogli zmienić bieg 
historii, zabijając Adolfa Hitlera w przygotowanym 
przez siebie zamachu. Tego dna wódz III Rzeszy brał 
udział w defiladzie zwycięstwa i zdobycia polskiej 
stolicy. Na trasie jego przejazdu, zamachowcy umie-
ścili pół tony trotylu, po wybuchu którego nie było by co 
zbierać w promieniu 70 metrów, jednak znając zmien-
ność decyzji Hitlera, polski saper nie był do końca 
pewny, czy w samochodzie znajduje się sam Hitler, czy 
też jeden z jego generałów, a że stawka była bardzo 
wysoka, bowiem naziści wzięli do niewoli 400 polskich 
zakładników w razie któremuś z Niemców spadł by 
włos z głowy, saper najzwyczajniej w świecie nie 
odpalił ładunków. O próbie zamachu Hitler dowiedział 
się dopiero po powrocie do Berlina i nigdy więcej 
Warszawy już nie odwiedził.
 Szczęście też nie opuściło Adolfa Hitlera
w nocy z 8 na 9 czerwca 1942 roku w kolejnej akcji 
przygotowanej przez Polaków i to nieopodal Chojnic, 
bowiem w okolicach Zblewa w kierunku Chojnic. 
Polacy mieli w planach wykolejenie pociągu po czym 
wyskoczenie z pobliskiego lasu i dokończenie dzieła 
zniszczenia na przerażonych Niemcach. Poniekąd 
akcja zakończyła się sukcesem, gdyż w zamachu 
zginęło ok. 300 oficerów SS- Leibstandarde, w tym 
dwóch generałów, jednak okazało się, że to nie ten 
pociąg, bowiem Adolf Hitler jadąc na pogrzeb ( do 
Berlina) Reinharda Heydricha, szefa RSHA, zagadał 
się w Malborku z "katem Pomorza" Albertem 
Forsterem przepuszczając skład z wojskiem. 

 Ostatnio słyszałem niezwykłą historię 
pewnego Japończyka, który będąc w Hiroszimie na 
spotkaniu biznesowym doznał dość poważnych 
obrażeń w wyniku zrzucenia przez Amerykanów 
bomby atomowej, jednak najwidoczniej był bardzo 
mocno związany ze swoją rodzinną miejscowością, 
gdyż jak najszybciej chciał do niej wrócić, do 
Nagasaki. Pan Yamaguchi zmarł w 2010 r. w wieku 93 
łat i był jedyną osobą na ziemi, który przeżył wybuchy 
obu bomb atomowych, być może niektórych nie da się 
zabić, swoje muszą przejść i basta.

Krystian Reszczyński
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Na zakupach
das Bargeld - gotówka [das bargeld]
die Kreditkarte - karta kredytowa [di kreditkarte]
der Geldautomat - bankomat [der geldautomat]
die Bank - bank [di bank]
Wie viel kostet es? - ile to kosztuje? [wi fil kostet es?]

W restauracji
das Restaurant - restauracja [das restaurant]
Kellner! (Herr Ober!)/Kellnerin! - kelner!/kelnerka! [kelner! 
(her ober!)/kelnerin!
Was empfehlen Sie heute? - co Pan/-i dzisiaj poleca? [was 
empfejlen zi hojte?]
Französisch fries - frytki [francuzisz fris]
die Kartoffeln - ziemniaki [di kartofeln]
die Nudeln - makaron [di nudeln]
der Reis - ryż [der rajs]
das Hähnchen - kurczak [das henchsien]
das Gemüse - warzywa [gemiuze]
die Suppe - zupa [die zuppe]
Kaffee mit Milch - kawa z mlekiem [kafe mit milchś]
der Kaffee - kawa [der kafe]
der Tee - herbata [der ti]
das Bier - piwo [das bir]
der Wein - wino [der wajn]
der Wodka - wódka [der wodka]
der Zucker - cukier [der cuker]
das Salz - sól [das zalc]
der Pfeffer - pieprz [der pfefer]
die Rechnung bitte - rachunek poproszę [di rechnung bite]

W drodze
der Bus - autobus [der bus]
die U-Bahn - metro [di u-ban]
das Auto/der Wagen - auto/samochód [das auto/der wagen]
der Zug - pociąg [der cug]
der Flughafen - lotnisko [der flughafen]
Wo kann man die Fahrkarte kaufen? - gdzie można kupić 
bilet? [wo kan man di farkarte kaufen?]
Eine Fahrkarte nach Berlin bitte - poproszę jeden bilet do 
Berlina [ajne farkarte nach Berlin bite]
Wie viel kostet die Fahrkarte nach Berlin? - ile kosztuje bilet 
do Berlina? [wi fil kostet die farkarte nach Berlin?]
die Hinfahrkarte/einfache Fahrkarte - bilet w jedną stronę [di 
hinfarkarte/ajnfache farkarte]
die Rückfahrkarte - bilet powrotny [di riukfarkarte]

