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      Chojniczanin.pl jest na rynku wydaw-
niczym już kilka lat. Jak zdążyliście się 
Państwo zorientować staram się przedsta-
wiać Wam wydarzenia miejskie bez ich 
interpretacji, ponieważ uważam, że chojni-
czanie są mądrzy i świadomi i nie trzeba im 
interpretować faktów. I teraz też tego nie 
zrobię. Po prostu oceńcie Państwo sami.

       
     Poseł, ziemi  chojnickiej, na Sejm RP z ra-
mienia PiS, Aleksander Mikołaj Mrówczyński 
skierował do Mirosława Kowalika, prezesa 
zarządu, państwowej spółki skarbu państwa, 
Enea S.A., pismo następującej treści:

Biuro Poselskie
Poseł na Sejm RP
Aleksander Mikołaj Mrówczyński
ul. Sukienników 5
89-600 Chojnice
nasz znak: BP-AM.VIII.I.95.18

Szanowny Pan
Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Grupy Enea

Szanowny Panie Prezesie,
     W dniach 9-11 sierpnia w Charzykowach
odbywał się festiwal szantowy organizowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury gminy Choj-
nice. W trakcie sobotniego koncertu finało-
wego zespół Perły i Łotry zrobił polityczny 
happening, demonstrację, występując w ko-
szulkach z napisem KONSTYTUCJA.

     Sponsorem głównym festiwalu była spół-
ka skarbu państwa ENEA. Za państwowe 
środki artyści robią sobie antyrządowe de-
monstracje polityczne. Na stronie interneto-
wej GOK-u w fotorelacji z festiwalu jest 
zdjęcie zespołu w koszulkach z napisem 
KONSTYTUCJA.
https://www.gokchojnice.pl/cmsdata/gallerie
s/rozne/2018-szanty/40789.jpg

      Czy na imprezy, podczas których demon-
stracyjnie jest wspierana antyrządowa opo-
zycja mająca na celu obalenie legalnej 
władzy i szkodzenie państwu powinny być 
przeznaczana środki ze spółek skarbu 
państwa?

      Mając na uwadze, iż odpowiedzialność 
za program występów i jego realizację ponosi
samorząd gminy wiejskiej Chojnice, należa-
łoby zadać pytanie, czy sponsor (ENEA) 
kontroluje treści przekazywane podczas 
sponsorowanych przez spółkę imprez?

Aleksander Mikołaj Mrówczyński
Poseł na Sejm RP

Do wiadomości: 
- Minister energii Krzysztof Tchórzewski - 

Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański

W załączeniu:
Fotografia członków zespołu Perły i Łotry 
podczas koncertu 11 sierpnia w Charzyko-
wach; plakat promujący festiwal.
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Reklama

     Znamy już datę wyborów samorządowych 
2018. Wybory zostaną zorganizowane 21 
października. Tak zdecydował premier Mate-
usz Morawiecki. Druga tura wyborów odbę-
dzie się 4 listopada. 14 sierpnia zostało 
opublikowane odpowiednie rozporządzenie 
w Dzienniku Ustaw.  Wybory będą miały dwie 
tury: 21.10. (niedziela) 4.11. (niedziela) 14 
sierpnia ruszyła też kampania wyborcza. Jej 
oficjalne zakończenie nastąpi w dniu 
poprzedzającym wybory, czyli 19.10.2018 r.  
o godz. 24:00.
    W wyborach samorządowych wyłonieni 
zostaną radni rad gmin, miast, powiatów i sej-
mików wojewódzkich oraz wójtowie, burmi-
strzowie i prezydenci miast. Zgodnie z Kode-
ksem wyborczym wybory do rad oraz wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące
i nie później niż na 3 miesiące przed upływem 
kadencji rad. Zgodnie z nowelizacją kodeksu 
wyborczego, wybory samorządowe od 2018 
roku odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa 
kadencja. Prawo wybierania (czynne prawo 
wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sej-
miku województwa ma obywatel polski oraz 
obywatel Unii Europejskiej niebędący oby-
watelem polskim, który najpóźniej w dniu gło-
sowania kończy 18 lat, oraz stale zamiesz-
kuje na obszarze tej odpowiednio - gminy, 
powiatu i województwa. Do 21 września 2018 
r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na 
członków obwodowych komisji wyborczych. 
Komisarze wyborczy mają obowiązek powo-
łania ich do 30 września. Zwykły członek 
obwodowej komisji wyborczej dostanie dietę 
w wysokości 300 zł. W każdym obwodzie 
będą pracować dwie komisje obwodowe. 
Pierwsza zajmie się przeprowadzeniem 
głosowania, a druga ustaleniem wyników 
głosowania w obwodzie. Nadal poszukiwane 
są osoby do przygotowania wyborów w mie-
ście Chojnice, w Brusach, Czersku i Konarzy-
nach.
         Wyborcza karuzela rozkręca się także 
w Chojnicach. W mieście o fotel Burmistrza 
będzie się ubiegało kilku kandydatów. Oczy-
wiście urzędujący Burmistrz Arseniusz Fin-
ster oraz jego kontrkandydat sprzed 4 lat 
Mariusz Brunka. PiS zaprezentował 29 
sierpnia własnego kandydata. Jest nim 
Bartosz Bluma, były  radny miejski, a obecnie 
szef chojnickiego oddziału Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To wiemy 
oficjalnie. Ale na scenie może pojawić się 
jeszcze dwóch kandydatów. Prawdopodo-
bnie o fotel Burmistrza ubiegać się będzie 
Leszek Redzimski, którego drogi z Platformą 
Obywatelską, stały się ostatnio mocno 
wyboiste i założył własny komitet wyborców 
Leszka Redzimskiego oraz KWW Realna 
Zmiana, który również może zaprezentować 
własnego kandydata.
      Do rady miejskiej wybierzemy 21 
radnych. Należy pamiętać, że obecne wybo-

ry będą inne niż te sprzed 4 lat. Wtedy były 
okręgi jednomandatowe. Kto miał najwięcej 
głosów zostawał radnym. JOW-y jednak nie 
podobają się dużym partiom politycznym 
ponieważ ludzie głosują na konkretną osobę 
a nie „partyjny szyld” i trzeba przedstawić 
naprawdę wartościowych kandydatów.
W przypadku głosowania proporcjonalnego 
można wystawić kogokolwiek w myśl zasady 
„mierny ale wierny”.  
      Na pewno swoich kandydatów na 
radnych w mieście zgłoszą: KWW Arseniu-
sza Finstera, Projekt Chojnicka Samorząd-
ność, PiS, Koalicja obywatelska (PO + 
Nowoczesna), KWW Leszka Redzimskiego 
oraz  KWW Realna Zmiana. Miasto podzie-
lone jest na trzy okręgi, a w każdym wybierać 
będziemy po 7 radnych. Listy kandydatów 
trzeba zgłaszać do 17 września. 
             O wiele ciekawiej będzie w powiecie. 
Rada Powiatu Chojnickiego liczy także 21 
radnych. Głosowanie odbywać się będzie we 
wszystkich gminach powiatu, w 4 okręgach 
wyborczych. Miasto Chojnice (8 radnych), 
Gmina Chojnice i Konarzyny (5 radnych), 
Gmina Brusy (3 radnych)  i  Gmina Czersk (5 
radnych). Tu także jest kilka komitetów wy-
borczych. Powiatowe Forum Samorządowe, 
Koalicja Obywatelska (PO.Nowoczesna), 
PiS, PChS, Kukiz-Niezależni oraz ogólnopol-
ski KWW Bezpartyjni Samorządowcy. Ten 
ostatni założyli radni, wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast, którym jest nie po 
drodze z partiami politycznymi w samorzą-
dzie. Zniknęli natomiast SIS Samorządni, 
którzy przez wiele lat odnosili znaczne 
sukcesy wyborcze w powiecie. Kandydaci 
Samorządnych weszli w skład komitetu 
obywatelskiego PO.Nowoczesna. Tam też 
swoich przedstawicieli ma Burmistrz Finster
i SLD. Tu by liczyć się przy podziale manda-
tów komitet wyborczy musi zdobych 5% 
wszystkich głosów w skali całego powiatu. 
Kompetencje Rady Powiatu różnią się od 
kompetencji Rady Miejskiej. Burmistrz 
wybierany jest w wyborach bezpośrednich. 
Starosta natomiast jest wybierany (zwycza-
jowo) ze składu Rady Powiatu zwykłą wię-
kszością głosów. Dlatego w powiecie tak 
ważne są koalicje. Oczywiście każdy komitet 
liczy na zdobycie 11 mandatów, a więc wię-
kszości w radzie, która pozwala na samo-
dzielne rządzenie. Niestety nie jest to takie 
proste. 
    Partii rządzącej mocno zależy na 
opanowaniu samorządów, które dotychczas 
był poza jej zasięgiem. Ale chcieć to nie 
znaczy móc. Analizując wszelkie poprzednie 
wybory widzimy, że w powiecie chojnickim 
zawsze wygrywały bezpartyjne komitety.

       I niech tak zostanie. Partie polityczne 
niech rządzą w Warszawie, a my w samorzą-
dzie poradzimy sobie sami.

Jacek Klajna
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Bez komentarza



01 Sierpnia
Leśno w gminie Brusy zostało najpiękniejszą wsią 2018 roku 
w powiecie chojnickim. Również najładniejsza zagroda
w powiecie znajduje się w gminie Brusy.

03 Sierpnia
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konfe-
rencja prasowa Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łu-
czyka oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego Alicji Kinczewskiej – Dybek. Dotyczyła 
pomocy dla rolników, w tym z powiatu chojnickiego, po-
szkodowanych w wyniku tegorocznej suszy. 

03 Sierpnia
Z Chojnic wyruszyli uczestnicy Marszu Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej. To dwunasta taka wyprawa. Organizuje je od 
początku TPD, którego prezeska Iwona Skocka po raz 
pierwszy wybrała się także w tę podróż śladami marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

03 Sierpnia
W piątek wieczorem przed własną publicznością Chojni-
czanka rozegrała spotkanie z Rakowem Częstochowa. Zła 
passa odeszła w zapomnienie i gospodarze odnieśli zwycię-
stwo na swoim obiekcie. Chojniczanka po dwóch remisach, 
wygrała pierwszy raz w tym sezonie. CHOJNICZANKA - 
RAKÓW 2:1 (1:0)

03 sierpnia
Chojnickie Studio Rapsodyczne pokazało w miejscowości 
Charzykowy wielokrotnie nagradzany spektakl "Dziecko dla 
Początkujących". W trakcie przedstawienia zbierano  datki 
do puszek na operację i leczenie Oliwki Stanka.

04 Sierpnia
W Galerii Oczko w Męcikale odbył się wernisaż XIV Ogól-
nopolskiego Pleneru Plastycznego. Organizatorami pleneru 
byli Joanna i Sławomir Mankiewicz - Zaborskie Towarzystwo 
Naukowe w Brusach. Wystawę prac powstałych podczas 
pleneru i warsztatów  można było oglądać w Galerii Oczko
w Męcikale, ul. Długa 10 do końca sierpnia. 

04 sierpnia
Odbyła się 24. edycja Chojnickiej Nocy Poetów. Gośćmi 
tegorocznej Nocy byli aktorzy oraz poeci. W trakcie Nocy 
rozstrzygnięty został XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
Jednego Wiersza.

08 Sierpnia
Centrum miasta zostało udekorowane flagami. Jest to jedna 
z inicjatyw na stulecie polskiej niepodległości. Gmina Miej-
ska Chojnice zakupiła 280 flag w tym 140 w barwach Rze-
czypospolitej oraz po 70 flag chojnickich i unijnych. Zostały 
one zamocowane na 70 słupach oświetleniowych zlokali-
zowanych na ul. Kościuszki, 31 Stycznia, Sukienników
i części ul. Gdańskiej. Koszt zakupu flag i zamocowań 
wyniósł ok. 7600 złotych.

09 sierpnia
Rozpoczął się  XXI Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzy-
kowach. W tym dniu, specjalnie dla najmłodszych fanów 
muzyki szantowej wystąpił zespół Zejman&Garkumpel. 
Występy trwały trzy dni i wieczory. 

09 Sierpnia
W parku 100-lecia nastąpił odbiór nowego ciągu pieszo – 
rowerowego o dł. 330 mb. Nowy odcinek łączy wnętrze 
parku z ulicą Prochową.

11 sierpnia
Odbyła się kolejna edycja comiesięcznych biegów w Parku 
1000-lecia organizowanych dla uczczenia 100-lecia odzys-
kania niepodległości. Organizowane są 11 dnia każdego 
miesiąca przez rok, aż do 11.11.2018. Dystans 5 km, udział 
bezpłatny. 

11 sierpnia
Urząd Miejski w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury 
zorganizowały 8. edycję Chojnickich Nocy Operetkowych.
W sobotę w Fosie Miejskiej można było zobaczyć przed-
stawienie "Baron cygański" Johanna Straussa. 

13 Sierpnia
Na Jasną Górę weszła XXVII Piesza Pielgrzymka Diecezji 
Pelplińskiej. Dzień wcześniej grupa chojnicka spotkała się
z Biskupem Pelplińskim.
 
14 Sierpnia
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański powierzył 
stanowiska nowym dyrektorom szkół wybranym w konkursie 
na 5 – letnią kadencję (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 
2023 r.) Stanowiska objęli- Teresa Kolińska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej Przyjaciół Ziemi w Kłodawie i Anna 
Tobolewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Silnie.

14 Sierpnia
Rzeźba z chojnickiej fontanny została ubrana w koszulkę

z napisem Konstytucja.  Sympatycy Komitetu Obrony De-
mokracji na pomnikach w całej Polsce zawieszają koszulki
z napisem „Konstytucja”. 

17 Sierpnia
Zespół ds. nazewnictwa ulic w ratuszu spotkał się przed-
ostatni raz przed końcem kadencji Rady Miejskiej. Czy 
będzie pracował w kolejnej, tego nie wie nikt. O tym rozs-
trzygną radni po wyborach. To członkowie tej komisji 
„przerabiali” dekomunizację chojnickich ulic i nadali wiele 
nowych nazw ulic na tworzonych osiedlach. Ze składu Rady 
Miejskiej pracowali w zespole: Kazimierz Jaruszewski, 
Bogdan Kuffel i Jacek Klajna.

18 Sierpnia
W Lotyniu odprawiona została msza św. Polowa. Mszę  
odprawił arcybiskup Grzegorz Ryś z Łodzi. Po mszy nastąpił 
przemarsz pod obozowisko w Suszku, gdzie zginęły dwie 
harcerki. Nastąpiło tam odsłonięcie tablic pamiątkowych.

20 Sierpnia
Odbyła się 47. i zarazem przedostatnia sesja rady miejskiej 
w Chojnicach. 1 października odbędzie się ostatnia sesja 
przed wyborami, które zaplanowano na 21 października.

21 Sierpnia
We wtorek 21 sierpnia zmarł w wieku 86 lat Tadeusz Szyca. 
Rada Miejska w Chojnicach w 2010 roku nadała mu tytuł 
Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.

22 Sierpnia
W drugim meczu towarzyskim z Uraganem Ivano-Frankivsk 
zawodnicy Red Devils przegrali we własnej hali 1:6 (0:1). Od 
samego początku spotkania widoczną przewagę mieli 
goście z Ukrainy, a gracze Red Devils swoich szans szukali 
w kontratakach.

24 Sierpnia
Zawodniczka Chojnickiego Klubu Żeglarskiego Magdalena 
Kwaśna po bardzo dobrym starcie na Mistrzostwach Świata 
w klasie Laser Radial i wywalczeniu dla Polski kwalifikacji 
olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 tym razem 
wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w klasie Laser 
Radial U21. Mistrzostwa odbywały się w Bastad w Szwecji
w dniach 17-24.08.2018 r.

24 Sierpnia
W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach goś-
ciła Paulina Hendel, autorka serii „Zapomniana księga”
i „Żniwiarz”. Pisarka interesuje się literaturą postapoka-
liptyczną, zabobonami i dawnymi wierzeniami. O nich też 
opowiedziała podczas wizyty w Chojnicach.

24-25 Sierpnia
W parku 1000 - lecia rozpoczęło się trzydniowe święto 
miłośników rolek, deskorolek oraz BMX i MTB. BLACK TUR 
JAM Chojnice 2018. Szyki próbowała popsuć pogoda, ale 
ostatecznie udało się przeprowadzić zawody.  Rewelacyjnie 
wypadł chojniczanin Dawid „Garden” Gadomski, który 
okazał się bezkonkurencyjny we współzawodnictwie.

25 Sierpnia
Po raz dwunasty chojniczanie mogli się bawić na turnieju 
rycerskim w fosie miejskiej. W sobotę rozegrane zostały  
turnieje rycerskie i łucznicze. Okoliczne bractwa zainsce-
nizowały też oblężenie Chojnic przez zakon krzyżacki
z 1466 roku. Imprezę połączono z II Piknikiem Organizacji 
Pozarządowych.

25 Sierpnia
Reprezentacja Polski, w skład której weszli zawodnicy ChKŻ 
Chojnice Agnieszka Pawłowska, Jeremi Szczukowski, Ja-
cek Kalinowski oraz Paulina Rutkowska z YKP Gdynia, 
wywalczyła brązowy medal Drużynowych Mistrzostw 
Europy w klasie Optimist.

26 Sierpnia
Chojniczanka nie zdołała strzelić gola w Głogowie i prze-
grała po raz pierwszy w tym sezonie. W rozegranym w Gło-
gowie meczu 7 kolejki Fortuny 1 Ligi Chrobry Głogów 
pokonał Chojniczankę Chojnice 2:0.

26 Sierpnia
W meczu 2. kolejki Kolejarz wygrał u siebie z LKP Nowa 
Karczma 2:0. Obie bramki wpadły w ostatnich 20 minutach 
meczu. Najpierw bramkarza gości pokonał Sebastian Lis,
a pięć minut przed końcem wynik ustalił Daniel Błaszkowski.