Zakwaterowanie
Haben Sie noch Zimmer frei? - czy macie jeszcze jakieś 
wolne pokoje? [haben zi noch cimer fraj?]
Wir haben eine Reservierung - mamy rezerwację [wir haben 
ajne rezerwirung]
Für wie viele Nächte? - na ile nocy? [fiur wi file nechśte?]
Wie viele Personen? - ile osób? [wi file perzonen?]
Wie lange bleiben Sie? - jak długo pozostaniecie? [wi lange 
blajben zi?]
Wie viel kostet ein Zimmer für eine Nacht? - ile kosztuje 
pokój na jedną noc? [wi fil kostet ajn cimer fiur ajne nacht?]
ein Zimmer mit Bad - pokój z łazienką [ajn cimer mit bad]
ein Zimmer mit Dusche - pokój z przysznicem [ajn cimer mit 
dusze]



Śniadaniowe płatki zbożowe bez gotowania to praktyczna 
rzecz dla osób, które mają mało czasu. Takie płatki – według 
producentów - to „najnowocześniejsze osiągnięcie dietetyki”: 
dbają o naszą linię oraz dostarczają nam wszystkich 
potrzebnych witamin i minerałów. Czy to prawda ?

Jak przemysłowo produkuje się płatki śniadaniowe ?

Produkuje się je przede wszystkim z kukurydzy, pszenicy
i ryżu. 
I etap – rafinacja: zboże jest rozdrabniane lub wręcz 
mielone na mąkę. Często poddaje się je wielogodzinnej 
obróbce termicznej.
II etap – mieszanie: dodaje się pozostałe składniki, takie 
jak cukier, czekolada, woda, barwniki, konserwanty 
…Następnie mieszance tej nadaje się wstępną postać 
przed kolejną obróbką termiczną, która kończy się 
zrumienieniem i wysuszeniem płatków. Niektóre są 
następnie dmuchane do postaci ziaren ryżu, kulek lub 
gniecione do postaci płatków.
III etap – wytłaczanie: w wysokiej temperaturze masa jest 
następnie wtłaczana do form – aby nadać produktowi 
docelowy kształt – kółeczek, poduszeczek, kulek, 
gwiazdek, etc. Niektóre płatki zostają dodatkowo 
„nadziane”, dzięki czemu zyskują „rozpływający” się 
środek.
IV etap – glazurowanie i suplementacja: na tym etapie 
płatki mogą zostać kolejny raz spryskane cukrem
w procesie glazurowania lub czekoladą. Oprócz tego 
spryskiwane są także specjalnym roztworem, by 
wzbogacić je o witaminy i minerały. To potwierdza, że 
wyjściowo były ubogie w składniki odżywcze.

Po zapakowaniu mogą być przechowywane na półkach 
sklepowych nawet przez kilka miesięcy … a to przede wszy-
stkim dzięki zawartości cukru, doskonałego konserwanta.

Zawartość cukru w przemysłowych
płatkach śniadaniowych

Przemysłowe płatki śniadaniowe składają się głównie z wę-
glowodanów rafinowanych oraz prostego cukru (sacharozy), 
nie wspominając już o barwnikach i konserwantach. Warto 
wiedzieć, że węglowodany rafinowane też rozkładają się na 
cukry proste - już z chwilą dotarcia do naszego żołądka. 
Wszyscy wiemy, że najpoważniejszym problemem współ-
czesnej diety jest nadmiar cukru. Nawet gdy unikamy tego
z cukierniczki, to kryje się on wszędzie, nawet w daniach 
słonych. Cukier odpowiada za ogólną nadwagę, otyłość, 
niekontrolowany apetyt, cukrzycę typu 2, choroby serca
i nowotwory. Szkoda więc, że tak dużo go w przemysłowych 
płatkach śniadaniowych, których w związku z tym nie można 
zaliczyć do zdrowej żywności.

Dlaczego informacje na opakowaniu
wprowadzają w błąd ?

Przemysłowe płatki śniadaniowe nie są dobrym sposobem 
na to, by „dobrze zacząć dzień” czy „mieć energię aż do 
obiadu”. Potrzebujemy raczej źródła powoli i równomiernie 
uwalnianej energii, aby nasycić się na dłużej. Świadomi złej 
reputacji swoich produktów, producenci płatków śniada-
niowych umieszczają na opakowaniach informacje mające 
na celu uśpienie naszej czujności. Tylko, że bez względu na 
to jakie witaminy doda producent (zazwyczaj syntetyczne), to 
nie wystarczy, by zrównoważyć destrukcyjne działanie 
dodatku cukru. Jedyną - w miarę wiarygodną - informacją na 
opakowaniach jest lista składników. Zaś ta – na płatkach 
śniadaniowych - zaczyna się zawsze od rafinowanych 
produktów zbożowych i cukru. Warto pamiętać, że prawdziwa 
zdrowa żywność nie musi mieć na opakowaniu informacji 
prozdrowotnych.

Dla kogo płatki śniadaniowe ?

Najbardziej niebezpieczne jest to, że producenci płatków 
śniadaniowych to specjaliści od marketingu adresowanego 
do dzieci. Dzieci mogą je przygotować same (bez goto-
wania). Płatki pływają w mleku i łatwo je zjeść łyżką. Chrupią 
w zębach, dostarczając przyjemnych wrażeń. Wielokolorowe 
opakowania pokryte są rysunkami zabawnych postaci. 

Bywają też na nich komiksy do poczytania, a wewnątrz 
zabawki do zbierania. W tej grze nawet niejadki rzucają się na 
płatki.  A więc kto mógłby rodzicom wypominać, że ulegają 
żądaniom dzieci przy regałach z płatkami śniadaniowymi ?
Przede wszystkim naukowcy, którzy są zdania, że marketing 
artykułów spożywczych jest czynnikiem ryzyka otyłości. 

Jak wybierać płatki zbożowe

Przeczytaj tabelę wartości odżywczej na opakowaniu. Nie 
kupuj tych, które zawierają ponad 5g cukru w porcji. Uważnie 
przyjrzyj się liście składników, gdyż cukier może na niej 
występować na kilku pozycjach pod różnymi nazwami: syrop 
glukozowo-fruktozowy, sacharoza itp. Pamiętaj też, że 
porcja, o której mowa na opakowaniu, będzie zawsze 
mniejsza od tej, którą spontanicznie sobie nakładamy. To 
jeszcze jeden kruczek marketingowy … Waż swoje porcje, 
gdyż nie wszystkie płatki zbożowe mają ten sam ciężar. 
Używanie mniejszych naczyń też pomaga zmniejszyć porcje.
Małych głodów unikniesz, dodając do swoich płatków 
śniadaniowych białko, np. w postaci orzechów. Żeby 
zwiększyć ilość białka możesz też zastąpić mleko gęstym 
jogurtem naturalnym.

Zdrowe śniadanie 

Zacznij od zastąpienia przemysłowych płatków kukurydzia-
nych, pszennych lub ryżowych płatkami owsianymi lub 
domową granolą. Na początku możesz zjeść płatki owsiane 
w postaci ugotowanej na mleku owsianki, a po kilku dniach 
spróbuj odstawić mleko i gotować je tylko w wodzie – różnica 
nie jest zbyt wielka. Płatki owsiane możesz także jeść na 
surowo, z jogurtem naturalnym lub jako domową granolę. 
Granolę warto osłodzić miodem i spróbować dodać do niej 
orzechy, świeże pokrojone owoce lub owoce suszone – taka 
granola jest pyszna i zdrowa. Kiedy już się przyzwyczaisz, 
zastąp część płatków owsianych ziarnami jedzonymi na 
surowo. Wiele z nich ma wysoką zawartość białka, kwasów 
tłuszczowych omega-3, witamin i przeciwutleniaczy. 
Wypróbuj też siemię lniane, pestki dyni lub słonecznika, 
sezam, mak itp. Następnie jedz owsiankę naprzemiennie
z kanapkami z razowym pieczywem posmarowanym cienko 
masłem, miąższem dojrzałego awokado, dobrej jakości 
ketchupem, ajvarem (pasta z papryki, pomidorów i bakłażana 
– można kupić w markecie), ulubioną musztardą oraz jajkiem 
ugotowanym na lekko twardo lub jajkiem sadzonym; 
twarożkiem z rzodkiewką i szczypiorkiem; serem żółtym i 
pomidorem; chudą wędliną i czerwoną papryką; rybą 
wędzoną z ogórkiem świeżym lub kiszonym. Po takiej 
zmianie nie będziesz tęsknić za słodkimi przemysłowymi 
płatkami.