26 Sierpnia
OSP Charzykowy przygotował dla mieszkańców 2 edycję 
wydarzenia „Drzwi Otwarte”. W roku ubiegłym nie udało się 
go zorganizować z uwagi na zaangażowanie wszystkich 
dostępnych strażaków i całego sprzętu w trwające ponad 
miesiąc usuwanie skutków nawałnicy.

27 Sierpnia
Mariusz Brunka został oficjalnie kandydatem PChS na 

burmistrza Chojnic. Zdecydowały o tym prawybory wew-
nątrz stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność.

27 Sierpnia
Wychowanek Kolejarza Chojnice i były zawodnik rezerw 
Chojniczanki Arkadiusz Reca znalazł się na liście powo-
łanych piłkarzy do reprezentacji Polski na mecz Ligi Naro-
dów z Włochami oraz towarzyski mecz z Irlandią. Pierwsze 
spotkanie odbędzie się we Włoszech, drugie we Wrocławiu.

28 Sierpnia
We wtorek 28 sierpnia w wieku 74 lat zmarł Mirosław 
Paluszkiewicz . Zaangażowany aktywista i działacz na rzecz 
społeczności lokalnej, propagator sportu, wiceprezes Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego „Ósemka”.

28 Sierpnia
Nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy przy szkole podstawo-
wej nr 5 przeszedł odbiór techniczny.  Teraz pozostaje 
czekać na pierwszy szkolny dzwonek i wejście dzieci na 
murawę. Na inwestycję wartą ponad 2 mln zł miasto 
pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Turystyki i Sportu 
w wysokości 33 procent. Projekt boiska wielofunkcyjnego 
wykonała pracownia Zdzisława Kufla.

28 Sierpnia
Bartosz Bluma kandydatem PiS na burmistrza Chojnic.
Z ramienia PiS wystartuje były radny, a obecnie kierownik 
biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Chojnicach Bartosz Bluma. W biurze poselskim PiS 
nastąpiła oficjalna prezentacja.

30 Sierpnia
W szkołach powiatu chojnickiego awans na nauczyciela 
mianowanego uzyskało ośmioro nauczycieli. Są to: Beata 
Szopińska i Piotr Rutkowski (Zespół Szkół Specjalnych
w Chojnicach), Maciej Kuczkowski i Katarzyna Januszew-
ska-Klapa (Technikum nr 2 w Chojnicach), Beata Zdro-
jewska (Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod 
Krojantami), Anna Schulz i Przemysław Lepak (Zespół Szkół 
Specjalnych w Czersku), Piotr Trzciński (Powiatowa Bursa 
dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach). Awanse uzyskali też 
nauczyciele z gminy Chojnice. Na nauczyciela miano-
wanego awansowali Anna Kozłowska (Szkoła Podstawowa 
im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie), Anna Lis, Piotr Zble-
wski oraz Maciej Gakan (Szkoła Podstawowa w Charzy-
kowach i Ewa Stoltmann (Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach).

30 Sierpnia
Pracownicy remontujący Technikum nr 3 przy ul. Sukien-
ników podczas kopania natrafili w ziemi na amunicję. 
Przybyły patrol saperski podjął z ziemi i wywiózł około 500 
sztuk różnej amunicji.
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20 sierpnia 2018 roku odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej 
VII kadencji.  Do sesji zasiadło 17 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekre-
tarzem sesji został Kazimierz Jaruszewski, do komisji 
wnioskowej wybrano radnych B. Kuffla i M. Łęgowskiego. 
Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
 Burmistrz Arseniusz Finster - „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 1 września spotykamy się 
o godz. 12:00 przy pomniku Orła. Będzie podstawiony 
autobus i dla osób, które zechcą, a zapraszam serdecznie, 
będziemy przejeżdżać do Lasku Miejskiego i odsłonimy 
obelisk poświęcony trzem pierwszym ofiarom II wojny 
światowej w Chojnicach rozstrzelanych przez Niemców, 
nazistów Niemców. I to jest 1 września. Natomiast 3 wrze-
śnia… Jeszcze mamy oczywiście po drodze Krojanty, też 
zapraszam w imieniu Pana Wójta – drugiego. A trzeciego
o godz. 11:00 będziemy inaugurować nowy rok szkolny
w Szkole Podstawowej Nr 5, a wiążę to się z inwestycją 
budowy boisk wielofunkcyjnych, sportowych w tej szkole. 
Inwestycja jest już, można powiedzieć, prawie zakończona. 
Będą Państwo mogli ją wizytować właśnie w dniu otwarcia 
roku szkolnego, czyli 3 września o godz. 11:00. I tego samego 
dnia tradycyjnie o godz.17:00 zapraszam do Doliny Śmierci.
Do tego momentu, w najbliższą sobotę mamy jeszcze Turniej 
Rycerski w Chojnicach. Również w imieniu Pana radnego 
Bogdana Kuffla i organizatorów zapraszam do udziału w tym 
przedsięwzięciu. Inwestycja w Szkole Nr 5, o której mówiłem 
jest wykonana w naszej ocenie bardzo dobrze, terminowo
i nie było z nią problemów. 
     Natomiast mamy problemy i są opóźnienia w realizacji 
właściwie trzech inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 3. Te 
opóźnienia wynikają z różnych problemów technicznych
i również wynikają z kłopotów jakie Wykonawca ma w za-
kupie wyposażenia. I z tymi problemami będziemy w tej 
szkole wchodzić w nowy rok szkolny. To będzie bardzo 
trudne, będzie to wymagało od dyrekcji szkoły, nauczycieli
i pracowników administracji, i obsługi, a także od dzieci
i młodzieży pełnego zaangażowania w organizacji pracy 
szkoły w inny sposób niż to by było, gdyby inwestycja była 
zakończona.
    Budowa dróg w Chojnicach, czyli: Morelowa, Truskaw- 
kowa, ścieżka pieszo-rowerowa w Parku 1000-lecia. Ścieżka 
jest wykonana, natomiast Morelowa, Truskawkowa na 
ukończeniu. Bezproblemowo te inwestycje przechodzą.
    W ul. Żwirki i Wigury, pomiędzy Świętopełka a Drzymały, 
budujemy odwodnienie, znaczy kanalizację deszczową
z przyłączami. Natomiast Powiat Chojnicki w ramach 
współpracy z Miastem położy tam nową masę bitumiczną, 
czyli nowy profil i nową warstwę ścieralną tak, żeby studzienki 
tam zamontowane mogły odbierać wody deszczowe.
  Jeżeli chodzi o naszą największą inwestycję, czyli 
Chojnickie Centrum Kultury, chciałbym zaprosić Państwa 
radnych i dziennikarzy do odwiedzenia tej budowy 7 września 
jeżeli by to Państwu pasowało. 7 września o godz. 12:00 
spotkalibyśmy się przy wejściu na budowę i wówczas będzie 
okazja, żeby wejść do środka, zobaczyć jak wygląda postęp 
prac. W naszej ocenie budowa jest realizowana bardzo 
dobrze, zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnych 
zagrożeń, żeby tą budowę opóźniać. 
    Na pewno mieszkańcy, Państwo radni i Państwo goście też 
zauważyliście, że ruszyły duże inwestycje w Chojnicach 
związane z budową kanalizacji deszczowych. Powstają 
zbiorniki, wymieniane są już kolektory, prace ruszyły. Tutaj na 
pewno Państwo wiecie, że my rozstrzygnęliśmy trzy z czte-
rech przetargów. Ale te trzy rozstrzygnięte, to mniej więcej 
jest około 55% zakresu budowy kanalizacji deszczowych
w mieście. Przypominam, że to jest projekt za 68 mln zł, 
największy w województwie pomorskim, do którego już 
dołożyliśmy, do tych 55%, około 7 mln zł nieplanowanych 
pieniędzy, chcąc rozstrzygnąć i rozpocząć te trzy zakresy. 
Czwarty zakres obejmujący prawie 45% zadania został przez 
nas podzielony na sześć części, ze względu na to, że dwa 
przetargi, które się odbyły wskazywały, że musielibyśmy 
dołożyć około dziesięciu do dwunastu milionów złotych. Na to 
nas, po prostu, nie stać. Znaczy, może i byłoby nas stać, ale 
wówczas musielibyśmy zaniechać szeregu innych inwestycji, 
które realizujemy. Ten podział związany jest z logiką proje-
ktową. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to on jest 
wskazany w Wydziale Budowlano-Inwestycyjnym i według 
tego podziału będą ogłaszane przetargi. I teraz, w związku
z tą sytuacją, my zdajemy sobie sprawę, że poprzez podział 
jednego zakresu na sześć części nie uzyskamy oszczę-
dności rzędu 10 mln zł. Spodziewamy się, że poprzez podział 
zwiększymy konkurencyjność, bo mniejsze firmy będą mogły 
podchodzić do przetargu. Ale z drugiej strony zdajemy sobie 
sprawę, że trzeba będzie znowu niestety dokładać. Dlatego, 
w kontekście również węzła integracyjnego transportowego, 
o czym będę mówił za chwilę, w środę mam rozmowy i nego-
cjacje z Marszałkiem Województwa Panem Mieczysławem 
Strukiem. Tutaj, w odniesieniu do deszczówek, jest jedna 
prosta możliwość. Jeżeli mamy wykonać cały zakres, to my 
dokładając już 7 mln zł wnioskujemy i prosimy nasz Urząd 
Marszałkowski, żeby po prostu nam zwiększył finansowanie. 
Przypominam, że tutaj finansowanie było: 70% – środki 

unijne, 30% – środki własne, czyli duży nasz udział. Przy tych 
rozstrzygnięciach, które już wykonaliśmy, to wygląda w ten 
sposób, że Unia Europejska daje 55%, a my 45%. To jest 
bardzo niekorzystne finansowanie. Nie pierwszy to raz, praw-
da, ale to co się dzieje w tym roku, to jest po prostu bardzo 
niekorzystne. Czyli wnioskujemy o to, żeby Urząd Marszał-
kowski wsparł nas dodatkowymi środkami. Skąd one mogą 
pochodzić, może paść pytanie. No, po pierwsze jest lepszy 
kurs euro niż ten w momencie, w którym były przyznawane 
nam środki. Po drugie, być może są oszczędności w innych 
przetargach, w co wątpię, ale też mogą być rezygnacje 
samorządów, bo nie każdy samorząd stać, żeby dokładać 
kilkanaście, czy kilkadziesiąt milionów złotych do tak dużych 
zadań. W najgorszym wypadku, który też biorę pod uwagę, to 
z tych sześciu mniejszych części będziemy prosili o ogra-
niczenie projektowe, o czym mówiłem na konferencji praso-
wej. Przeczytam te część. Kanalizacja deszczowa z od-
wodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka. I to 
jest jedno zadanie. Można byłoby tego nie robić. Jeżeli nie 
będziemy mieli więcej środków, ciężko będzie. Budowa KD 
wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni: ul. Par-
kowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna. To jest 
priorytet, bo tutaj mamy niedrożne rurociągi, musimy zwię-
kszyć ich średnice. Trzecia część – budowa KD z odwodnie-
niem i odtworzeniem nawierzchni: Brzozowa, Prochowa… 
Ja czytam stare nazwy ulic, przepraszam za to, tak jak w do-
kumentacji technicznej. Hanki Sawickiej, Ducha Św., Fin-
dera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka, Goedtke, 14 Lute-
go, Wycecha. Też można byłoby z tego zrezygnować, ale 
przyszłościowe takie rozwiązanie nie jest. Budowa KD wraz
z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni Łanowa, Towa-
rowa, Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszub-
ska, Angowicka, to musimy zrobić ze względu na węzeł i inne 
uwarunkowania.
    Budowa zbiornika retencyjnego Sobierajczyka, czyli już 
sam zbiornik wyłączyliśmy pod firmy, które mają koparki
i powiedzmy tak kolokwialnie wywrotki. Ten zbiornik musi 
powstać. Bez niego cały system nie będzie działał. I mamy 
szóstą część – budowa KD wraz z odwodnieniem i odtwo-
rzeniem nawierzchni: Subisława, Sambora, Dąbrowskiego. 
Raczej musimy, bo budujemy drugą część, jak Państwo 
wiecie, Subisława, którą trzeba połączyć ze starą częścią, 
która jest kompletnie niedrożna. To odnośnie deszczówek.
   Jeżeli chodzi o węzeł integracyjny transportowy, to
z czterech zakresów, które są w wykonaniu, my rozstrzy-
gnęliśmy, jak Państwo wiecie, dwa. Czyli zakup autobusów – 
małe autobusy są, duże będą za kilka tygodni. I rozstrzygnę-
liśmy, również mamy wykonawcę na dworzec autobusowy, 
gdzie dołożyliśmy dwa miliony złotych do dziesięciu i pół, 
które były w kosztorysie. I teraz mamy niesamowity problem
z dwoma przetargami, gdzie w jednym my jesteśmy 
gospodarzem, a w drugim gospodarzem jest PLK. Tutaj 
muszą Państwo wiedzieć, że tam, gdzie my jesteśmy 
gospodarzem, czyli budynek główny dworca, komunikacja 
przed budynkiem i parking za budynkiem, to my inwestujemy, 
poza tym parkingiem za budynkiem, na własnym terenie, bo 
my ten dworzec przejęliśmy. Oferty są o około 10 mln zł 
wyższe niż środki, które posiadamy. Posiadamy około 11 mln, 
mamy milion złotych oszczędności z autobusów, czyli 
powiedzmy mamy 12 mln, a oferty są w granicach 20 mln zł. 
To bierze się przede wszystkim z małej konkurencyjności, bo 
się ostatnio do przetargu tylko dwie firmy zgłosiły, no i też 
z sytuacji jaka jest, nie ma co ukrywać, na rynku pracy. Ale 
również przyczyną… Pewnie przyczyn jest znacznie więcej 
niż te, które ja wymieniam, ale o tych chcę powiedzieć. Pew-
nie też przyczyną jest jednak to, iż konserwator zabytków 
tutaj stawia bardzo trudne warunki, które trzeba wypełnić. No, 
mogę Państwu powiedzieć, że jest zalecenie np. żeby te 
stare okna z budynku dworca wyjmować i konserwować,
i z powrotem wstawiać. Wydaje mi się mało prawdopodobne, 
żebyśmy te okna w całości w ogóle wyjęli z tego budynku, to 
po pierwsze. Po drugie, elewacji np. z tej farby nie można 
czyścić mechanicznie, trzeba ją wyczyścić chemicznie,
a potem trzeba ją zaimpregnować, żeby nie korodowała. 
Więźba dachowa i dach jest cały do wymiany w budynku. Jak 
ktoś tam chodzi i opowiada, że są dobre krokwie, itd., to 
zachęcam do odwiedzenia tego obiektu. Wszystko jest do 
wymiany. No i ten przetarg powtarzamy, uszczegóławiając 
różne elementy związane z ochroną zabytków. 
      Natomiast zakres PLK-i jest taki, że, jak Państwo wiecie, 
PLK daje pieniądze na wkład własny jako PLK – gospodarz 
peronów, natomiast my z tego naszego tortu daliśmy kawa-
łek, czyli 14 mln. Razem to jest 18 mln. No i Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. zaproponowały program funkcjonalno-użytkowy 
obejmujący pięć peronów, przejścia podziemne i nowe 
przejście podziemne. W Polsce, tak się dowiedziałem, jest 
czternaście firm, które wykonują takie prace. Zgłosiła się tylko 
jedna, proponując za wykonanie tego zadania około 60 mln zł 
brutto, przy posiadanych środkach około 20, czyli jest to trzy 
razy więcej. I teraz sytuacja jest taka i chyba Państwo się
z tym zgodzicie, no my jako miasto na pewno nie będziemy 
dokładać do peronów i do torów, bo to jest kwestia PLK-i. 
Jestem po rozmowie z Panem dyrektorem Osipowem i on to 
całkowicie rozumie. Ale teraz żeby nasz dworzec mógł 
zafunkcjonować, bo zakładam, że my jednak rozstrzygniemy 