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie 
www.geminichojnice.pl w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie 
od kuchni”
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Drugi sierpnia 2017 roku. Szósty dzień regat. 
Ostatni. Przed nami dwa decydujące wyścigi  
Mistrzostw Świata Lasera w kategorii do 
dwudziestu lat.  Zajmuję aktualnie 4 pozycję. 
6 punktów straty do 3 miejsca. Jednak przy 
rozegraniu obu wyścigów dochodzi kolejna 
„odrzutka” – drugi najgorszy rezultat nie 
będzie klasyfikowany. Już na tym nadrabiam 
9 punktów! Jedyne (a może i aż?) co muszę 
zrobić to popłynąć dwa dobre wyścigi i kon-
trolować przeciwniczki. 
    Warunki tego dnia na akwenie w belgijskim 
Nieuwpoort podobne do tych, na których się 
wychowałam – kierunek wiatru południowy, 
czyli od brzegu. Mała fala, dużo zmian wiatru, 
czyli wszystko co przez lata szkoliliśmy na 
jeziorach.  Osobisty test z tego ile pamiętam
z takiego rodzaju żeglugi, ale przede wszy-
stkim test głowy – wytrzymać ciśnienie, okieł-
znać stres i co by się nie działo, gonić!
   Pierwszy wyścig zaczął się dla mnie typowo 
słabym startem, jednak waga sytuacji jest 
zbyt duża i trzeba nadrabiać i próbować 
ugrać jak najwięcej. Miejsce po miejscu, 
cierpliwie. Warunki zmienne – łatwo stracić, 
łatwo zyskać. Po ogromnym pościgu na me-
cie melduję się na 9 miejscu! Najgroźniejsze 
rywalki tuż za mną, lub niewiele przede mną. 
Emocje ogromne. Ostatni wyścig zadecyduje 
o wszystkim. Mam komfort psychiczny, bo 
aby skończyć mistrzostwa na trzeciej pozycji 
mogę dopłynąć nawet 5 miejsc za Urugwajką, 
a 6 miejsc za Francuzką.  By wyprzedzić 
Niemkę, muszę być 6 miejsc przed nią. Nie 
mogę za dużo kombinować, plan to popłynąć 
spokojnie, mądrze wyścig. Siła wiatru zaczę-
ła się wzmagać. Warunki balastowe. Tego 
dnia powiedziałam sobie, że nogi nie mogą 
mnie zaboleć! Na szczęście dla mnie od 
samego początku wyścigu utrzymywałam się 
w czołówce. Przeciwniczki blisko mnie. To 
dobrze, mam kontakt. Ale to co się dalej 
wydarzyło zaskoczyło nawet mnie. Dobrze 
odczytane zmiany wiatru i na górnym znaku 
jestem na trzeciej pozycji! Atakuję rywalki
i prowadzę wyścig! Z emocji sama zaczynam 
siebie uspokajać: „Magda, oddychaj!” Na 
regatach tej rangi nikt nie odpuszcza. Fran-
cuzka zaczęła atakować. Podjeżdża, krzyczy 
i walczy. Kalkulując szybko stosunek ryzyka
i korzyści pozwalam jej płynąć, bo wiem, że 
drugie miejsce na mecie zapewni mi brązowy 
medal. Ostateczny kolor zależy od tego na 
jakim miejscu dopłynie Niemka. Niestety 
melduje się na mecie czwarta, co oznacza, że 

to ona kończy regaty ze srebrem. Ja zado-
walam się brązowym medalem! Ale szczę-
ście jest ogromne! Po trudnym roku, pełnym 
niepewności, szlifowania formy, nauki niektó-
rych manewrów od zera wracam na podium 
Mistrzostw Świata! Pływało mi się przez ten 
tydzień rewelacyjnie! Nie obyło się bez 
bezsensownych wpadek ale taki jest sport. 
Na pewnym etapie regat myślałam, że 
szanse na medal przepadły. W tamtym 
momencie przede wszystkim musiałam 
zacząć czerpać radość z samej rywalizacji
i żeglowania, a zapomnieć o wyniku. Jak to 
często bywa – zadziałało! Równe miejsca
w czołówce wyścigów sprawiły, że wróciłam 
do gry. Ale co najważniejsze -  wygrałam ten 
pojedynek i dołożyłam kolejny brąz Mistrzo-
stw Świata do swojej kolekcji. Za rok mam 
nadzieję poprawić ten wynik! Bo medal cieszy 
ogromnie, ale jednak każdy marzy o tym 
złotym. I na pewno o niego zawalczę! 
     Za tym medalem stoi praca i zaangażowa-
nie wielu osób. Bardzo dziękuję swojemu 
trenerowi Bartkowi Szotyńskiemu za cierpli-
wość do mojej osoby i wiarę we mnie, kiedy 
innym jej zabrakło. Ponadto wielkie podzię-
kowania dla klubowego trenera Mirka Las-
kowskiego, którego bezinteresowna pomoc 
była dla mnie niezastąpiona. Dziękuję 
klubowi, trenerowi przygotowania motory-
cznego Jarkowi Protasewiczowi, Związkowi 
Żeglarskiemu za ogromną pomoc na wielu 
płaszczyznach. Przede wszystkim dziękuję 
mojej wspaniałej rodzinie za niekończące się 
wsparcie!
Przede mną prawie miesięczna przerwa od 
żeglowania, by potem ruszyć intensywnie jak 
jeszcze nigdy dotąd. Kolejnymi regatami są 
wrześniowe Mistrzostwa Polski Seniorów,
a w październiku start w regatach z cyklu 
pucharu świata w Japonii.