w najbliższym czasie budynek główny dworca, komunikację
i parking, to my minimum musimy wyremontować peron drugi 
i peron trzeci, bo one są na tej wyspie, na której stoi budynek.
I musimy przekopać tunel, żeby połączyć dworzec auto-
busowy z dworcem kolejowym. I na to się musi zgodzić 
marszałek. Czyli kolejny przetarg, który byśmy ogłaszali, to 
będzie przejście podziemne łączące dworzec autobusowy
i kolejowy wraz z modernizacją przejść podziemnych i mo-
dernizacja peronu drugiego i trzeciego. Pozostałe perony, 
czyli pierwszy, czwarty i piąty byłyby realizowane w drugim 
etapie już z montażem finansowym PLK-i i nowych środków 
unijnych, bo z tych już na pewno nie dołożymy. Czyli widzimy, 
że tutaj, to nie jest wina PLK-i, bo chcieli zrobić całość, ale 
konfrontacja całości z odpowiedzią rynku jest taka, że trzeba 
byłoby znaleźć 40 mln. Czy PLK ma takie pieniądze. Jak Pań-
stwo popatrzycie na dworce, np. w Gdyni, w Sopocie, w Gda-
ńsku, one są perfekt zrobione, właśnie przez PLK-ę i bardzo 
ładnie. I my musimy zabiegać i będę rozmawiał o tym tutaj
z posłami i również będę rozmawiał w PLK, żeby PLK 
zaangażowała się mocniej w Chojnice. Ja wiem, że oczy-
wiście nie porównuję Chojnic do Gdyni, czy nawet do Sopotu, 
czy do Gdańska, ale perony są kwestią PLK-i. My jako miasto 
i tak weszliśmy bardzo głęboko, bo weszliśmy w wielki 
budynek, który właściwie w 1/3 potrzebny jest do obsługi 
podróżnych, a w 2/3 my musimy go zagospodarować. I tak 
wygląda sytuacja, czyli jest bardzo skomplikowana i trudna, 
i w tej sprawie również spotykam się z Marszałkiem 
Województwa w środę i będę o te nowe zakresy po prostu 
wnosił. Jeżeli PLK nie rozstrzygnie peronu drugiego i trze-
ciego, to nasz parking, który jest za budynkiem, wisi w po-
wietrzu. Bo nasz projekt jest moim zdaniem bardzo dobry, bo 
po wyprowadzeniu autobusów, tam gdzie dzisiaj stoją 
autobusy, zyskujemy miejsca parkingowe dla samochodów 
osobowych. Ale to będzie za mało miejsc, dlatego powstał 
nowy parking za budynkiem, a peron trzeci przesuwamy
w głąb dworca, tak żeby samochody mogły obok budynku 
wjechać i też zaparkować pojazdy. No, to jest klucz, 
pojemność tych parkingów nie może ulec zmniejszeniu. Jak 
będzie zmniejszona, to będzie taki bałagan jak jest dzisiaj na 
dworcu. Jak Państwo korzystacie z dworca, to po prostu jest, 
przepraszam, masakra. To jest tragedia tam komunikacyjna 
kompletna. Ale spróbujemy z tego wybrnąć.
      Idąc dalej, jeszcze w tym roku będziemy ogłaszać prze-
targi w ramach rewitalizacji. Ul. Subisława – rozstrzy-
gnęliśmy, Wzgórze Ewangelickie i, już mogę mówić, 
Rolbieckiego, chyba że Pan Wojewoda będzie podejmował 
jakieś ruchy. I będziemy ogłaszać trzy mniejsze przetargi, tj. 
budowa dróg z płyt betonowych, według konfiguracji Komi-
sji Komunalnej, Podlesie – to jest ten mały odcinek drogi 
kamiennej pomiędzy Strzelecką a ul. Podlesie. I będziemy 
remontować 150 metrów ścieżki rowerowej przy ul. Koś-
cierskiej do Klawkowa, tam gdzie nam drzewa wyszły 
ścieżką, że tak powiem. W tej chwili to jest zwałowane, ale za 
chwilę to wszystko powróci do normy. Tutaj spodziewamy się 
odszkodowania lub udziału finansowego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w realizacji tego przedsięwzięcia.
     Z innych spraw to przypominam iż, 22 września będziemy 
gościć w Chojnicach zespół Mazowsze. Bilety są po 90 i po 
120 zł. 90 zł to są boczne sektory. Czyli bilety są drogie – 90 
i 120 zł, ale skala przedsięwzięcia jakim jest Mazowsze
i artyzm, i ilość artystów, którzy występują, to przekona 
Państwa, że te 120 zł, czy 90 zł, to nie są duże pieniądze. 
Zachęcam do kupowania biletów, już niedługo rozpoczniemy 
sprzedaż i do udziału w tym przedsięwzięciu. Wywiązaliśmy 
się z flag. 31 Stycznia, Kościuszki, Stary Rynek, Sukienników 
– są flagi na każdym słupie. W obejmie są cztery: dwie flagi 
Rzeczypospolitej, flaga miejska i flaga Unii Europejskiej.
   I jeszcze chciałbym powiedzieć, iż będę prosił Pana Prze-
wodniczącego i w konsekwencji Państwa, abyśmy ostatnią 
XLVIII, szkoda że nie udało się pięćdziesiąt sesji zrobić w tej 
kadencji, to będzie XLVIII, żebyśmy ją odbyli 1 października, 
czyli na dwadzieścia dni przed terminem wyborów ogłoszo-
nych przez Pana Premiera. Dziękuję bardzo.
    W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Głosowano między innymi: 
Projekty uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za 
zbiorową dostawę wody oraz za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, oraz kilka uchwał w sprawie opisu granic okręgów
i obwodów głosowania w związku z wyborami samorządo-
wymi 21 października.

     Bieżące problemy miasta zostały poruszone przez rad-
nych w ramach „interpelacji i zapytań radnych”. Sporo kon-
trowersji wzbudził wniosek  radnego Leszka Peplińskiego by 
„wprowadzić zakaz poruszania się na rowerze na odcinku od 
Szkoły Podstawowej Nr 1 do kwiaciarni przy ul. Kościuszki – 
Sukienników, przy przejściu dla pieszych”... ponieważ „ nie-
którzy rowerzyści na tym odcinku rozwijają niebotyczne 
prędkości, co zagraża bezpieczeństwu pieszych i dlatego ten 
odcinek mogliby przemierzać obok roweru.” Niestety ogra-
niczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
wszystkich interpelacji i  szczegółów dyskusji radnych. Cały 
protokół sesji można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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      W sobotę 4 sierpnia 2018 roku w Fosie 
Miejskiej w Chojnicach odbyła się XXIV 
Chojnicka Noc Poetów, organizowana przez 
Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie 
Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę 
Publiczną.

      Podczas Nocy dopisała pogoda, goście
i widownia. Prowadząca tę edycję imprezy 
Marzena Sękowska powitała wszystkich na 
tej wyjątkowej poetyckiej Nocy, która zdarza 
się raz do roku. Jako pierwszy wystąpił Kuba 
Blokesz z zespołem, który zaprezentował 
piosenki czeskie, w tym Jaromira Nohavicy. 
Podkreślił, że jest zafascynowany czeską 
kulturą i uważa, że warto szerzyć różne poglą-
dy na świat. Po tym koncercie prowadząca 
zapowiedziała rozstrzygnięcie XXIV Ogól-
nopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego 
Wiersza. W uroczystości nagrodzenia laure-
atów uczestniczyli przedstawiciele organiza-
torów Nocy – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach Anna Lipińska, bur-
mistrz Chojnic Arseniusz Finster oraz dyrektor 
Chojnickiego Centrum Kultury Radosław 
Krajewicz.

     Na konkurs poetycki napłynęły 263 wier-
sze, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, 
Irlandii, Litwy, a nawet z Japonii. Dopusz-
czone zostały 254 utwory. Werdykt jury 
odczytała członkini tego gremium Małgorzata 
Lebda. Przewodniczącym jury był Mariusz 
Grzebalski, który niestety nie dotarł na Noc 
Poetów, a trzecim członkiem był Wojciech 
Banach. Jak podkreśliła poetka, jury po 
zapoznaniu się z 254 wierszami, a także po 
długich obradach i dyskusjach, gdyż nie było 
jednomyślności, postanowiło nie przyznawać 
I nagrody, przyznać II oraz III nagrodę i 6 
równorzędnych wyróżnień. II nagrodę przyz-
nano za wiersz pt. „List do Isidora Bütow”, 
którego autorem okazał się Piotr Zemanek
z Bielska-Białej, a III nagrodę za wiersz „Ten 
moment”, którego autorem jest Jacek Tatar
z Warszawy. Wyróżnienia otrzymali: Kacper 
Płusa z Łodzi, Mirosław Kowalski z Mysłowic 
(autor nie dojechał na podsumowanie), Hen-
ryk Liszkiewicz z Piły, Wiesława Raczkiewicz 
ze Szczawna-Zdroju (autorka nie dojechała 
na podsumowanie), Magdalena Cybulska
z Łodzi i Ela Galoch z Turka. Obecni laureaci 
zaprezentowali zebranym w Fosie Miejskiej 
konkursowe wiersze.

      W trakcie imprezy jak co roku w specjal-
nym namiocie można było bezpłatnie 
otrzymać pokonkursowy tomik „Odblaski 
Nocy”, wydany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną. W tomiku zamieszczone zostały 
wiersze nagrodzone i wyróżnione. Znalazły 
się także wiersze do poczytania.

     Po rozstrzygnięciu konkursu swoją poezję 
czytała poetka Joanna Chachuła z Sieradza. 
Następnie na scenę wyszli aktorzy Maja 
Barełkowska i Piotr Cyrwus, którzy tworzą 
parę w życiu prywatnym i występują razem 
zawodowo. Zaprezentowali oni fragment 
programu poetyckiego opartego na wierszach 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, opo-
wiadającego o życiu, które przypomina taniec. 
Poezji towarzyszyła muzyka. – Nie wiedzia-
łem, że wszystkie drogi poezji prowadzą do 
Chojnic – stwierdził Piotr Cyrwus.

     Kolejnym poetą prezentującym w Chojni-
cach swoją twórczość był Wojciech Banach
z Bydgoszczy, członek jury XXIV Ogólnopol-
skiego Konkursu Poetycki Jednego Wiersza. 
Kinga Rataj wraz z zespołem przeniosła 
widownię w świat fado, czyli nostalgicznych 
pieśni portugalskich. Śpiewała po polsku i po 
portugalsku. Wykonała zarówno autorskie 
utwory, jak i pieśni czołowych wykonawców 
fado – m.in. Amálii Rodrigues.

   Maria Seweryn melorecytowała wiersze 
Boba Dylana. Akompaniował jej Krzysztof 
Baranowski. Jak zapowiedziała Marzena 
Sękowska, aktorka zdradziła jej, że lubi Boba 
Dylana, bo jak on jest niepokorna i żywiołowa. 
Maria Seweryn także tańczyła, a jeden z utwo-
rów nawet zaśpiewała, przyznając, że do tej 
pory nigdy nie śpiewała i że jest to jej debiut.

     Ostatnią poetką czytającą podczas Nocy 
swoje wiersze była Małgorzata Lebda z Kra-
kowa, członkini jury konkursu poetyckiego.
I na zakończenie zaśpiewał Stanisław Soyka 
– wokalista jazzowy i popowy, pianista, gita-
rzysta, skrzypek, kompozytor i aranżer, który 
5 lat temu wystąpił już na Chojnickiej Nocy 
Poetów. Towarzyszył mu zespół, w którego 
składzie są jego dwaj synowie. Soyka zaśpie-
wał swoje znane przeboje, piosenki Dylana
i Okudżawy. Zachęcał także do śpiewania 
widownię. Opowiadał anegdoty, m.in. doty-
czące wątpliwości, czy powinien odebrać 
Krzyż Kawalerski i rozmowy o tym z mamą, 
która uznała, że to nagroda od narodu i powi-
nien ją przyjąć. Znakomity koncert zakończył 
około północy XXIV Chojnicką Noc Poetów.
     Chojnicką Noc Poetów poprzedziły 
Ogólno-polskie Spotkania Poetyckie.
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          Po raz dwunasty na turnieju rycerskim 
w fosie miejskiej bawili się chojniczanie. 
Turniej organizowany jest na pamiątkę 
wydarzeń kończących „Wojnę 13-letną”, która 
pod murami Chojnic rozpoczęła się i zakoń-
czyła. W roku 1466 Chojnice były ostatnim 
niezdobytym grodem przez króla Kazimierza 
Jagiellończyka i to właśnie oblężenie przez 
Wojska Polskie jest przedmiotem rekonstru-
kcji.  Niestety padało i część widowni opuściła 

amfiteatr w fosie. Wcześniej były gry, zabawy
i edukacja w namiotach Zaborskiego Parku 
Krajobrazowego,  ZZO Nowy Dwór i innych 
stowarzyszeń.  Nie zabrakło pokazów tańca
i zabaw plebejskich. Łucznicy zmagali się
w corocznym turnieju strzeleckim. A nad 
wszystkim czuwał niestrudzony organizator – 
radny Bogdan Kuffel. Turniej odbył się w so-
botę 25 sierpnia.

Foto: Anna Zajkowska

      Ponad 30-osobowa grupa z Chojnic 
stworzyła drugi batalion pod dowództwem 
Bogdana Kuffla. - W tym roku na kadrówce 
byliśmy naprawdę zauważalni - cieszy się 
historyk i miejski radny zarazem. Z Południa 
Polski chojniczanie przywieźli nie tylko 
pozytywne emocje, ale i pamiątki związane
z kadrówką i marszałkiem Piłsudskim. 

           Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej 
z Krakowa do Kielc m.in. przez Michałowice
i Chęciny rozpoczął się 6 sierpnia. Dzień 
wcześniej w krakowskiej katedrze została 
odprawiona uroczysta msza św. z udziałem 
prezydenta Andrzej Dudy. - Prezydent też był 
obecny następnego dnia, kiedy rozpoczyna-
liśmy marsz  - relacjonuje Iwona Skocka z To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. Stowarzyszeniu 
udało się pozyskać grant z miasta na 
pokrycie kosztów podróży. Resztę wydatków 
związanych z wyjazdem finansowało TPD.
      Chojnicka grupa liczyła 31 osób. 
Najmłodszymi w gronie były dwie 13-latki. - 
Dziennie przemierzaliśmy około dwudziestu 
kilku kilometrów - mówi pani Iwona. - Hasłem 
tegorocznego marszu było, że "Bez 6 sier-
pnia 1914 roku nie byłoby 11 listopada 1918 
roku". Najprawdopodobniej, gdyby nie wyj-
ście kadrówki, to nasza niepodległość nie 
stałaby się faktem po 4 latach - dodaje 
Bogdan Kuffel.
 
       Chojniczanie 53. Marsz Szlakiem I Kom-
panii Kadrowej (38. po wojnie) na pewno 
będą jeszcze długo wspominać. - Byliśmy 
naprawdę zauważalni - podkreśla radny. To 

za sprawą koszulek "I love Chojnice" z biura 
Promocji Regionu Chojnickiego, w których 
grupa pokazała się chociażby w Krakowie. - 
Mieliśmy też swoje sukcesy. Po raz pierwszy 
byliśmy drugim plutonem. Do tego  najle-
pszym strzelcem z "kadrówkowiczów" okazał 
się nasz Mariusz Moga, który w klasyfikacji 
ogólnej zajął czwarte miejsce, a w roku 
ubiegłym przypominam pierwsze - mówi 
dowódca plutonu.
        Codzienny marsz nie dał w kość, ale 
pobudki o 4 rano już tak. Do tego spanie pod 
namiotem. Raz ze względu na ostrzeżenia 
meteorologiczne uczestnicy marszu zmu-
szeni byli zrezygnować z noclegu pod 
chmurką. - Dostaliśmy ostrzeżenie w Chę-
cinach. Tę noc spędziliśmy w szkole - 
wspomina Skocka. Każdy dzień marszu miał 
ścisły plan. Po wędrówce "kadrówkowicze" 
brali udział w specjalnie przygotowanych 
uroczystościach. - Praktycznie w każdej 
miejscowości. Marsz zakończył się 12 sier-
pnia w Kielcach. - To był intensywny i poży-
teczny czas. Satysfakcja niesamowita z tej 
żywej lekcji historii. Zachęcam  młodzież do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji marszu 
szlakiem I Kompanii Kadrowej - zachęca 
prezes TPD.

       "Kadrówkowicze" z marszu przywieźli 
śpiewniki. Egzemplarze trafiły m.in. do rad-
nych. Dla burmistrza Chojnic był zestaw 
specjalny. Arseniusza Finster nie tylko może 
śpiewać patriotyczne pieśni, ale i grać w karty 
marszałkowskie.
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W związku z planowanymi na 21 października
wyborami samorządowymi

Redakcja miesięcznika Społeczno-Historycznego

informuje, że oprócz normalnego numeru
październikowego,  który ukaże się 3 października 

na dzień 15 października planujemy wydanie
NUMERU SPECJALNEGO 

poświęconego specjalnie wyborom samorządowym.

Zapraszamy komitety wyborcze do współpracy.
Numer specjalny ukaże się w nakładzie 10 000 egz.
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      Aktorzy Piotr Rutkowski i Błażej 
Tachasiuk wcielili się w rolę młodych ojców 
w spektaklu „Dziecko dla początkujących”. 
Na deskach Charzykowskiego amfiteatru 3 
sierpnia  chojniczanie i turyści mieli okazje 
obejrzeć właśnie to  przedstawienie.
      Spektakl poruszający kwestię „tacierzy-
ństwa” wywołał na widowni nie tylko salwy 
śmiechu, ale również zmuszał do przemyśleń  
nt. ojcostwa, czy wyzwań z tym związanych. 
Warto podkreślić, iż wystawiony spektakl 
wielokrotnie był nagradzany na ogólnopol-

skich festiwalach.
        Spektakl „Dziecko dla początkujących” 
Chojnickiego Studia Rapsodycznego pojawił 
się w Charzykowach nieprzypadkowo. Dzięki 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach z Chojnickim Centrum Kultury
i Chojnickim Studiem Rapsodycznym zorga-
nizowano to wydarzenie, aby wesprzeć 
leczenie i rehabilitację chojniczanki Oliwki 
Stanki. W trakcie spektaklu zbierano pienią-
dze właśnie na ten cel. 