Magdalena Kwaśna

Zakończyły się regaty Laser Europa Cup 
Poland 2017, które rozegrano w dniach 25-27 
sierpnia w Dziwnowie. W międzynarodowej 
obsadzie regat (m.in. z Ukrainy, Polski, 
Holandii, Białorusi, Rosji i Czech), znaleźli się 
także zawodnicy Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego, którzy rywalizowali w trzech 
klasach: Laser 4.7, Laser Radial oraz Laser 
Standard. 
   Po rozegraniu wszystkich 8 zaplanowanych 
wyścigów, najlepiej z naszych zawodników 
spisał się Mateusz Grzempa w klasie Laser 
4.7. Mateusz po raz kolejny pokazał, że 
posiada ogromny talent i chęć walki. Rywa-
lizację w swojej klasie wygrał bez najmniej-
szych problemów wygrywając 2 wyścigi,
w czterech był na 2 miejscu oraz dodatkowo 
na 4 i 6 miejscu. 22 punktowa przewaga nad 
drugim w klasyfikacji Białorusinem Ivanem 
Mshenskim sprawiła, że Mateusz mógł cie-
szyć się ze złota. Mateusz poza zwycięstwem 
w klasyfikacji ogólnej, zwyciężył także w kla-
syfikacji U16 (do 16 lat). Trzecie miejsce na 
podium zajął Gerard Polaczyk z KŻ MEWA 
Poznań. 

Także w tej klasie startowali:

Kacper Żywiczka, który zajął 10 miejsce 
open oraz 8 miejsce U16.
Laura Szulc, która zajęła 17 miejsce open, 5 
m. w klasyfikacji Dziewcząt, 3 m. U16 
Dziewcząt

W klasie Laser Radial, na 21 startujących 
zawodników, startowała Oliwia Laskowska, 
która zajęła 13 miejsce ogółem, 2 miejsce
w klasyfikacji Kobiet, 1 m. U17 Kobiet oraz 9 
miejsce U17.

W klasie Laser Standard nasz Klub reprezen-
owało 3 zawodników:
Damian Kosmalski - 11 miejsce ogółem
 i 3 miejsce U21
Jakub Domagała - 16 miejsce ogółem
 i 6 miejsce U19
Mieszko Niewiarowski - 17 miejsce ogółem
 i 7 miejsce U19

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

Foto: mat. organizatora: dziwnow4sailing.org

Zawodniczka Chojnickiego Klubu Żeglarskie-
go Agnieszka Pawłowska zdobyła złoty me-
dal na zakończonej właśnie Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w żeglarstwie w klasie 
Optimist Dziewcząt. Regaty odbyły się na 
Zegrzu w dniach 17-20.08.2017 r.
   Przez pierwsze dni warunki wietrzne były 
bardzo słabe i zawodnicy zmuszeni byli do 
czekania na wiatr. Udało się rozegrać 7 
wyścigów i już od samego początku Agnie-
szka pokazała, że jest w świetnej formie, 
wygrywając dwa pierwsze wyścigi. W kolej-
nych też dopływała na metę w czołówce, 
zajmując kolejno 2, 4, 1, 6 i 2 miejsce. 
Ostatecznie Agnieszka wypracowała sporą 
przewagę nad konkurentkami i pewnie mogła 
się cieszyć ze złotego medalu. Srebro zdoby-
ła Weronika Jaroszek z KSW Baltic (ze stratą 
aż 19 punktów do zawodniczki ChKŻ). Brąz 
zdobyła zawodniczka KS Spójnia Warszawa 
Emilia Roszkowska. Nasz Klub w klasyfikacji 
dziewcząt reprezentowała także Klara 
Sobczak, która zajęła dobre 9 miejsce w sta-
wce 41 zawodniczek.
    W klasie Optimist Chłopców blisko medalu 
był Patryk Kosmalski, który ostatecznie 
zajął 5 miejsce, tracąc do brązowego medalu 
zaledwie 6 punktów. Zwyciężył Maksymilian 
Cymerman z UKS Barnim Goleniów przed 

Ignacym Oźminkowskim (KS Spójnia War-
szawa) i Rafałem Pogorzelskim (Nauticus YC 
Olsztyn).
Pozostali nasi zawodnicy zajęli odpowiednio:
 33 miejsce Marcel Montrymowicz
 43 m. Jan Krawczyk
Łącznie rywalizowało 83 zawodników.

Po zakończonej II części OOM, w klasyfikacji 
klubowej nasz Klub zajmuje bardzo dobre 6 
miejsce z 46 punktami (4 miejsce w woj. 
pomorskim).