       8 i 9 sierpnia odbyła się  ósma edycja 
Chojnickich Nocy Operetkowych. Amfiteatr
w Fosie Miejskiej wypełnił się miłośnikami 
pieśni operetkowych.
       „Wielka sława, to żart, książę błazna jest 
wart…” tekst słynnej arii z operetki „Baron 
Cygański” wybrzmiały podczas pierwszego 
wieczoru Chojnickich Nocy Operetkowych. 
Operetka Johanna Straussa, jest jednym
z najpopularniejszych dzieł operetkowych. 
Jest to historia młodego dziedzica Sandora 
Barinkayna, który po latach wraca do majątku 
i  na swej drodze spotyka Cygankę Saffi.
      W operetce wystąpili: Marta Wyłomańska 
- sopran (Saffi, Cyganka), Hanna Okońska - 
sopran (Arsena), Janusz Ratajczak - tenor 

(Sandor Barinkay), Małgorzata Ratajczak - 
mezzosopran (Czipra, stara Cyganka), 
Tomasz Łuczak - baryton (Kalman Żupan), 
Łukasz Ratajczak - tenor (Ottokar), Jerzy 
Wołosiuk – dyrygent

    Natomiast 9 mieliśmy okazję oglądać 
trzech tenorów - Voytek Soko, Mikołaj 
Adamczak i Miłosz Gałaj. Trio występuje pod 
nazwą TRE VOCI. Publiczność mogła 
usłyszeć utwory klasyczne oraz światowe 
przeboje muzyki rozrywkowej. Koncertują
w Polsce i za granicą, uczestniczyli w krajo-
wych eliminacjach do  63. Konkursu Piosenki 
Eurowizji, w ubiegłym roku wydali płytę 
„Tenorzy”.
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Program uroczystości:
10:00 - msza święta w intencji żołnierzy
            i pracowników RON 34.brt;
11:30 - uroczysta zbiórka;
13:00 - występ orkiestry wojskowej;
13:30 - grochówka wojskowa;
10:00 - 14:00 - pokaz statyczny sprzętu wojskowego.
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Reklama

             W niedzielę 5 sierpnia na kąpielisku 
w Rytlu odbyły się XXVI Wyścigi Kajakowe
o „Błękitną Wstęgę Wielkiego Kanału Brdy”. 
Imprezę rozpoczął turniej siatkówki plażowej. 
W międzyczasie ruszyły zapisy do konku-
rencji wodnych. O godz. 15.00 wystartował 
wielki wyścig. Siedem ekip rywalizowało 
między sobą o nagrodę główną – Błękitną 
Wstęgę WKB oraz wpis na pamiątkowej 
wstędze, na której uwiecznieni są zwycięzcy 
wszystkich edycji. Ostatnim punktem impre-
zy był konkurs pływania „Na byle czym”. 
Czterech konstruktorów wystartowało  po 
główną nagrodę – rower ufundowany przez 
Ośrodek Kultury w Rytlu oraz puchar tygod-
nika „Czas Chojnic”. Zwycięzcy otrzymali 

puchary, medale, pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Ośrodek Kultury w Rytlu - organizatora 
imprezy. Wyniki konkurencji:

Turniej siatkówki plażowej:
I miejsce – D. Kmiecik i K. Rudnik
II miejsce – A. Walaszczyk i B. Walaszczyk
III miejsce – D. Helta i J. Poturalski

Wyścigi kajakowe 
I miejsce – J. Majkowski i F. Skajewski
II miejsce – K. Mocek i R. Laskowski
III miejsce – D. Kmiecik i K. Rudnik

Konkurs pływania „Na Byle Czym”
I miejsce – Andrzej Majkowski
II miejsce – Kacper Drewek
III miejsce – Dawid Kmiecik

    Na Starym Rynku w Chojnicach zagościła 
kolejna wystawa plenerowa autorstwa 
Instytutu Pamięci Narodowej pt. Polska 
Walcząca. Tym razem była ona o II Wojnie 
Światowej, polskim państwie podziemnym
i żołnierzach wyklętych. Plansze przypo-
minały  o wyjątkowym zjawisku, w okupo-
wanej w latach II wojny światowej Europie, 
jakim było Polskie Państwo Podziemne.    

  Ukazano początki polskiej konspiracji we 
wrześniu 1939 r., jej rozwój i różnorodne 
formy walki podziemnej przeciwko obu 
okupantom. Na wystawie zaprezentowano 
także  sylwetki Żołnierzy Wyklętych, którzy 
kontynuowali walkę po zakończeniu II WŚ, 
stawiając opór komunistycznej dyktaturze. 
Można ją było oglądać do 31 sierpnia.
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      Zmarł Tadeusz Szyca, Zasłużony 
Obywatel Miasta Chojnice. 
             We wtorek 21 sierpnia zmarł w wieku 
86 lat Tadeusz Szyca. Rada Miejska w Choj-
nicach w 2010 roku nadała mu tytuł Zasłu-
żonego Obywatela Miasta Chojnice.
        Pan Tadeusz Szyca przez wiele lat 
uczestniczył w rozwoju chojnickich instytucji 
rzemieślniczych piastując stanowiska: Star-
szego Cechu (od marca 1968 r.) i Wicepre-
zesa Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej
w Chojnicach (od 1967 r.). Za pracę na polu 
rzemieślniczym został wielokrotnie odzna-
czany, między innymi Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy-

żem Zasługi, Honorową Odznaką Rzemiosła 
Centralnego Związku Rzemiosła, Honorową 
Odznaką Rzemiosła Izby Rzemieślniczej
w Bydgoszczy, Złotym Medalem za Zasługi 
dla Ligi Obrony Kraju oraz Złotą Odznaką „Za 
szkolenie uczniów w rzemiośle”. Udzielał się 
także społecznie, przyczyniając się między 
innymi do budowy kościoła parafialnego
w Charzykowach.
      Msza święta żałobna została odprawiona 
w piątek 24 sierpnia o godz. 12 w kaplicy 
Domu Pogrzebowego przy ul. Kościerskiej. 
Pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym.

www.miastochojnice.pl
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    25 i 26 sierpnia 2018 odbyły się Coursingowe Między-
narodowe Mistrzostwa Polski CACIL, czyli terenowe wyścigi 
chartów. Po raz kolejny oddziałem goszczącym zawody był 
Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział Chojnice, a zawody 
już po raz XXII odbywały się zgodnie z regulaminem 
Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) na Psiej 
Górze, w miejscowości Swornegacie. W malowniczej 
scenerii i otoczeniu jeziora Karsińskiego psy ścigały się o tytuł 
najlepszego. Puchar Wójta Gminy Chojnice ufundowany 
został przez Wójta Gminy i uroczyście wręczony w niedzielę. 

     Wyścigi psów na torze, tzw. coursing, polegają na 
gonieniu przez psy tej samej rasy przynęty (atrapy ofiary), 
ciągniętej po ziemi w naturalnym terenie. Trasa biegu musi 
być bezpieczna dla psów (bez dziur, kamieni), ponieważ te 
kierowane chęcią złapania wabika pędzą prosto przed siebie. 
Zdarzają się wówczas zderzenia i potknięcia. Przeszkody, 
jeśli są (krzaki, drzewa, rowy) muszą być dobrze widoczne 
dla psów. Coursing jest sportem dla psów posiadających 
odpowiednią licencję. Aby tą licencję zdobyć, pies musi 
wykazać zainteresowanie wabikiem i przebiec trasę najpierw 
samodzielnie, potem z psem z licencją po to, by sprawdzić 
jego koncentrację na biegu. Minimalny wiek psa biorącego 
udział w zawodach to 15 miesięcy dla whippetów i charcików 
włoskich, oraz 18 miesięcy dla pozostałych ras. Podczas 
zawodów każdy pies biegnie dwa razy, przy czym po 
pierwszym biegu zmieniana jest trasa wyścigu. Po dwóch 
biegach sumuje się punkty i wygrywa pies, który zdobył ich 
najwięcej.  

     Wyścigi psów to sport bardzo wymagający, ale także 
ogromnie widowiskowy. Podczas wyścigu psy ubrane są
w specjalne czapraki o różnych kolorach, dzięki czemu łatwiej 
jest je odróżnić. Czworonogi ścigają się w kagańcach dla 
własnego bezpieczeństwa oraz, by dopadając wabik nie 
rozszarpały go na strzępy. Przynęta, tzw. wabik, wykonana 
jest ze skóry zwierzęcia, plastiku, lub materiału, co ma 
imitować uciekającą ofiarę. Dlatego też podczas wyścigu 
wabik wykonuje wiele uników i skrętów. 

    Tegoroczne wyścigi chartów okazały się widowiskiem 
zarówno dla turystów chętnie odwiedzających nasze okolice, 
jak również dla miłośników i hodowców chartów, oraz 
mieszkańców okolicznych miejscowości. Do zawodów 

przystąpiło ponad 100 czworonogów z Polski i z Niemiec 
(odbyło się ponad 100 wyścigów) - mówi Martyna Śpica, 
członek ZKwP w Chojnicach. Cały weekend mogliśmy 
oglądać biegi licencyjne, punktowane i pokazowe – w licen-
cyjnych brało udział 10 psów, w punktowanych aż 147,
a w pokazowych – 11 psiaków, wśród których znalazł się 
wilczarz irlandzki.

    Impreza rozpoczęła się w sobotę o godz.7:00 rejestracją 
psów i obowiązkową kontrolą weterynaryjną. O godz. 9:00 do 
zawodów przystąpiły wszystkie rasy poza whippet i whippet 
sprinter - te dwie rasy ścigały się w niedzielę. W sobotę do 
konkursu stanęły charciki włoskie, charty afgańskie, chary 
perskie (saluki), charty polskie, charty rosyjskie (borzoj), 
charty arabskie (sloughi), charty hiszpańskie (galgo) oraz 
charty rasy greyhound. Wszystkie psy ścigały się na terenie 
pagórkowatym. Obowiązujący dystans dla wszystkich ras to 
ok. 700 m na naturalnej łące. Kierownikiem odpowiedzialnym 
przed Zarządem Oddziału tegorocznych wyścigów był 
ponownie Andrzej Ćwikliński, a komisarzem startowym – 
Joanna Pałubicka. Sędzia Pavel Jenyk był odpowiedzialny za 
układ toru, natomiast obsługa techniczna mechanizmu 
napędu wabika należała do Artura Wróbla. 

      Organizacja zawodów ponownie nie pozostawiła nic do 
życzenia zważywszy na fakt, że coursing na Psiej Górze to 
najważniejsze zawody w Polsce w ciągu całego roku. Psy 
ścigały się w 5 kategoriach ocenianych przez sędziów
z Serbii - Daria Kim, z Niemiec - Bernd Michael Rahms oraz 
Czech - Pavel Jenyk. Suma punktów wyłoniła najlepsze 
charty w tym roku, a ocenie podlegały szybkość psa, ale 
także jego inteligencja, zwinność, zapalczywość oraz 
instynkt pogoni. Warto nadmienić, że w wyścigach rokrocznie 
bierze udział nasza rodzima rasa - chart polski. W tym roku 
zgłosiło się 16 psów tej rasy – mówi Martyna Śpica. To stara 
rasa, bardzo silnie związana z polską tradycją łowiecką. 
Pierwsze zmianki o psach w typie charta polskiego pochodzą 
z XII lub XIII w., choć dopiero w 2001 r. nastąpiło oficjalne 
uznanie rasy przez FCI (grupa 10, wzorzec FCI nr 333). 

      Zwycięzcą tegorocznych zawodów – najlepszym chartem 
w coursingu – okazała się dwuletnia suka rasy chart polski, 
MANIA MANCHA a ceremonia zakończenia coursingu miała 

miejsce po 20:00 w niedzielę. Koniec wyścigów to wspólne 
ognisko dla dwu- i czteronożnych uczestników, na które 
kiełbaski ufundowała firma ZM Skiba. Nagrody dla uczes-
tników ufundowały takie firmy jak: Happy Dog, Maybe Chart, 
chart beat i Creatif Karolina Foedke. Firma CMT ufundowała 
czapraki dla zwycięzców, natomiast Główna Komisja 
Szkolenia Psów ZKwP ufundowała puchar dla najlepszego 
psa pierwszego dnia wyścigów oraz rozety dla najlepszych 

psów z obu dni zawodów. 
     Jako że sezon coursingów i wyścigów chartów 2018 
jeszcze się nie skończył, dajemy psiakom chwilę odpoczyn-
ku, i z utęsknieniem czekamy na wyścigi na Psiej Górze
w przyszłym roku!

Tekst: Ania Żmich, DOBRY TROP
Zdjęcia: Anna Żmich
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     Podczas XLVII Sesji Rady Miejskiej Chojnic, radni w uzna-
niu bardzo aktywnej działalności społecznej na rzecz Chojnic  
w wielu aspektach życia społecznego, a w szczególności 
działania na rzecz rozwoju samorządów osiedlowych i  chary-
tatywnej działalności w zakresie rozbudowy infrastruktury 
lokalnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
miasta, nadali Edmundowi Hapka tytuł „Zasłużonego Obywa-
tela Miasta Chojnice”.
    Edmund Hapka jest autorem projektów iluminacji 
budynków i pomników np. starostwa, Bramy Człuchowskiej, 
kolumny na Pl. Jagiellońskim i rondzie Strzeleckim, kościoła 
MBKP, pomnika przy kościele św. Jadwigi. Projektowaniem 
tym przyczynił się do tego, że miasto Chojnice w 2004 r. 
otrzymało główną nagrodę  w ogólnopolskim konkursie na 
najlepiej oświetloną gminę i centrum miasta.

     Edmund Hapka urodził się 22 września 1950 roku w Wie-
czywnie (ob. gm. Lipnica), z ojca Bernarda i matki Agnieszki
z d. Machut. Mąż Danieli, ojciec dwóch synów ( jeden 
absolwent Politechniki Gdańskiej, drugi Uniwersytetu Medy-
cznego w Gdańsku). Do szkoły podstawowej uczęszczał
w Kiełpinie, Żychcach i Konarzynach. W 1969 r. ukończył 
Technikum Chemiczno - Elektryczne w Grudziądzu uzyskując 
tytuł technika energetyka. Od września 1969 r. do paździer-
nika 2016 r. pracował w energetyce zawodowej w Rejonie 
Energetycznym, Dystrybucji Chojnice. Zatrudniony w grupie 
pracowników inżynieryjno-technicznych wielokrotnie awan-
sowany na wyższe stanowiska. Od 1982 r. pełnił funkcję 
kierownika (Oddziału Eksploatacji, Oddziału Urządzeń 
Sieciowych, Sekcji Majątku Sieciowego). Zdobył tytuł mistrza 
oraz uprawnienia do prowadzenia samodzielnych funkcji 
kierownika budowy i robót oraz projektanta w budownictwie
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Posiadacz kwali-
fikacji energetycznych eksploatacji, dozoru i kierownika bez 
ograniczenia napięcia. Za aktywną, wzorową pracę zawo-
dową i pomysły racjonalizatorskie w energetyce odznaczany 
wielokrotnie resortowo i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Założy-
ciel i wieloletni przewodniczący najbardziej wysuniętego na 
północ Koła Terenowego Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich w Chojnicach (działającego od połowy 1973 r. do końca 
1997 r). Koło skupiało około 30 członków z terenu byłych 
powiatów: chojnickiego, tucholskiego i sępoleńskiego. 
Zawodowo byli oni związani z różnymi zakładami jak np. 
Mostostal, Zremb, zakłady rybne, mleczarnie. To pozwoliło, 
że był organizatorem wielu sympozjów, wykładów, odczytów, 
wystaw, wycieczek i prelekcji. Przez wiele lat był członkiem 
wojewódzkiej komisji na uprawnienia kwalifikacyjne. Przez 
cały okres istnienia Koła współpracował z wykładowcami
i uczniami Technikum Elektrycznego w Chojnicach. W ka-
dencji 2002 - 2006 aktywny (pomimo znacznej odległości) 
Członek Zarządu Oddziału SEP w Bydgoszczy. Dalszą 
aktywną działalność z uwagi na ciężką chorobę musiał 
ograniczyć. Posiada w swoim archiwum wszystkie dokumen-
ty związane z działalnością Koła. Odznaczony Srebrną i Złotą 

Odznaką Honorową SEP. W 2004 r. Medalem im. Prof. 
Alfonsa Hoffmanna za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju 
elektroenergetyki kraju. W latach 1994 - 1998 r. jako 
Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół przy ul. 
Kościerskiej przyczynił się w znacznym stopniu do jej rozwoju 
w pomoce naukowe, a przede wszystkim w wyposażenie 
pracowni komputerowej, maszyn elektrycznych i laboratorium 
wysokich napięć. 
    Był radnym powiatowym cztery kadencje. W pierwszej 
Przewodniczący Rady Powiatu w trudnym okresie powoływa-
nia i tworzenia struktur powiatowych oraz autor wielu uchwał. 
Przez cztery kadencje dział w Samorządzie Mieszkańców 
Osiedla 700-lecia i Kaszubskiego, przez trzy był jego 
przewodniczącym. Znany jako inicjator wielu rozwiązań
w zakresie bezpieczeństwa osiedlowego i współpracy
z mieszkańcami. W 2000 r. był autorem wprowadzenia Patroli 
Społecznych na w/w osiedlu. Aktywnie angażował się w or-
ganizację wielu imprez kulturalnych, sportowych i nauko-

wych. Ofiarny działacz społeczny i charytatywny, znany
w powiecie chojnickim i tucholskim. Za swą społeczną 
aktywną pracę, wprowadzanie nowości i inicjatywy kilka-
krotnie nagradzany przez burmistrzów i wójtów. Członek wielu 
Komisji przy Radzie Miejskiej w Chojnicach. W uznaniu 
szczególnych osiągnięć uzyskał nominację i wpis do Złotej 
Księgi Polskiego Samorządu 2002 r. Za bezinteresownie 
niesioną pomoc innym został Samorządowcem 2006 r. na 
terenie powiatu chojnickiego. Współinicjator powołania 
Stowarzyszenia Przyjaciół Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Przez pięć lat był Przewodniczącym Zarządu Głównego. 
Podejmował działania mające na celu współpracę ze 
społeczeństwem Stanów Zjednoczonych Ameryki, m.in. 
poprzez organizowanie wyjazdów, wymianę prasy, a także 
utworzenie w jednej ze szkół powiatu sali poświęconej historii 
Ameryki. Jako członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach jeden
z inicjatorów projektu „Ginące Piękno Wsi - Twórcy Ludowi 
Dla Chojnic". W 1995 r. odznaczony przez biskupa Medalem 
za zasługi dla Diecezji Pelplińskiejza wkład w duszpaster-
stwo, naukę i kulturę. W 1998 r. został uhonorowany przez 
Papieża Jana Pawła II Złotym Krzyżem Benemerenti (wielce 
zasłużony) za zasługi i dokonania w budownictwie sakralnym 
w 31 parafiach, a zwłaszcza jego bezinteresowność i ofiar-
ność, za społeczne projektowanie i budowanie kościołów. Do 
obecnej chwili wykonał ponad 65 projektów budowlanych 
obiektów sakralnych (w tym kilkanaście kościołów) w 54 
parafiach. Jako projektant autor wielu projektów, które 
przyniosły korzyści miastu i społeczeństwu. Wiele wykonał 
bezinteresownie. Projektowaniem przyczynił się, że miasto 
Chojnice w 2004 r. dostało główną nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie na najlepiej oświetloną gminę i centrum miasta. 
Jest autorem iluminacji Starostwa Powiatowego, kolumn na 
rondzie i PI. Jagiellońskim, Bramy Człuchowskiej i niektórych 
pomników i kościołów. Za społeczną pracę odznaczony 
medalami i odznakami różnych stopni przez Zarządy Główne 
PTTK, WOPR, LOP, PZD, za działalność w Obronie Cywilnej 
przez wojewodę. Uchwałą Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 
15.01.2009 r. został nadany mu tytuł i medal najwyższego 
odznaczenia samorządu powiatowego „Zasłużony dla Powia-
tu Chojnickiego" jako wyraz uznania i uhonorowania szcze-
gólnych zasług na rzecz rozwoju Powiatu Chojnickiego. Na 
wniosek wojewody pomorskiego prezydent RP odznaczył 
Edmunda Hapkę Złotym Krzyżem Zasługi. Decyzją kapituły 
ChRS za zasługi dla miasta Chojnice jest pierwszym 
laureatem Kryształowego Rumaka. Interesuje się filatelistyką, 
zbieraniem staroci, turystyką wysokogórską i zagraniczną 
(był w ponad 50 państwach). Zbiera i kolekcjonuje stare 
dokumenty, zdjęcia, aparaty, osprzęt, mierniki i urządzenia 
związane z rozwojem elektryczności. W dziedzinie twórczości 
zajmuje się i pisze „Dzieje Energetyki Chojnickiej". Przez 
wiele lat był redaktorem bydgoskiego czasopisma 
MEGAWAT.  Jego autorytetem jest Jan Paweł II.

Jacek Klajna

Reklama
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CENTRUM          SZTUK WALKI     Żar lejący się z bezchmurnego nieba, 
wyschnięta ziemia, która od wielu dni nie 
widziała kropli wody i kurz – taka sceneria 
towarzyszyła zlotowiczom i gościom podczas 
jubileuszowego XV Międzynarodowego 
Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem 
Sulinowie.
         Zlot rozpoczął się w czwartek (16.08.)
o godzinie 17:00 uroczystym wciągnięciem 
flagi państwowej na maszt z udziałem 
kompanii honorowej Wojska Polskiego oraz 
orkiestr wojskowych. Przez cztery dni uczes-
tnicy zlotu podziwiali grupy rekonstrukcyjne, 
nauczyli się wiele o historii wojskowości, 
podziwiali sprzęt na żywo, a także wzięli 
udział w koncertach i pokazach. Jak zwykle 
nie zabrakło tam militarnych atrakcji oraz 
koncertów polskich zespołów rockowych, 
przy których dźwiękach bawiło się liczne 
grono zlotowiczów i turystów.
       Zlot zgromadził tysiące uczestników - 
tych oficjalnie zarejestrowanych w Sztabie 
Zlotu było ponad 3500 osób (nikt nie posiada 
danych ile osób uczestniczących w Zlocie nie 
było zarejestrowanych - powodem tego były 
najprawdopodobniej zbyt wysokie opłaty 
wprowadzone przez Organizatorów). Przy-
było także ponad 560 pojazdów militarnych 
więc było co oglądać a jak ktoś był chętny to 
mógł także odbyć przejażdżkę na takim 
sprzęcie po tankodromie. Do Bornego 
Sulinowa zjechały czołgi, wozy pancerne, 
haubice samobieżne, motocykle i różnej 
maści pojazdy wojskowe. Jak co roku, 
organizatorzy na każdy dzień Zlotu przy-
gotowali mnóstwo atrakcji. Konne pokazy 
poświęcone “Husarii – pierwszej formacji 
pancernej Rzeczypospolitej”, rekonstrukcje 
militarne, przejazdy i prezentacje najcie-
kawszych pojazdów wojskowych wraz z ko-
mentarzem oraz jarmark militarny. Przybyło 

także liczne grono rekonstruktorów mundu-
rów różnych armii świata więc było na czym 
"oko zawiesić". W sobotę na terenach 
zlotowych, w godzinach późno wieczornych
i nocnych odbył się pokaz pirotechniki, 
fajerwerków i laserów z okazji jubileuszu XV - 
lecia Zlotu.
      Mogę powiedzieć krótko - takiego pokazu 
fajerwerków nie powstydziłby się Jurek Ow-
siak a pokazy laserowe niewiele odbiegały od 
tych, które na swoich koncertach prezentuje 
Jean - Michel Jarre. Pokaz został nagrodzo-
ny przez rzeszę kilkunastu tysięcy widzów 
gromkimi brawami a sprawcą tego całego 
"zamieszania" pokazowego był Leszek Ol-
szewski. Jubileuszowy XV Międzynarodowy 
Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Suli-
nowie zakończył się w niedzielę 19 sierpnia.
Na imprezie bawiło się wielu chojniczan, 
którzy tradycyjnie rok w rok zjeżdżają na Zlot 
- i to zarówno uczestników jak i oglądających 
turystów, którzy tylko na jeden dzień przyje-
chali do Bornego Sulinowa aby zobaczyć tę 
największą imprezę rozrywkową w stylu 
militarnym w Polsce. Można było zauważyć 
wielu chojniczan (znanych z widzenia a także 
osobiście) i wiele samochodów a także 
autokarów na chojnickich tablicach rejestra-
cyjnych. Niestety - wszystko co dobre szybko 
się kończy. "Przedłużony" tydzień minął 
szybko i trzeba było wracać do codzienności.  
Nadzieja w tym, że za pół roku (luty 2019) 
większość z uczestników znowu przybędzie 
do Bornego Sulinowa na Zimowy Zlot 
Militarny i będzie okazja do spotkań i wy-
miany doświadczeń w temacie naszej pasji, 
którymi są militaria w szerokim tego słowa 
znaczeniu.

Dariusz Wałdoch
(tekst pierwotny - www.chojnice.com)

          Piątek 24 sierpnia upłynął pod znakiem 
zmagań pasjonatów rolek w chojnickim 
skateparku. Pomimo bardzo niesprzyjającej 
aury organizatorzy wykorzystali kilka bez-
deszczowych godzin, aby rozegrać poszcze-
gólne konkurencje w ramach 2. edycji Black 
Tur Jam – trzydniowej imprezie promującej 
także deskorolkarzy oraz amatorów rowero-
wych ewolucji na BMX i MTB.
        W czterech konkurencjach udział wzięło 
10 zawodników z Gdyni, Bydgoszczy oraz 
Chojnic. Oto rezultaty zawodów:
 - Line contest:
1. Dawid Jeziorski – Roll 4 All Gdynia
2. Miłosz Proniewicz – Roll 4 All Gdynia
3. Eryk Kowalczyk – Chojnice 
 - Best trick: 
1. Rafał Jesionowski – Chojnice 
 - Game of Blade:
1. Miłosz Proniewicz – Roll 4 All Gdynia 

      Rolkarze zaprezentowali szereg 
sprawnościowych ewolucji budząc autenty-
czny podziw u zgromadzonej publiczności. 
Ten ekstremalny sport wymaga ogromnej 
sprawności, świetnej techniki jazdy oraz 
umiejętności kontrolowania upadków. 
Najmłodszy zawodnik – dziewięcioletni Eryk 
Kowalczyk zawojował widzów spontani-
cznością oraz sporymi umiejętnościami,
a dużym wdziękiem i pełnym humoru dys-
tansem do własnych technicznych niedos-
konałości ujął wszystkich początkujący 
Kacper Orłowski, otrzymując specjalną 
nagrodę od współzawodników.
          Deskorolki nie cieszyły się w sobotę 
zbyt wielkim zainteresowaniem zawodników 
uprawiających tę widowiskową dyscyplinę 
sportową podczas Black Tur Jam Chojnice 
2018 – przyczyną była konkurencyjna impre-
za w Gdyni.  Jednak na starcie stawiło się 
sześciu deskorolkarzy, którzy rozegrali trzy 
konkursy prezentując mniej lub bardziej 
zaawansowane umiejętności. Rewelacyjnie 
wypadł Dawid „Garden” Gadomski, który 

okazał się bezkonkurencyjny we współza-
wodnictwie. Oto rezultaty zawodów:
 - Line contest:
1. Dawid Gadomski – Chojnice 
2. Oskar Knut – Starogard Gdański
3. Tomasz Jaszewski – Funka 
 - Best trick: 
1. Dawid Gadomski – Chojnice 
 - Game of Blade:
1. Dawid Gadomski – Chojnice

 Ponadto organizatorzy zapropono-
wali najmłodszym chojniczanom jeżdżącym 
na hulajnogach udział w minizawodach na-
gradzając ich za przejazdy słodyczami.
W przyszłym roku hulajnogi staną się praw-
dopodobnie kolejną konkurencją Black Tur 
Jam. 
            Imprezę poprowadził profesjonalnie, 
a ponadto z humorem i subtelną autoironią 
sędzia Maksymilian Primke wywodzący się
z Chojnic. Swoje pierwsze szlify na desce 
zdobywał w naszym mieście jako jeden z naj-
bardziej aktywnych skaterów przyczyniając 
się do zainteresowania władz miasta pomy-
słem wybudowania chojnickiego skateparku. 
Jak dobry był to pomysł świadczą podczas 
dobrej pogody tłumy młodych ludzi, którzy
z niego korzystają ćwicząc swoje spraw-
nościowe umiejętności. 
     Trzydniowe święto zakończyły na Starym 
Rynku koncerty muzyków z Bydgoszczy, 
Żnina i Chojnic: Musiel/Emce, DJ Beczki oraz 
Layo. Jednocześnie organizatorzy dziękują 
wszystkim partnerom i sponsorom za wspar-
cie finansowe. 
                         Organizatorzy: 
- nieformalna grupa skaterów, której lideruje 

Patryk Erwart, 
- Marzenna Osowicka reprezentująca 

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” 
Chojnice 

- Andrzej Gąsiorowski – przewodniczący 
Osiedla Samorządowego nr 9. 

  Marzenna Osowicka
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      W piątek 24 sierpnia 2018 roku w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
gościła Paulina Hendel, autorka dwóch serii 
Zapomniana księga i Żniwiarz. Pisarka inte-
resuje się literaturą postapokaliptyczną, 
zabobonami i dawnymi wierzeniami.
     Spotkanie rozpoczął Bogdan Kuffel, który 
zaprosił wszystkich na odbywający się dzień 
później XII Turniej Rycerski i przedstawił 
gościa. Następnie rozdał zebranym pamiąt-
kowe turniejowe magnesy. Paulina Hendel 
po raz drugi odwiedziła Chojnice, w roku 
ubiegłym opowiadała m.in. o postapokalip-
tycznej książce „Strażnik”. Podczas spotka-
nia poza przedstawieniem swojej najnowszej 
powieści autorka poruszyła również temat 
dawnych wierzeń i zabobonów we współ-
czesnym świecie.
      Paulina Hendel na początku skupiła się 
na zagadnieniach związanych z demonami. 
Jak podkreśliła, w niektórych wsiach nadal 
się w nie wierzy. Ludzie wymyślili demony 
m.in. po to, aby stanowiły dla nich kodeks 
moralny czy racjonalizowały niezrozumiały 
świat. Za najstraszniejszego demona uwa-
żany był wampir. Już w XI wieku zaczęto bać 
się powrotu zmarłych zza grobu, szczególnie 
gdy po pierwszym zmarłym umierała reszta 
rodziny czy inne osoby z otoczenia. Dzisiaj 
można by to wytłumaczyć chorobą zakaźną 
lub epidemią. Wówczas jednak wierzono, że 
zmarły powraca zza grobu jako wampir i za-
biera ze sobą innych. Żeby człowiek po śmie-
rci nie powrócił jako wampir, odcinano mu 
głowę, sypano mak lub piach do trumny, 
kładziono ciało w trumnie twarzą do dołu, 
wbijano nóż w kręgosłup. Jeden z takich 
przypadków opisany jest nawet w księgach 
kościelnych. – „W Kołczygłowach w księgach 
kościelnych znajduje się zapis, w którym 

mowa jest o odkopaniu jednego z grobów
i odcięciu zmarłemu głowy” – mówiła Paulina 
Hendel. W Polsce znajduje się także sporo 
wampirycznych cmentarzy. Jeden z nich 
odkryty został w 2013 roku w Gliwicach. 
Nekropolia obejmowała 46 pochówków,
w tym 17 antywampirycznych z odciętymi 
głowami.
    Pisarka podczas swojej prelekcji wspo-
mniała również o dawnych lekarstwach i me-
dykamentach, które miały cudownie leczyć. 
Na ból zęba stosowano oliwę z żaby, a także 
maść z kreta, na piegi, które kiedyś były 
oznaką brzydoty, działała woda zebrana 
rankiem z nagrobków. Niegdyś leczono 
również alkoholizm, a idealnym lekarstwem 
na tę przypadłość był popiół z koszuli trupa. 
Ciekawym sposobem było także leczenie 
kiły. Osoba cierpiąca na tę dolegliwość 
powinna przez tydzień być zakopana po 
szyję w gnoju. Często zdarzało się, że chory 
nie przeżył cudownych kuracji lub nie przy-
niosły one oczekiwanego skutku.
     W obecnych czasach wielu z nas także 
stosuje dawne zabobony. Można do nich 
zaliczyć wieszanie czerwonej wstążeczki
w dziecięcym wózku, zakaz witania się przez 
próg, nadawanie dwóch imion narodzonym 
dzieciom, a także wieszanie sroki nad stajnią.
      Po wysłuchaniu ciekawych opowieściach 
o zabobonach i wierzeniach uczestnicy zada-
wali Paulinie Hendel pytania oraz dzielili się 
swoimi doświadczeniami, a na zakończenie 
mogli otrzymać autograf na najnowszej 
powieści oraz tych wcześniejszych.
    Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach
i Bractwo Rycerskie Herbu Tur z Chojnic.

tekst i foto: MBP w Chojnicach

       2018 został uznany przez Sejm RP 
Rokiem Praw Kobiet. W celu podkreślenia 
tego faktu w Czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przygotowana została wystawa 
pn. „Rok Praw Kobiet. 100 rocznica przyzna-
nia Polkom praw wyborczych”. Ekspozycję 
oglądać można do końca września.

           W Nowej Zelandii w 1893 roku kobiety 
po raz pierwszy na świecie uzyskały prawa 
wyborcze. Droga do uzyskania ich przez 
Polki rozpoczęła się już w czasie zaborów. 
Wówczas spore zasługi na tym polu odniosła 
Maria Dulębianka, partnerka Marii Konop-
nickiej, uznawana za aktywistkę tzw. pier-
wszej fali feminizmu. Kolejne zmiany przynio-
sła I wojna światowa, która całkowicie 
przeobraziła ówczesny porządek. Kobiety na 
równi z mężczyznami zaczęły zaciągać się 
do wojska, by ramię w ramię bronić ojczyzny. 
Niektóre za swoją walkę uhonorowane zos-
tały najwyższym polskim odznaczeniem 
militarnym Orderem Virtuti Militari.

       Po wojnie 28 listopada 1918 roku na 
skutek dekretu Tymczasowego Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego kobiety otrzy-
mały prawa wyborcze. Pierwsze głosowanie 
odbyło się 26 stycznia 1919 roku. Pierwszymi 
posłankami były: Irena Kosmowska, Zofia 
Moraczewska, Justyna Budzińska-Tylicka, 
Zofia Sokolnicka, Jadwiga Dziubińska i Ga-
briela Balicka, które reprezentowały wszy-
stkie wybrane do Sejmu ugrupowania.

      Na wystawie można także znaleźć 
informacje o innych pierwszych polskich 
emancypantkach: Narcyzie Żmichowskiej, 
Róży Luksemburg, Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej, Irenie Krzywickiej oraz Zofii 
Nałkowskiej. Te i inne ciekawostki dotyczące 
praw kobiet można przeczytać na ekspozycji 
w Czytelni do końca września w godzinach 
otwarcia działu. Zapraszamy!

tekst i foto: MBP w Chojnicach

Nr 9/2018 (72)  WRZESIEŃ  2018



14

 Drodzy mieszkańcy Chojnic! Musicie iść 21 paź-
dziernika wybierać radnych i burmistrza! Proszę Was o to! 

 Bardzo przepraszam za użyte słowo „musicie”, ale 
jest to zabieg celowy, ponieważ sytuacja jest złożona i skom-
plikowana. W przeszłości było trzech, a teraz będzie aż pięciu 
kandydatów na urząd burmistrza! Będzie też dużo komitetów 
i fatalna ordynacja wyborcza skrojona pod partie. Wierzę
w mądrość Chojniczan, wierzę w to, że dacie zaufanie lu-
dziom, którzy zagwarantują dalszy rozwój Chojnic.

 Określenie „musicie” adresuję też do „mojego 
elektoratu”. Osoby, które pozytywnie oceniają moje 20 lat 
pracy często wymieniają taki pogląd: „Finster zawsze wygry-
wał, wygra i teraz, nie ma się co martwić”. A ja właśnie się 
martwię, ponieważ pewność siebie już niejednego zgubiła. 
Jeżeli tak myślicie i tego chcecie tak samo jak ja, to proszę: 
musicie iść głosować! Przekonajcie też swoich bliskich
i przyjaciół. To jest warunek wstępny dobrego wyniku.

 Moja kampania wyborcza będzie podobna do 
poprzednich. Rozliczę się i poddam Waszej ocenie mój 
program wyborczy sprzed 4 lat. Zdam przed Wami raport co 
zrobiłem, jak, za ile, gdzie są poślizgi czasowe, ile zdobyliśmy 
środków unijnych itd. Taki raport o minionych 4 latach jest 
moim obowiązkiem. Dotrę z nim do każdego Mieszkańca! 
Proszę żebyście zechcieli się z nim zapoznać. 