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

Zawodnicy i zawodniczki z Pomorza, w tym 
spora reprezentacja ChKŻ Chojnice, zdomi-
nowali pierwszą odsłonę Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w żeglarstwie. Regaty 
odbyły się w dniach 4-8.08.2017 na Zalewie 
Zegrzyńskim. Nasi zawodnicy przywieźli
z Olimpiady jeden srebrny medal i zajęli parę 
czołowych lokat w swoich klasach.
      Co do przebiegu Olimpiady, to trzeba za-
znaczyć, że warunki, w jakich ścigali się 
uczestnicy były bardzo zmienne. To specyfika 
Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwszego dnia było 
mało wiatru, a drugiego powiało już lepiej, 
nawet do 20 węzłów. Dzięki temu wszyscy 
mogli równiej żeglować. Z kolei trzeciego dnia 
nie wiało wcale i odwołano zaplanowane 
wyścigi, wreszcie na zakończenie wiatr był 
zmienny i średni.
    Największy sukces odniósł Mateusz 
Grzempa w klasie Laser 4.7 Mężczyzn, który 
zdobył srebrny medal. Do złota zabrakło mu 
bardzo niewiele, zaledwie 6 punktów. Mate-
usz w każdym wyścigu zajmował czołowe 
miejsca, co pozwoliło mu dowieźć medal aż 
do końca regat. W tej samej klasie startował 
także Kacper Żywiczka, który w swoich 
pierwszych startach w klasie Laser zajął 
dobre 19 miejsce na 59 startujących.

W klasie Laser 4.7 Kobiet swoje pierwsze 
kroki w tej klasie stawia także Laura Szulc, 
która sprawiła niemałą niespodziankę i zajęła 
bardzo dobre 5 miejsce na 26 uczestniczek. 
Należy zaznaczyć, że Laura pływała bardzo 
równo, zajmując czołowe miejsca w prawie 
każdym wyścigu.
   W klasie Laser Radial Kobiet rywalizowała 
Oliwia Laskowska. W stawce 12 zawod-
niczek zajęła ona "najgorsze dla sportowca" 4 
miejsce, tuż za podium. Do "brązu" zabrakło 
jej tylko 3 punkty.
    Do drugiej części OOM w kl. Optimist, która 
odbędzie się w dniach 16-20.08.2017 r., 
przygotowują się już nasi najmłodsi żeglarze.

Dzięcielski Łukasz, ChKŻ
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Mateusz Grzempa Oliwia Laskowska
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01 września 
Wszystkich chętnych uprzejmie zapraszamy na stadion 
"Kolejarza" w Chojnicach. Z okazji zakończenia lata 
odbędzie się koncert Grupy RoomX. Będą muzyczne 
niespodzianki z nadchodzącej płyty i nie zabraknie "Coś 
Polskiego". Początek koncertu o godzinie 20.00.

01 września 
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
o godzinie 17.00 Andrzej Lorbiecki będzie promował swą 
najnowszą książkę. Publikacja powstała na podstawie 
tekstów zamieszczanych w miesięczniku Chojniczanin.pl.

02 września 
Centrum Handlowe Brama Pomorza serdecznie zaprasza 
na koncert charytatywny dla poszkodowanych w nawałnicy 
która nawiedziła nasz powiat 11 sierpnia. W koncercie 
wystąpią Szymon Wydra z zespołem oraz zespoły Mp2
i Moringa z naszego regionu.  Koncert rozpocznie się
o godzinie 16.00 i potrwa do godziny 21.00.

02 września 
Z nieukrywaną przyjemnością  zapraszamy na dożynki 
gminne w Kęsowie. Na uczestników imprezy czeka wiele 
atrakcji min. wystawa pojazdów zabytkowych, występy 
artystyczne, turniej sołectw, rozstrzygnięcie konkursu 
wieńców dożynkowych, atrakcje dla najmłodszych oraz 
zabawa taneczna z Radiem Weekend. Gwiazdą 
tegorocznych dożynek będzie zespół Blue Box. 

02 września 
Bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
I członkowie Stowarzyszenia LekTURa będą czytać
i zachęcać do wspólnego czytania „Wesela" Stanisława 
Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie odbędzie się w godz. 
12.00-13.30 w Bibliotece Miejskiej w Chojnicach. 

03 września 
Tego dnia do Chojnic zawita Cyrk Korona. Widowisko
z uczestnictwem międzynarodowej obsady odbędzie się na 
boisku obok Parku Wodnego. Start o godz. 16.00. 

04 września 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 
filmowy w ramach DKF film. „Chata" to ekranizacja 
światowego bestsellera (ponad 20 milionów sprzedanych 
egzemplarzy), który stał się literacką sensacją w kilku-
dziesięciu krajach świata, także w Polsce. Poruszająca 
opowieść o niezwykłej podróży, która pozwala zrozpaczo-
nemu ojcu na nowo odnaleźć sens życia i odkryć ostateczną 
prawdę o miłości, stracie i przebaczeniu. Seans o godzinie 
19.00 w Kinie Kingsajz, ul. Gdańska 14.