 Przedstawię też nowy program do 2023 roku. Będą 
w nim cele, metody i środki do osiągnięcia tego o czym 
marzymy, tego co wspólnie zaplanujemy. Z programem też 
dotrę do każdego Mieszkańca. Jego charakter będzie 
otwarty, Mieszkańcy mają przecież być jego współautorami.

 Do realizacji programu potrzebni są ludzie. Idziemy 
do wyborów. Tak samo jak zawsze w formule komitetu 
Komitet Wyborczy Wyborców Arseniusza Finstera. Moje 
nazwisko i imię nie jest w nazwie po to by mi schlebiać, a tylko 
po to, abyście Państwo wiedzieli, że biorę pełną odpowie-
dzialność za siebie i moją drużynę. Na listach znajdą się 
osoby, które dobrze znacie, obecni radni, ale będą też nowe 
osoby, już aktywne społecznie, osoby młodsze ode mnie i od 
moich najbliższych współpracowników. Kilkoro radnych nie 
chce już kandydować, ze względu na wiek, pracę i inne 
przyczyny. Na emeryturę odchodzi mój najbliższy współpra-

cownik p. Edward Pietrzyk. Odszedł od nas, jak pamiętacie, 
nieodżałowany Edward Gabryś. No cóż, takie jest życie. Nowi 
zastąpią starszych i dalej będziemy pracować. Mój komitet 
będę przedstawiał 11 września. Również dotrę do Was z in-
formacjami o kandydatach. 

 W każdych wyborach wystawiałem też mój komitet 
do powiatu. Teraz będzie inaczej. Zaangażowałem się
w Komitet Obywatelski, który powołała  Platforma Obywatel-
ska i Nowoczesna. Na listach tego komitetu znajdziecie 
Państwo moich kandydatów, których serdecznie Wam 
polecam. Komitet Obywatelski jest przeciwwagą do PiS-u. 
Uważamy, że tylko zjednoczeni możemy wygrać z partią 
rządzącą. Oprócz celów samorządowych łączy nas też 
krytyczna ocena działań PiS-u w obszarach, Konstytucji, 
trójpodziału władzy, miejsca i roli Polaków w Unii 
Europejskiej, a także sposobu i stylu sprawowania władzy. 

 Kampania wyborcza już rozpoczęła się. Są 
pierwsze wypowiedzi moich kontrkandydatów. Jest okazja 
aby je skomentować. Kandydat PiS-u p. Bartosz Bluma 
mówi, że wygra ze mną w pierwszej turze! Przyznam, że nie 
spodziewałem się tak butnej i aroganckiej deklaracji. Moją 
służbę i pracę realizuję już dwadzieścia lat. Odnosiłem 
sukcesy, były też porażki, był śmiech, łzy, zadowolenie, złość. 
Przeżyłem już chyba wszystko. Uczestniczę już w 6- tych 
wyborach, ale nie słyszeliście Państwo ode mnie, że wygram 
z kimś w pierwszej turze! Nigdy bym tak nie powiedział. Gdzie 
jest pokora, gdzie jest logika i zdrowy rozsądek? No cóż, 
chyba zabrakło. Jeżeli p. Bluma chwali się tym, że jest polito-
logiem, to nie powinien jednak tego faktu uzewnętrzniać. To 
moim zdaniem falstart. Pan Bartosz Bluma krytykuje mnie 
mówiąc o „zbyt małej partycypacji mieszkańców w procesie 
decyzyjnym”. Mogę tylko zapytać o partycypację i przejrzyste 
reguły w momencie kiedy obejmował stanowisko szefa 
ARMiR-u. Czy był konkurs? Czy jest p. Bluma beneficjentem 
„dobrej zmiany?”. Czy można Go określić jako „Misiewicza”? 
W mojej ścieżce zawodowej nie znajdziecie mnie Państwo
w funkcji, którą nadałaby mi partia. Zawsze startowałem do 
konkursów (dyrektor ZSZ Nr 1) lub do wyborów. 

 Pan Bluma mówi coś o audycie wydatków miej-
skich. PiS też deklarował audyt rządów PO-PSL. Gdzie on 
jest? Przecież oskarżali ludzi o to, że kradli, czy ktoś jest 
ukarany, czy udowodniono winę? Otóż nie. Propozycja 

audytu jest śmieszna. P. Bluma ma przecież staż w samo-
rządzie i powinien mieć wiedzę, że takie audyty są sporzą-
dzane co 3 miesiące. Są to sprawozdania z realizacji 
budżetu, badane przez niezależną instytucję jaką jest 
Regionalna Izba Obrachunkowa. W podtekście „audytu” 
odczuwam oskarżenie. Jeszcze nie wprost, ale będzie 
formułowane za chwilę…

 Hasło „dobrej zmiany i szybkiego rozwoju” jest, 
moich zdaniem, wytarte i nieadekwatne. Polska jest podzie-
lona, wokół same konflikty, podobno wstaliśmy z kolan,
a gdzie jest ten rozwój. W Polsce mamy rozwój związany ze 
wzrostem konsumpcji i wzrostem płac. Nie rośnie wydajność 
pracy. Rynek wykonawców jest załamany. Czy po trzech 
latach rządów PiS-u Polacy wrócili z zagranicy? To są tezy
i poglądy, z którymi p. Bluma będzie musiał się ze mną 
ścierać jeżeli będzie przenosił do Chojnic model prowadzenia 
polityki przez PiS. Czy Państwo możecie uwierzyć w to, że 
można jeszcze szybciej niż robimy to w Chojnicach? Otóż nie 
można szybciej, proszę popatrzeć na liczne inwestycje
w mieście. Mamy do wydania ok. 120 MLN PLN unijnych 
pieniędzy. Mam nadzieję, że zdobywając te środki będę miał 
możliwość inwestować je w przyszłej kadencji. 

 Nie rozpisuję się o innych kandydatach, do końca 
jeszcze nie wiadomo kto wystartuje. Pewne jest, że Mariusz 
Brunka. Poznaliśmy się bliżej przez ostatnie 4 lata. Mogę 
zapewnić, że potrafimy rozmawiać, a to bardzo ważne i istot-
ne. Przez minione 4 lata realizowaliśmy też wiele wspólnych 
inwestycji, które PCHS popierał. Były też różnice i one 
pozostaną. 

 Mój felieton kończę ponownie apelem! Musicie iść 
głosować- proszę! Nie bądź bierny! 21.10. wybierz przy-
szłość Twoich Chojnic.

    Arseniusz Finster
    Burmistrz Chojnic
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   W sierpniu pisałem o tym co zrealizowaliśmy z programu na 
2014 r. Dziś chcę wspomnieć o kilku kwestiach podjętych już 
wówczas, ale obecnie ujętych na nowo. Nie spotkały się one
z akceptacją władz miasta, ale nam wydają się wciąż potrze-
bne i godne wdrożenia. Głównie dotyczy to „Karty chojnicza-
nina”, będącej zachętą do lojalności wobec naszego miasta.
   Z rożnych stron płyną dziś różne przywileje. A to „karta dużej 
rodziny”, a to programy rządowe (np. 500+), a to programy po-
zyskiwania mieszkańców (np. dla Łodzi). Czy w świetle tej 
praktyki możemy być bierni? Czy nasi mieszkańcy nie 
oczekują pakietu uprawnień, swoistego wynagrodzenia za 
lojalność? Ludzie uświadamiają sobie, że to oni są 
największym zasobem. Nie budynki, grunty, fabryki czy 
urzędy, ale mieszkańcy! Jako klienci, kontrahenci, 
przedsiębiorcy. Co więc powinno się składać na Kartę 
Chojniczanina?
   1) Szeroko rozumiane uprawnienia osiedleńcze, w tym pra-
wo do preferencyjnego wykupu mieszkania komunalnego
i prawo nabycia na preferencyjnych warunkach działki budo-
wlanej w granicach miasta. Jeśli nie pójdziemy w tym kierunku 
nic nie powstrzyma procesu wyludniania miasta, a przez to
i jego marginalizacji.
   2) Zapewnienie mieszkańcom bezpłatnej komunikacji miej-
skiej, co ograniczy potrzebę kosztownego rozbudowywania 
parkingów, poprawi stan bezpieczeństwa drogowego i śro-
dowiska naturalnego przez ograniczenie uciążliwego hałasu
i wyziewów. W 2014 r. bylibyśmy pionierami - dziś w wielu 
miastach bezpłatna komunikacja działa z powodzeniem.
   3) Przyjęcie zasady jednej godziny bezpłatnego parko-
wania, po upływie której opłata wzrastałby znacząco w celu 
wymuszenia rotacji.
   4) Umożliwienie dostępu do bezpłatnego Internetu w gma-
chach miejskich placówek, na potrzeby których i tak nabywa 
się tę usługę całodobowo. Petenci lub osoby odwiedzające te 
placówki powinni mieć możliwość skorzystania z Internetu
(w ramach Wi-Fi - hot spoty), np. w formie wyodrębnionego 
stanowiska.
   5) Prawo do korzystania z usług miejskich spółek (bez-
płatnego lub ze zniżką), o ile korzystają one z miejskich 
dotacji. Przecież to z naszych podatków nabywane są 
autobusy, budowane i remontowane budynki czy urządzenia 
infrastruktury, to z tych środków wypłaca się wynagrodzenia 
lub dotuje konkretne zadania. Dlatego, uwzględniając 
rynkowy charakter tych usług, mamy prawo wytypować część 
świadczeń, które będziemy nieodpłatnie kierować do 
mieszkańców. Dotyczy to choćby limitowanego prawa do 
nieodpłatnego skorzystania z basenu poza godzinami 
frekwencyjnego szczytu, co pozwoliłoby skutecznie 
promować ofertę basenu, efektywniej wykorzystywać jego 
potencjał i poprawić nadszarpnięty wizerunek. Warunkiem 
racjonalizacji usług tego podmiotu musi być też realizacja 
postulatu PChSu przekształcenia Centrum Park sp. z o.o.
w zakład publiczny, wykonujący swoje zadania w ramach 
gospodarki budżetowej i pod bezpośrednią kontrolą miasta. 
Odpowiednio należą się mieszkańcom darmowe bilety do 
kina w limitowanym zakresie. Wprawdzie ich koszt w naj-
mniejszym stopniu nie pokryje kosztów, jakie ponieśli 
chojniccy podatnicy na remont kinoteatru, ale byłyby przynaj-
mniej wyrazem wdzięczności za to poświęcenie.
   6) Wdrożenie programu podniesienia wśród uczniów choj-
nickich szkół znajomości języka angielskiego, a także ujęcie

w pakiecie Karty uprawnienia do udziału mieszkańców do 18 
roku życia w zorganizowanych i współfinansowanych przez 
miasto kursach przygotowujących ich do uzyskania 
uprawnień w zakresie karty rowerowej (w pełnym zakresie), 
karty pływackiej (w pełnym zakresie) i prawa jazdy kategorii B 
(na zasadzie współfinansowania). To podstawowy pakiet 
kompetencyjny każdego dorosłego człowieka.
   Niestety nasze żądanie z 2014 r. wdrożenia w Chojnicach 
programu „Wizja Zero” zostało  wyśmiane. Zamiast działa-
nia mieliśmy tylko odkładanie sprawy, gdy tymczasem co kilka 
miesięcy dochodziło do kolejnego tragicznego wypadku. Dziś, 
na kilka tygodni przed wyborami burmistrz i jego drużyna, 
organizują doświetlenie przejść drogowych. Tylko dlaczego 
dopiero teraz? I dlaczego nie można założyć, tak jak w krajach 
skandynawskich, że przy dobrze zorganizowanej infrastruk-
turze drogowej i organizacji ruchu nie powinno być żadnych 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym! Wizja „0” (zero) reali-
zowana w Szwecji od kilkunastu lat ma na celu likwidację ofiar 
śmiertelnych i ciężko rannych na drogach tego kraju. Ginie 
tam na nich rocznie odpowiednik ilościowy polskiej wioski (ok. 
350), gdy u nas – dużego miasta (134,5 tys. osób). To prawda, 
inna jest u nas kultura jazdy i inne priorytety służb drogowych. 
Ale racjonalizacja miejskiej komunikacji drogowej, połączona 
z wdrażaniem programu promocji właściwego zachowania 
wśród pieszych i kierowców musiałaby przynieść pozytywne 
rezultaty. Dlaczego nie spróbować? Wg PChSu służyłoby też 
temu celowi ułatwienie komunikacyjne w postaci zmiany 
organizacji ruchu pomiędzy placem Piastowskim a ulicą 
Sukienników. Wymagałoby ono inwestycji, obejmującej 
wykorzystanie placu do połączenia ulicy Prochowej z ulicą 
Sukienników. Dla tej części miasta zespolenie komunikacyjne 
tego rodzaju znacząco poprawiłoby jednak komfort jazdy
i ograniczyłoby tam zatory i korki.
   Do potrzeb szczególnie ważnych dla wspólnoty samo-
rządowej należą zadania z zakresu ochrony zdrowia. Coraz 
gorsza kondycja szpitala osłabia zaufanie do tej placówki. 
Tym bardziej powinniśmy się skupić na obowiązkach miasta. 
Cztery lata temu prosiliśmy o dokonanie wielowątkowej oceny 
skutków realizowanych w mieście programów profilakty-
cznych, szczególnie w zakresie szerzącego się pijaństwa
i narkomanii. Dziś widzimy potrzebę wypracowania kom-
pleksowego programu wsparcia profilaktyki onkologi-
cznej. W porównaniu ze środkami przekazywanymi na 
wątpliwe cele, byłyby to niewielkie koszty, pozwalające 
cieszyć się życiem wielu z potencjalnych pacjentów. Aby 
osiągnąć w tym zakresie sukces wystarczy tylko organiza-
cyjnie wesprzeć (np. zachęcić pracownice miejskich 
placówek do badań mammograficznych) i pokryć choćby 
częściowo koszty tych badań. Sądzimy, że na pozytywne 
rezultaty nie musielibyśmy długo czekać. Natomiast z sa-
tysfakcją odnotowujemy zaangażowanie miasta w realizację 
celu Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. Widzimy postęp
w pracach nad budową hospicjum stacjonarnego. Najbliższa 
kadencja powinna odnotować zakończenie tej inwestycji, co 
radykalnie poprawi los chojnickich pacjentów paliatywnych.
   Oferta pierwszej wersji Karty powinna być zaledwie 
początkiem. W zależności od rosnących możliwości finan-
sowych miasta i zakresu dostępnych w nim usług można by ją 
w przyszłości rozszerzać, czyniąc z Chojnic jeszcze bardziej 
atrakcyjne miejsce osiedlenia.

        Solidarność, to słowo mocno obecne w polskim 
języku od pamiętnych wydarzeń 1980 roku. Corocznie 
przełom sierpniowo-wrześniowy przypomina nam o tym 
zdarzeniu. Zapominamy o bohaterach tamtych dni. 
 Mieliśmy ich także w naszym lokalnym wymiarze. 
Wtedy nie miały znaczenia różnice w poglądach polity-
cznych. Stanowiliśmy jedność. Podobnie było rok temu po 
nawałnicy. Przyglądaliśmy się tym ostatnim wydarzeniom 
na debacie ”Nawałnica w Borach Tucholskich - fenomen soli-
darności społecznej”. Jej uczestnikami byli przedstawiciele 
różnych środowisk. Było wiele emocjonujących wspomnień
i refleksji. Najbardziej utkwiło mi stwierdzenie, że solidar-
ność jest w nas cały czas i budzi się w szczególnych 
okolicznościach. Przypomniały mi się słowa  świętego 
Jana Pawła II wygłoszone w Gdańsku w 1987 roku - 
“Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw 
drugiemu”. 
  W mediach dominują informacje dotyczące 
wypadków, sporów międzyludzkich. O solidarności 
codziennej dowiadujemy się rzadko, zbyt rzadko, Przecież 
pochylamy się nad krzywdą ludzką. Wspomagamy ofiary 
dużych i małych kataklizmów. Jesteśmy darczyńcami dla 
osób okaleczonych przez los. Pewnie, że każdy z nas 
chciałby pomóc jeszcze na większą skalę czy kolejnym 
osobom, ale możemy pomóc na tyle, na ile nas stać. My 
Polacy, jesteśmy bardzo wrażliwi na krzywdę ludzką
i gotowi  do pomocy. Bądźmy z tego dumni i nie dajmy się 
zwariować, skupiając się na marginalnych negatywnych 
przykładach. Nie jest z nami tak źle. Znieczulica to tylko 20 % 
procent naszego narodu, a czasem wystarczy drobny gest 
solidarności, bo kropla drąży skałę.

Bądźmy nadal solidarni jak najczęściej!
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„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 na starej fotografii. Część 4

Wiesława Gołuńska

nauczycielka historii, regionalistka
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 Jedną z form odtwarzania faktów historycznych jest analiza źródeł historycznych materialnych, 
ikonograficznych. W przypadku prowadzenia procesu badawczego przeszłości obiektu, jaki stanowi 
placówka oświatowa, funkcję źródeł pełnią obok dokumentacji fotografie. Znajomość historii regionalnej, 
poparta informacjami pochodzącymi od świadków tamtych wydarzeń pozwala określić czas powstania 
zamieszczonych powyżej fotografii. Niestety, pamięć ludzka jest zawodna, a najstarsze szkolne kroniki 
nie precyzują czasu sporządzenia fotografii. Ocena stanu obiektu – gmachu „czerwonej szkoły” dla 
dziewcząt – pozwala w przybliżeniu określić wiek fotografii. Wiedza o przeszłości szkoły, wsparta 
wspomnieniami, rozbudowuje nasze wyobrażenie o wydarzeniach tamtych lat. Połączenie tych źródeł 
informacji tworzy spoisty obraz dziejów badanego obiektu. W przypadku fotografii grona 
pedagogicznego, w celu określenia czasu jej powstania, posłużono się w procesie badawczym biografią 
Franciszki Szablewskiej oraz zdjęciami, których czas powstania jest dobrze znany. Informacji na ten 
temat dostarczył Franciszek Szablewski. 