07 września 
Wiejski Dom Kultury i Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego 
w Swornegaciach zaprasza na czwartkowe spotkania 
rękodzielnicze pt. „Kiszenie kapusty i ogórków".  

08 września 
Chojnice dla Was uprzejmie zaprasza wszystkich zainte-
resowanych  na Konferencję „Media wczoraj i dziś". 
Konferencja odbędzie się w Auli Liceum Ogólno-
kształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach, ul. 
Nowe Miasto 4 od godziny 12.00 do 15.00.

08 września 
Over The Under - licznie koncertujący zespół blues 
metalowy z Bydgoszczy (tylko w tym roku ponad 40 
koncertów) od 1 września rusza w trasę „100%tour" – czyli 
100 koncertów w 100 dni! Tą trasą starać się będzie pobić 
światowy rekord Guinnessa. Zagra w chojnickim klubie 
Wlad.  Początek koncertu godzina 19.00. 

08 - 09 września
Bank Zachodni WBK i Chojnickie Centrum Kultury zaprasza-
ją 8 i 9 września na warsztaty fotograficzne "Podejdź bliżej. 
Od pasji do profesjonalizmu". Warsztaty są bezpłatne, ilość 
miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres 
mail: biuro@bzwbkpressfoto.pl. Zajęcia odbywać się będą
w Centrum Sztuki Collegium Ars (podziemia kościoła 
gimnazjalnego). Start 8 września od godziny 15.00.

09 września 
Wójt Gminy Konarzyny oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Konarzynach zapraszają do Konarzyn  na Dożynki 
Gminne. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą
o godzinie 15.00. 

09 września
Chojnickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza  o godz. 
19:00 na otwarcie sezonu teatralnego 2017/2018. 
Chojnickie Studio Rapsodyczne zaprezentuje wówczas, 
wielokrotnie  nagradzany, utrzymany w komediowej 
konwencji spektakl „Dziecko dla Początkujących". 
Przedstawienie odbędzie się na Auli Szkoły Podstawowej nr 
1 w Chojnicach, ul. 31-ego stycznia 21. 

09 września
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na otwarte warsztaty 
teatralne dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się 9 września o godz. 11:00. Pierwsze 
bezpłatne warsztaty odbędą się w sali tanecznej 
Chojnickiego Centrum Kultury, przy placu Niepodległości 7 
(stary szpital), 9 września o godzinie 11.00. Kolejne zajęcia 
odbywać się będą w czwartki o godz. 16:30. Zapisy: Ewa 
Kerplik, tel. 52 397 22 15, e.kerplik@ckchojnice.pl
liczba miejsc ograniczona. 

09 września
Vierna, Tribute ONA  oraz Zła Wola – te zespoły grające 
szeroko rozumianą muzykę rockową zagrają w Klubie Wlad. 
Początek koncertu godzina 19.00.

09 września
Po raz czwarty w historii Chojnic zostanie zorganizowany 
rajd samochodowy Motomi Prolog Chojnice na ulicach 
miasta, a dokładnie w jego ścisłym centrum. W tym roku Rajd 
jest organizowany jako III Runda Rallyland Cup 2017, VI 
Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Pomorza
i IV Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej. 
Zawodnicy wystartują z Placu Emsdetten, a na metę dotrą na 
Starym Rynku. Cały przebieg trasy będzie można oglądać 
na żywo ze specjalnie przygotowanych stref kibica – 
największa z nich będzie zlokalizowana na ulicy Nowe 
Miasto, gdzie na telebimie będziemy pokazywać na bieżąco 
relacje z najciekawszych miejsc odcinka. 

09 - 10 września 
Już 9 i 10 września przy galerii Brama Pomorza odbędzie się  

I Zlot FoodTrucków w Chojnicach. Przyjadą najlepsze 
mobilne restauracje z całej Polski, które swoją różno-
rodnością serwowanych dań rozpieszczą najbardziej 
wyrafinowane podniebienia. Podczas zlotu jego uczestnicy 
wybiorą najlepszego foodtrucka!

09 - 10 września
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na regaty po Jeziorze Charzykowskim
o „Puchar Komandora CHKŻ" w klasach regatowych 
Optimist Gr. A i B, Laser, 420. Otwarcie regat w sobotę 9 
września o godzinie 10.00.

10 września 
Na terenach nieopodal Parku Wodnego w Chojnicach od 
godziny 10.00 do 15.00 odbędzie się V Chojnicki Zlot 
Pojazdów Zabytkowych.

10 września 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy 
ulicy Mickiewicz 12, z GKS-em Tychy. Początek spotkania 
godzina 17.00.