 Życiorys. Relacja Franciszki Szablewskiej. Składa się z dwóch części: wcześniejsza została 
spisana, wg Stanisława Szablewskiego, w 1946 roku. Część druga powstała po styczniu 1957 roku (skan 
kserokopii rękopisu ze zbiorów prywatnych Stanisława Szablewskiego, bratanka Franciszki Szable-
wskiej).

 Poznawanie i odtwarzanie przeszłości jest uzależnione od tego, czy potrafimy, i w jakim stopniu 
rozpoznać, odczytać i interpretować jego spuściznę, która jest jedynym łącznikiem między faktami 
historycznymi a badaczem. Tę spuściznę nazywamy źródłami historycznymi. W rekonstrukcji przeszłości 
„czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach jednym z cenniejszych rodzajów źródeł są te, które 
stanowią materiał faktograficzny, czyli źródła historyczne materialne, pisane, opisowe. Należą do nich 
listy, kroniki, autobiografie. Takim źródłem jest Życiorys Franciszki Szablewskiej, sporządzony wg 
Stanisława Szablewskiego w 1946 roku. Część druga powstała po styczniu 1957.

 Opisywany powyżej Życiorys składa się z dwóch części: wcześniejsza została spisana, wg 
informacji bratanka Szablewskiej Franciszka Szablewskiego, w 1946 roku; dopisek powstał najpraw-
dopodobniej po styczniu 1957 roku. Życiorys autorka sporządziła w sposób zwięzły, kładąc nacisk na daty 
i wydarzenia ze swojego życia – życiorys nie zawiera jakichkolwiek informacji o odczuciach, które jej 
towarzyszyły. Skrzętnie uniknęła oceny sytuacji, które wymieniła. 

 Biogram zawiera obok danych osobowych informacje o imionach rodziców i pierwszych latach 
nauki. Franciszka Szablewska urodziła się 3 maja 1892 r. w Łęgu koło Czerska w rodzinie rolnika 
Franciszka i Elżbiety z Ufnowskich. Ukończyła miejscową szkołę powszechną, do której uczęszczała od 
szóstego do czternastego roku życia. Swoją wiedzę poszerzała dzięki samokształceniu. Rodzice 
umieścili córkę w pensjonacie Mittelstädtowej w Poznaniu. Jednocześnie uczęszczała do szkoły 
kierowanej przez Słomińską. Po śmierci ojca, ze względu na trudności materialne była zmuszona, 
przerwać naukę, jednakże odbyła praktykę, a potem prowadziła gospodarstwo domowe i hodowlę drobiu 
w majątku Taczanowo w Wielkim Księstwie Poznańskim. W czasie pierwszej wojny światowej Franciszka 
Szablewska przebywała w Łęgu. 

 W okresie międzywojennym Franciszka Szablewska pracowała jako nauczycielka pomocnicza 
w Rytlu, a od lipca 1922 w publicznej szkole powszechnej w Chojnicach. W roku 1926 zdała egzamin 
nauczycielski. Dwa lata później praktyczny. Od 1928 jako nauczycielka stała podjęła pracę w Siedmio-
klasowej Publicznej Szkole Powszechnej nr 2, gdzie pełniła funkcję kierownika szkoły od 1 października 
1933 roku. W 1938 roku w drodze konkursu powierzono jej ponownie kierownictwo Szkoły Powszechnej 
nr 2, w której pracowała także po zakończeniu okupacji niemieckiej. Wojna przerwała jej pracę w szkol-
nictwie polskim jawnym. Została wysiedlona z mieszkania w Chojnicach i zamieszkała w Czersku. Tam 
przebywała do końca wojny i pracowała jako służąca u burmistrza – Niemca. Nie podpisała listy 

narodowościowej. W 1940 roku samorzutnie podjęła się zorganizowania tajnego nauczania w powiecie 
chojnickim. Dwa lata później otrzymała nominację na kierownika tajnej oświaty w powiecie. Funkcję tę 
pełniła bezinteresownie do końca okupacji. 

 W 1940 roku w porozumieniu z Wydziałem Opieki Społecznej przy Delegaturze Rządu RP 
zorganizowała i kierowała Pomorskim Komitetem Tajnej Organizacji Opieki Społecznej, który niósł pomoc 
Polakom w obozach koncentracyjnych i jenieckich, partyzantom a także ukrywającym się przed 
represjami hitlerowskich władz okupacyjnych. Pomagała w ucieczkach przed aresztowaniami. Komitet 
dawał systematyczną pomoc:

1) rodzinom polskim, pozbawionym środków do życia, szczególnie rodzinom których żywiciele 
zostali przez okupantów zamordowani wzgl. umieszczenie w obozach koncentracyjnych;

2) wysyłał stale pieniądze, odzież i żywność więźniom w obozach koncentracyjnych, obozach 
pracy, Polakom wysiedlonym z ich posiadłości i umieszczonym w obozach;

3) zobozowanym warszawiakom po powstaniu warszawskim;
4) roztoczyć opiekę nad Polakami ukrywającymi się;
5) wysyłał paczki żywnościowe oficerom polskim w obozach.

Po zakończeniu wojny Franciszka Szablewska ponownie podjęła pracę w szkolnictwie obejmując 
kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 2. 

 Na tej informacji kończy się pierwsza część Życiorysu. Szablewska kontynuuje go, opisując 
wydarzenia od sierpnia 1950 roku. 1 września 1950 roku została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 
3 w Chojnicach. Tam pracowała jako nauczycielka do 31 sierpnia 1951 roku. Od 1 września 1951 do 31 
sierpnia 1954 roku była nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 1. Przeniesiona w stan spoczynku pracy 
pedagogicznej, pracowała od 1 września 1954 do 31 grudnia 1956 roku jako intendent i księgowa
w Internacie Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. 

 Franciszka Szablewska była gorliwą katoliczką. Należy domniemywać, iż z przyczyn 
światopoglądowych a także z powodu udziału w wojennej konspiracji stała się ofiarą prześladowań 
komunistycznych i została odsunięta od zawodu. W latach stalinizmu praktyki religijne były bardzo często 
przyczyną negatywnych ocen, które niosły przykre następstwa, szczególnie w stosunku do osób 
pełniących odpowiedzialne funkcje bądź uczestniczących w wychowaniu młodzieży. 

 Sytuację, w jakiej znalazła się Franciszka Szablewska jako „wróg publiczny”  można pośrednio 
ustalić z jej korespondencji znajdującej się zbiorach Stanisława Szablewskiego, udostępnionej 
Gimnazjum nr 2. W okresie międzywojennym i w czasie wojny Szablewska współpracowała z  Cze-
sławem Wycechem. Po 1945 roku Wycech powołany do Rządu Jedności Narodowej, jako minister 
oświaty, przystąpił do budowy nowego systemu oświaty w Polsce. Znajomość z Szablewską, która nie 
zgadzała się z nowym stylem wychowawczym, stała się uciążliwa, a po 1954 roku mogła zaszkodzić 
karierze politycznej tego lewicowego działacza. Po wydaniu w 1956 roku pozytywnej decyzji przez 
Wojewódzką Komisję Rehabilitacyjną dla Nauczycieli, 1 stycznia 1957 roku Franciszka Szablewska 
została ponownie powołana do służby nauczycielskiej i pracowała w Szkole Podstawowej nr 4
w Chojnicach. Wówczas o Franciszce Szablewskiej „przypomniał” sobie Czesław Wycech, zastępca 
przewodniczącego Rady Państwa, a następnie Marszałek Sejmu PRL. W latach 1957-1962 prowadził
z Szablewską grzecznościową korespondencję „mimo różnic politycznych i wychowawczych”. Przed 
wojną Franciszka Szablewska współpracowała z żoną Wycecha, Anną. Informacje zawarte w Życiorysie 
znajdują potwierdzenie w licznych opracowaniach, artykułach, korespondencji i biogramach 
poświeconych Szablewskiej.

 Stan rękopisu – oryginału można ocenić jako dobry, pismo czytelne, papier w szerokie linie 
formatu A-4, pożółkły z widocznie uszkodzonymi narożnikami i brzegami. Część pierwszą spisano 
atramentem, drugą – ołówkiem. Życiorys sporządzono na dwóch kartkach.
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         Nieprawdziwe wręcz fantastyczne opowieści dotyczące 
niemieckiego pociągu pancernego na stacji w Chojnicach 
krążą do dzisiaj. Jak powiedział największy propagandzista 
III Rzeszy „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się 
prawdą”. Dziś po latach trudno jest dociec prawdzie, a naj-
trudniej sprostować wydane drukiem opisy. Jedynie żmudna 
weryfikacja dokumentów i wspomnień z tamtych lat 
doprowadza w nielicznych przypadkach do odkrycia prawdy 
historycznej .
          Rejon miejscowości Chojnice odgrywał szczególną 
rolę w strukturze terytorialnej nie tylko dla regionu Pomorza 
ale także dla całości państwa Polskiego. To przez tę 
miejscowość biegła najkrótsza droga do Prus wschodnich 
przez osławiony „korytarz pomorski”. Ze względu na 
ukształtowanie terenu oraz bliskość wschodniej i zachodniej 
granicy państwa, niemożliwa była dłuższa obrona tego 
terenu przez wojsko polskie. Tak zwany „korytarz pomorski” 
stanowił dla Niemców ważny ciąg komunikacyjny pomiędzy 
Rzeszą i Prusami Wschodnimi. Od czasu powstania 
Wolnego Miasta Gdańska, i przekazania Polsce kontroli nad 
nim, był jednym z głównych przyczyn pogarszających się 
relacji między oboma państwami.
           Powszechnie przyjmuje się, że to Tczew (4.34)
i Wieluń (4.40) były miejscami pierwszych walk, jednak 
kolejnym punktem polskiego oporu, które w historiografii nie 
jest uwzględniane są Chojnice, gdzie wojna rozpoczęła się
1 września 1939 roku  o godzinie 4.23. Niemniej Westerplatte 
pozostaje symbolem napaści Niemiec na Polskę.
          W chwili rozpoczęcia I wojny światowej pociągi 
pancerne znajdowały się tylko w wyposażeniu armii nie-
mieckiej oraz rosyjskiej. W czerwcu 1915 roku armia niemie-
cka posiadała 5 pociągów, a na przełomie roku 1916-1917 
zbudowano kolejny. W chwili zakończenia pierwszej wojny 
światowej posiadała już 21 pociągów pancernych. Nakazy 
Traktatu Wersalskiego zabraniały Niemcom posiadanie 
pociągów. Przekazane zostały Anglii i Francji. W kwietniu 
1921 roku kolej niemiecka uzyskała zgodę przez Aliancką 
Komisję Kontroli na wyprodukowanie oraz wprowadzenie do 
służby pociągów ochrony kolei, których zadaniem było 
ochrona szlaków kolejowych. Pociągi uzbrojone zostały
w karabiny maszynowe Maxim MG 08 i 08/15 kaliber 
7,92mm. Po dojściu Hitlera do władzy sytuacja uległa 
zmianie. W roku 1938 z rozkazu OKH (Oberkommando Der 
Heeres) postanowiono dozbroić siedem pociągów. Ostate-
cznie wzmocniono uzbrojenie tylko w 4 pociągach uzupeł-
niając karabiny maszynowe MG 08 dwoma działami leiG 18 
kaliber 75mm. Tak przerobione pociągi nazwano Kampfzug. 
Początkowo Wermacht nie popierał pomysłu utrzymania
w swoim arsenale pociągów pancernych. Nowe pomysły
w technologii produkcji czołgów i samolotów oraz doskonale-
nie taktyki sprawiły, że duże i ociężałe pociągi pancerne 
wydawały się odchodzić do historii. Pomimo tego, 23 lipca 
1938 r. siedem pociągów pancernych znajdowało się w gestii 
Wermahtu. Każdy składał się z istniejących od 1920 r. 
pociągów zabezpieczających (ochronnych) Reichsbahn 
(Niemieckie Koleje Państwowe).  Nie jest dokładnie znane,
z których pociągów zabezpieczających (ochronnych) Reichs-

bahn, Eisenbahn-Panzerzug 3 (kolejowy – pociąg pancerny 
3) był złożony, ale w 1938 r. znajdował się pod oficjalną kon-
trolą General Kommando, VII Armee-Korps w Monachium. 
Stałym miejscem stacjonowania pociągu PZ-3 było Mona-
chium. Pociąg pancerny Uzbrojony był w armaty 7,7 cm FK 
96 neuer Art. Na wyposażeniu posiadał samochód pancerny 
typu Sd Kfz 231, popularnie zwany przez polskich kolejarzy 
drezyną pancerną.
          Tuż przed wybuchem wojny ruch pociągów 
pasażerskich na linii Tczew – Gdańsk zamarł niemal 
całkowicie. Jedynie na trasie tranzytowej Malbork – Tczew – 
Chojnice kursowały dwie pary pociągów towarowych i jedna 
para pociągów pospiesznych. Niemcy opracowali szaleńczy 
plan opanowania „korytarza pomorskiego” wysyłając
w miejsce pociągów tranzytowych dwa pociągi pancerne 
które miały spotkać się w miejscowości Czersk. Z tej miej-
scowości, Panzerzug 3 miał wyruszyć w kierunku Koście-
rzyny, natomiast Panzerzug 7 w kierunku Szlachty a nastę-
pnie w zależności od sytuacji na froncie, w kierunku Laskowic 
lub Bydgoszczy.

  

  
          Z Malborka za tranzytowym pociągiem towarowym nr 
963, w którym zamiast ładunku znajdowały się oddziały 
Selbstschutzu i SS, wyruszył Panzerzug 7. O 4,15 padają 
pierwsze strzały w Kałdowie, inspektor celny Stanisław 
Szarka  wystrzeliwuje flarę alarmując Szymankowo. O 4,20 
pociąg Tranzytowy (towarowy) dociera do Szymankowa. 
Stacja PKP Szymankowo (Simonsdorf), znana przed wojną 
jako Szymanowo, położona kiedyś na terenie Wolnego 
Miasta Gdańska, a obecnie niewielka żuławska stacja 
kolejowa na odcinku Tczew – Malbork magistrali Gdynia – 
Warszawa, była stacją graniczną na głównym szlaku Berlin – 
Królewiec. Do 1939 r. na stacji tej odbywała się odprawa 
celna towarów w komunikacji tranzytowej Prusy Wschodnie – 
Rzesza przez tzw. „korytarz pomorski”. Punktem zaś 
odprawy celnej w komunikacji pasażerskiej był przystanek 
osobowy PKP Kałdowo (Kalthof), obecnie dzielnica Malborka 
po drugiej stronie rzeki Nogat. 
       Za pociągiem 963, jako kolejny, na stację w Szymanko-

wie wjeżdża pociąg pancerny, poprzedza go drezyna opan-
cerzona. Pociąg 963 zostaje skierowany przez zawiadowcę 
stacji Pawła Szczecińskiego  na boczny tor. Dlatego dalsza 
jazda tego pociągu mogła być kontynuowana dopiero po 30 
minutach. Były to bezcenne minuty dla obrońców mostów. 
Dokładnie o godzinie 4.45 pociąg został zatrzymany przed 
mostem, a z wagonów zaczęli wybiegać Niemcy, których 
żołnierze 2. Batalionu Strzeleckiego przywitali ogniem z broni 
maszynowej. W ten sposób „Aktion Zug” spaliła na panewce.
  
     Około godziny 6.10 wysadzone zostały wschodnie filary 
mostów od strony Lisewa. Droga przez Wisłę została dla 
hitlerowców zamknięta. Pół godziny później, o 6.40, polscy 
saperzy dopełnili dzieła zniszczenia wysadzając przyczółki
i filary mostów od strony Tczewa zamykając niezmiernie 
ważny dla nieprzyjaciela ciąg komunikacyjny na wiele 
tygodni. Rano 1 września w Szymankowie grupa członków 
NSDAP, mszcząc się za skierowanie pociągu na boczny tor, 
wymordowała polskich kolejarzy, celników i ich rodziny. Ciała 
wrzucono do przydrożnego rowu i ustawiono tablicę z na-
pisem: „Tu leży polska mniejszość narodowa”  .



Barwy i emblematy pułku:
 Proporczyk w pasy biało-chabrowe
z wąskim szkarłatnym paskiem pośrodku. 
Czapki rogatywki, otok chabrowy. Oficerom
i podoficerom wyróżniającym się w służbie 
przyznawano pamiątkowa odznakę. Sztandar 
pułkowy ufundowało społeczeństwo Pomo-
rza. W uroczystości wręczenia w maju 1923 
roku uczestniczył min. prezydent Polski 
Stanisław Wojciechowski. Sztandar towarzy-
szył pułkowi podczas czterodniowych walk we 
wrześniu 1939 roku i 4 września został zako-
pany w Grupie pod Grudziądzem (na krótko 
przed dostaniem się do niewoli niemieckiej 
adiutanta pułku, który opiekował się sztan-
darem). Sztandaru nie odnaleziono. W Cen-
tralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie 
zachowały się rysunki projektu sztandaru 
pułku. Replika sztandaru został przekazana 
do Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej
w  Nowej Cerkwi. 

Dzieje:
 Początki 18 Pułku Ułanów Pomor-
skich sięgają 1919 roku – w tym roku, roz-
kazem Dowództwa Głównego Wojska Pol-
skiego utworzono 4 Pułk Ułanów Nadwiś-
lańskich. To pierwotna nazwa 18 Pułku. 
Dowódcą pułku został podpułkownik August 
Brochwicz-Donimirski. W 1920 roku Minister-
stwo Spraw Wojskowych zatwierdziło nazwę 
18 Pułk Ułanów Pomorskich. Przy pułku 
istniała kilkuosobowa orkiestra. W styczniu 
1920 roku pułk wkroczył do Torunia i po 

krótkim postoju odszedł do Grudziądza. Pułk 
uczestniczył w wojnie 1919-1920; został 
skierowany nad Dźwinę. Dwa odcięte szwa-
drony pułku w 1920 r. na Łotwie ewakuowały 
się drogą morską z Libawy do Gdyni (wów-
czas jeszcze była to wioska rybacka), zabie-
rając pewną ilość polskich cywilów. Stamtąd 
Wisłą do Torunia, gdzie uzupełnił straty.
Pułk stacjonował w Grudziądzu. Pod koniec 
lat dwudziestych służył w pułku jako rotmistrz 
Henryk Dobrzański (Major „Hubal” – jako  
pierwszy polski oficer po przegranej wojnie 
1939 r. podjął walkę partyzancką z Niemcami). 
Pułkowa służba wojskowa trwała 23 miesiące.