11 września 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 
filmowy w ramach DKF „Cisza". „Gold" jest epicką historią 
człowieka w pogoni za urzeczywistnieniem amerykańskiego 
snu i odnalezieniem złota. Matthew McConaughey 
występuje tutaj w roli Kenny'ego Wellsa - poszukiwacza 
desperacko próbującego przełamać złą passę. Wkrótce 
dołącza do geologa o podobnych pragnieniach i wyrusza w 
podróż do niezbadanej indonezyjskiej dżungli. Zdobycie 
złota było trudne, lecz zatrzymanie go okaże się wkrótce 
jeszcze większym wyzwaniem. Film inspirowany jest 
prawdziwymi wydarzeniami.  Początek seansu o godzinie 
19.00 w Kinie Kingsajz, ul. Gdańska 14.

15 września 
W klubie Geneza w Chojnicach wystąpi Kaen początek 
koncertu godzina 20.00.

16 września
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wykład „Zbrodnia 
Katyńska” (podziemia kościoła gimnazjalnego).

16 - 22 września
VII Jesienne Dni Kultury pn. „DNI SZTUKI”. Miejsce: Galeria 
Muzeum J. Trzebiatowskiego. Organizator: UM, Galeria 
Muzeum J. Trzebiatowskiego

17 września 
Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach, 
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Gmina Brusy oraz 
Kaszebe Beszka zapraszają do Brus na turniej beszki 
„Zabory Cup VII Super Puchar". 

17 września
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na „Niedzielne 
spotkania z parkiem dla najmłodszych”. Są to zajęcia 
edukacyjne dla dzieci w wieku 4-10 lat i ich opiekunów, 
połączone z zabawą  w godz. 10.30-12.30. Zapisy 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
15.00 pod numerem (52) 33 55 127. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny. Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie”
 w Chocińskim Młynie.

18 września 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 
filmowy w ramach DKF „Cisza". „Siedem minut po północy"  
to historia 12-letniego Conora, który musi radzić sobie
z śmiertelną chorobą matki (Felicity Jones), nieprzyjemną 
babcią i prześladowcami w szkole. Pewnego dnia do jego 
okna puka jednak leśny potwór, który ma pomóc chłopcu 
zmierzyć się z wrogami. Za reżyserię filmu Siedem minut po 
północy odpowiada J.A. Bayona, hiszpański twórca 
odpowiedzialny za Sierociniec, Niemożliwe czy Dom grozy, 
który wkrótce nakręci też sequel Jurassic World.  Początek 
seansu o godzinie 19.00 w Kinie Kingsajz, ul. Gdańska 14.

23 września 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach  przy 
ulicy Mickiewicz 12, z Olimpią Grudziądz. Początek 
spotkania godzina 17.00.

23 września 
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych  na 80 „Błękitną Wstęgę Jeziora 
Charzykowskiego".

23 września
Festyn Gocki.  Termin: 23.09.2017, Miejsce: Parking przed 
bramą główną rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach. 
Organizator: LGD Sandry Brdy. Urząd Miejski w Czersku 

25 września 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 
filmowy w ramach DKF „Cisza". „John Wick 2" to sequel 
filmu, który był nie tylko jednym z niespodziewanych hitów 
2014 roku, ale także powrotem Keanu Reevesa do 
pełnokrwistego kina akcji. John Wick nie bez powodu zyskał 
w błyskawicznym czasie status kultowego! Hiperkinetyczne 
sceny pojedynków z udziałem broni palnej oraz sztuk walki 
sprawiły, że John Wick stał się sukcesem na skalę światową 
Seans o godzinie 19.00 w Kinie Kingsajz, ul. Gdańska 14.

28 września
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza na wykład dla 
dorosłych z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”. 
Czwartkowe spotkania z przyrodą odbywają się w siedzibie 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach
o godz. 18.00. Udział w wykładach jest bezpłatny. 

30 września 
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy serdecznie zaprasza na 
regaty po Jeziorze Charzykowskim o Puchar LZS-u
 w klasach regatowych OPT A,B, Laser 4,7.

30 września
Chojnickie Centrum Kultury zaprasa na „Dzień Seniora”.
Termin: 30.09.2017, Miejsce: Hala sportowa Centrum Park-u

30 września 
Uprzejmie zapraszamy na galę bokserską z okazji X-lecia 
powstania klubu Boxing Team Chojnice - Chojnicki Boxing 
Show VI. W walce głównej zmierzą się nestorzy chojnickiego 
pięściarstwa - Kazimierz Poteracki oraz Bogdan Gruchała. 
Gala odbędzie się na hali Centrum Park przy ul. Huberta 
Wagnera w Chojnicach. 

Organizujesz wydarzenie społeczne, kulturalne lub sportowe.
Wernisaż, koncert, zawody, promocję lub inne wydarzenie.
Powiadom nas - my powiadomimy mieszkańców Chojnic.

@chojnice.dlawas.info
chojnicedlawas@gmail.com
http://chojnice.dlawas.info