Wrzesień 1939 roku:
          W lipcu 1939 roku pułk wszedł w skład 
Pomorskiej Brygady Kawalerii i został skiero-
wany w rejon Chojnic. Tutaj przydzielono go 

do zgrupowania obronnego „Chojnice”. 
 1 września w rejonie Krojant doszło 
do walk między 18 Pułkiem Ułanów a piechotą 
niemiecką. Dowódca pułku płk Kazimierz 
Mastalerz otrzymał rozkaz kontratakowania 
nacierającej piechoty niemieckiej, by osłonić 
wycofujące się ku Brdzie oddziały polskiej 
piechoty. 2 szwadrony wykonały szarżę (szar-
ża – ostatnia faza gwałtownego ataku jazdy) 
na oddział 76 Pułku Piechoty Zmotoryzowanej 
Wehrmachtu, który przygotowywał się do 
biwakowania. Z pobliskiego lasu Niemcy 
nieoczekiwanie otworzyli ogień z karabinów 
maszynowych z ukrytych tam samochodów 
pancernych. Pułk wycofał się. Poległo 25 
ułanów, w tym płk Mastalerz. Zniekształcając 
ten przykład walk propaganda niemiecka 
usiłowała wytworzyć obraz walczącej polskiej 
kawalerii, atakującej białą bronią czołgi. Pod 

Krojantami niemieckich czołgów nie było.
 Nieprzyjaciel został powstrzymany, 
lecz nie mogło to wpłynąć na ogólną sytuację 
w Borach Tucholskich. Walki opóźniające od
2 do 4 IX  nie dały oczekiwanych rezultatów
i pułk musiał skapitulować. Natomiast szwa-
dron marszowy pułku przy kombinowanym 
pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii walczył 
aż do 21 IX 1939 r. w rejonie Izabelina
w Puszczy Kampinoskiej.

Święto pułkowe:
    Obchodzono 25 maja w rocznicę wymarszu
1 dywizjonu na front w 1920 r.

Wiesława Gołuńska
[wg:]Henryk Smaczny, Księga Kawalerii 
Polskiej 1914-1947. Rodowody – barwa – 
broń, Warszawa 1989, s. 185-186.

Rogatywka wz. 1935 majora 18. Pułku Ułanów 
Pomorskich.

Pamiątkowa odznaka pułkowa 18. Pułku 
Ułanów Pomorskich. Wersja oficerska ( zbiory 
Włodzimierza Soczyńskiego).

Kołnierz i naramiennik z cyfrą „18”. Propor-
czyk pułkowy noszony na lancy, z otworami do 
przewleczenia rzemienia mocującego pro-
porczyk do lancy.
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 Leonard Marchlewski przyszedł 
na świat 11 sierpnia 1866 roku w Chroślu 
(powiat lubawski). Pochodził z rodziny chłop-
skiej Franciszka i Katarzyny z d. Mączka. 
Uczył się w progimnazjum w Lubawie, zaś od 
1883 r. w Gimnazjum Chojnickim. 
 W Chojnicach należał do tajnej 
organizacji filomackiej „Mickiewicz” (1884-
1886). Po egzaminie maturalnym studiował 
w Mȕnster. Kiedy Seminarium Duchowne
w Pelplinie zostało otwarte po okresie Kultur-
kampfu (4 października 1887 r.), podjął tam 
studia teologiczne. Podobną drogę przebył 
inny filomata  chojnicki – Bernard Łosiński.
 Wyświęcony został na księdza 27 
kwietnia 1890 roku. Był wikariuszem i admini-
stratorem aż w 12 parafiach: w Pucku, Świe-
ciu, Drzycimiu, Lubawie, Tczewie, Wąbrzeź-
nie, Biskupicach, Błędowie, Pieniążkowie, 
Grabowie k. Lubawy, Gniewie i Topólnie.
W 1897 r. został proboszczem w Białutach 
(powiat działdowski). W latach 1903-1915 
pełnił obowiązki dziekana pomezańskiego. 

 Ks. Marchlewski angażował się
w działalność narodową i niepodległościową; 
uczestniczył aktywnie w pracach polskich 
organizacji, należał do Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu (podobnie jak liczne grono 
księży – wychowanków Gimnazjum Choj-
nickiego). TNT działając na niwie naukowej
i kulturalnej od 1875 r. przeciwstawiało się 
postępom germanizacji na Pomorzu i innych 
terenach pod zaborem pruskim. Proboszcz
z Białut był też członkiem patriotycznego 
Stowarzyszenia „Straż” założonego w Poz-
naniu w 1905 roku. Wspomagał polski ruch 
wyborczy; w 1913 r. należał do Komitetu 
Wyborczego w Nidzicy. 
 Niedługo po wybuchu I wojny świa-
towej kozacki patrol wkroczył do Białut i spalił 
zabudowania plebańskie. Proboszcz trafił do 
rosyjskiego więzienia w Mławie, skąd go 
rychło uwolniono. W 1915 r. ks. Marchlewski 
objął parafię w Grzybnie. Przez okres trzy-
nastu lat był dziekanem chełmżyńskim 
(1916-1929). Kontynuował działalność naro-

dową; jego zasługi na tym polu były rozległe. 
Należał do Komisji Oświatowej Powiatowej 
Rady Ludowej w Chełmnie (1918-1920), 
organizował kursy języka polskiego dla 
młodzieży. Sprzyjał rozwojowi polskiego 
czytelnictwa, był bibliotekarzem Towarzy-
stwa Czytelni Ludowych w Grzybnie (1918-
1919). 
 W 1929 r. ordynariusz diecezji 
chełmińskiej bp Stanisław Wojciech Okonie-
wski mianował go radcą duchownym. Zasłu-
żony kapłan został aresztowany przez Niem-
ców w październiku 1939 roku. Przebywał
w klasztorze Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie, 
w którym okupanci urządzili więzienie.
W marcu 1940 r. 73-letni duchowny trafił do 
obozu koncentracyjnego w Stutthoffie.
 Od 10 kwietnia 1940 r. ks. Leonard 
Marchlewski osadzony był w Sachsenhau-
sen. W tym obozie koncentracyjnym zmarł
21 czerwca 1940 roku.
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      Wracamy do naszej relacji z 7-dniowej wyprawy po 
Islandii.  Przypomnimy tylko – naszą eskapadę na północ od-
byliśmy z przyjaciółmi:  Gracjaną oraz Arkiem. Rozpoczęli-
śmy 25 maja, na tydzień przed rozpoczęciem sezonu turysty-
cznego na Islandii. Wybraliśmy drogę obejmującą – południe 
do Hofn, Golden Circle, Islandia Zachodnia oraz Fiordy 
Zachodnie. Razem prawie 2700 km! Pierwsza część naszej 
relacji ukazała się w lipcowym wydaniu Chojniczanina.

GOLDEN CIRCLE

   Nocleg w Hella był jednym z najsympatyczniejszych 
noclegów jaki odbyliśmy na Islandii.  Po pierwsze 82 metrowy 
domek dla 4 osób. Wow! Po drugie mnóstwo ciepłych kalo-
ryferów w całym domu, gdzie mogliśmy suszyć wszystkie na-
sze rzeczy. Naszej opinii nie zmieni fakt, że nie zdążono 
posprzątać po poprzednich gościach (w trakcie naszego 
pobytu opiekun przyniósł dopiero pościel, papier toaletowy). 
Liczyły się tylko kaloryfery oraz gorąca kawa z ekspresu. 
Jutro Golden Circle czyli Złoty Krąg islandzkich atrakcji.
      Wyruszamy z samego rana. Pierwszy przystanek w małej 
miejscowości Fluoir słynącej z gorących źródeł o nazwie 
Secret Lagoon. Cicho, kameralnie, bez tłumów, a ceny zde-
cydowanie niższe niż w słynnej Blue Lagoon.  Pierwsza 
atrakcja Złotego Kręgu to gejzery - jedno z najczęściej 
odwiedzanych miejsc na Islandii. Strokkur jest największym 
czynnym gejzerem Islandii. Wybucha średnio co 10 minut 
wyrzucając słup wody o średnicy 3 m na wysokość 30 m. 
Warto w tym miejscu dodać, iż podskórne gorące źródła 
znajdujące na całym obszarze osiągają temperaturę 100 
stopni Celsjusza. To takie islandzkie Yellowstone i można 
chodzić tylko po wyznaczonym terenie. Wyzwaniem jest 
zrobienie „dobrego” zdjęcia, z uwagi na tłumy ludzi, którzy 
bez pardonu potrafią wejść w kadr.  

       

Około 10 min. drogi od gejzerów znajduje się jeden z naj-
piękniejszych wodospadów na wyspie – Gullfoss (Złoty 
Wodospad).  Składa się  z dwóch kaskad i pomimo, że nie 
należą do najwyższych na Islandii (mają odpowiednio po 11
i 20 metrów) to obszar 2,5 km do jakiego spływa woda 

stanowi o sile i ogromie tego cudu natury. Miejsce jest 
świetnie przygotowane dla zwiedzających, przygotowano 
wiele punktów widokowych, z tarasem przy najwyższym 
punkcie wodospadu. To raj dla fotografów.  Kadr zmienia się 
w zależności od pory roku, dnia czy pogody. Udało się nam 
trafić na słońce nad samym wodospadem. Mogliśmy dzięki 
temu podziwiać liczne tęcze, które powstały w wyniku 
załamania światła oraz unoszącej się delikatnej mgły. 
      Ostatnią atrakcją zaplanowaną na ten dzień jest wyprawa 
do jeziora wulkanicznego Kerio. Po drodze jednak zatrzymu-
jemy się przed słabo oznakowanym szlakiem do ukrytego 
wodospadu Burarfoss. Prowizoryczny parking, a potem 
błotna droga przez chaszcze i podmokłe tereny. Po 20 minu-
towym spacerze naszym oczom ukazuje się wąwóz z błękitną 
kaskadą wodospadu. Kolor wody idealnie kontrastował
z wczesnowiosenną szarością Islandii, przez co jawił się 
naprawdę wyjątkowo. Wielkim plusem tej wycieczki była 
niewielka ilość turystów, którzy się zdecydowali się odwiedzić 
to wspaniałe miejsce. 

      Około godz. 20 czasu lokalnego docieramy do Kerio. 
Powstał 3000 lat temu. Jest głęboki na 55 m a jego wnętrze 
wypełnia jezioro. Kerio jest chyba najlepiej przystosowanym 
powulkanicznym kraterem do turystyki pieszej na Islandii. 
Wyznaczono szlak – zarówno wierzchołkiem jak wewnątrz 
krateru, z możliwością obejścia całego jeziora.  

ISLANDIA ZACHODNIA

      Z Kerio wyruszamy do naszego kolejnego miejsca nocle-
gowego w Borgarnes - bramy półwyspu Snæfellsnes. Do 
miasta docieramy trasą nr 1, pokonując m.in. 6-kilometrowy 
Tunel Hvalfjörður, biegnący prawie w całości pod wodą.  
Sympatyczna sieć Hi Hostel przywitała nas ogłoszeniem, iż
w obrębie budynku obowiązuje poruszanie się bez obuwia. 
Cóż za niespodzianka – można było chodzić bezkarnie na 
boso! Otrzymaliśmy 4 osobowy pokój z ogólnym dostępem 
do łazienki na korytarzu. Przy recepcji duża, dobrze wypo-
sażona kuchnia z darmową zaparzoną kawą i herbatą. Czy-
sto, miło i międzynarodowe towarzystwo.  
      Poranek przywitał nas deszczem oraz wichurą. Prognoza 
wskazywała pogorszenie pogody, a przed nami - Zachodnia 
Islandia! Punktem kulminacyjnym wycieczki miało być 
dotarcie do słynnego szczytu Kirkjufell. Pogoda zmieniała się 
z kilometra na kilometr - albo wiatr, albo deszcz, albo mgła lub 
wszystko naraz. W oknie pogodowym docieramy do klifów 
Gerðuberg, czyli imponującej ściany pięknych bazaltowych 
kolumn, tworzących geometryczne wzory w klifach. Jednak 
co jakiś czas pozwalamy sobie na postój, aby zrobić zdjęcie. 
     Kiepskie warunki pogodowe sprawiają, że rezygnujemy
z dotarcia Ytri Tunga- miejsca gdzie można zobaczyć kolonie 
fok nad Oceanem Atlantyckim. Omijamy także miasto Ola-
fsvik, skąd można podziwiać szczyt wulkanu Snæfellsjökull, 
umiejscowionego w powieści Juliusza Verna „Podróż do 
wnętrza Ziemi”.  W morderczym sztormie docieramy pod 
Kirkjufell. 

      Teraz dopiero zrozumiałem słowa obsługi z wypożyczalni 
samochodów, aby uważać na wiatr, który może otworzyć 
drzwi w drugą stronę. Krótki postój, kilka zdjęć i uciekamy
w kierunku Fiordów Zachodnich. I tu pierwsze zaskoczenie – 
trasa 54 zmieniła się z drogi asfaltowej w drogę kamienistą. 
Mogliśmy wrócić do Borgarnes tracąc około 2 godzin, ale 
wyposażeni w Suzuki 4x4 z wykupionym dodatkowym ubez-
pieczeniem w razie odprysków na karoserii zdecydowaliśmy 
się na kamienistą trasę. Był to strzał w przysłowiową dzie-
siątkę! Czym bliżej fiordów tym piękniejsze krajobrazy oraz 
zdecydowana poprawa pogody. 

    Udało się nam nawet wystartować drona, który od 3 dni 
czekał na tę chwilę w jednym z bagaży rejestrowanych. Pra-
wie 100 kilometrów kamienistą trasą 54 pozwoliło nam 
poznać mniej uczęszczaną stronę Islandii. A jest przecież 
jeszcze mało dostępne wnętrze wyspy, gdzie czekają 
przeprawy przez roztopowe rzeki, nietknięta przyroda i o 80% 
mniej turystów! Następnym razem. 

     Po około dwóch godzinach docieramy do małej miejs-
cowości o nazwie Búðardalur. Postój na tankowanie, kawę
i myjnię samochodową (szary szlam pokrył cały samochód). 
Warto w tym miejscu dodać, że wszystkie myjnie na Islandii 
są darmowe i chyba najbardziej ekologiczne na świecie. 
Mycie odbywa się tylko za pomocą wody, szlaucha i szczotki.
Trasą nr 60 udajemy się na północny zachód i po około 140 
km docieramy do bramy Fiordów Zachodnich, którą stanowi 
nasyp przecinający mała zatokę. Poprowadzono na nim 3-
kilometrowy odcinek drogi, który z miejsca postojowego 
wyglądał naprawdę imponująco. 
    Podobno do Fiordów Zachodnich dociera tylko 5% tury-
stów odwiedzających Islandię. Bardzo ucieszyła nas na 
statystyka, bo przecież zamierzaliśmy spenetrować ten teren 
fiord po fiordzie, zatoka po zatoce docierając do małych, 
rybackich wiosek. Zapraszamy na część 3 w następnym 
numerze. 

Tekst – Adam Kopczyński
Fotografie – Daria Kwiatkowska

Autorzy bloga i organizatorzy wypraw na północ 
www.northtravel.pl 
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          Radny Rady Miejskiej w Chojnicach Mariusz Brunka,
w czasach kiedy Mariusz Paluch był prezesem Centrum 
Park Chojnice,  zaczynał zazwyczaj swoje wystąpienie na 
forum Rady Miejskiej dotyczące chojnickiego basenu od słów 
„ wiecznie nieudaczny prezes jednej ze spółek miejskich”. 
Postanowiłem spotkać się z tym, którego Mariusz Brunka 
nazywa „wiecznie nieudacznym”.

      Koncerty, meetingi, zawody, pokazy, wystawy, 
turnieje, duże i małe imprezy plenerowe. Super „nieu-
daczny gość”.  Po kilku próbach udało mi się namówić  
Mariusza Palucha do podzielenia się z czytelnikami 
swoimi pasjami.

Co dzisiaj robi „wiecznie nieudaczny prezes”?

      He he ..  zupełnie nieudacznie zostałem właścicielem 
firmy PRO organizującej  wydarzenia kulturalne oraz udzia-
łowcem Chojnickiego Biura Nieruchomości. Od wielu lat 
jestem samorządowcem i aktualnie radnym powiatowym. 
Przez ostatnich 15 lat do roku 2017 byłem  Prezesem spółki 
Centrum Park Chojnice.  

A taki „nieudacznik” uczył się w jakiejś szkole?

    No oprócz podstawówki i szkoły średniej to jeszcze 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - wydział nauk 
ekonomicznych i zarządzania oraz Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku o profilu Zarządzanie finansami.                                  

Kiedy pytam się o pasje Mariusza Palucha 
- spotykam się z głębokim westchnieniem

i chwilowym zamyśleniem.

      Mam wiele pasji i wiele hobby i niewiele czasu na ich 
pielęgnowanie. Moim Hobby jest na pewno kolekcjonowanie 
długopisów reklamowych – mam ich już blisko 6000 oraz 
kolekcjonuję mydełka i kosmetyki markowych hoteli. Tutaj 
zebrałem ich już blisko 4000. Wśród moich pasji na pewno 
pochwalę się faktem nauczenia się jako samouk gry na: 
organkach, akordeonie, fortepianie, gitarze i flecie prostym. 
To zainteresowanie wynika z podpatrywania mojego taty, 
który jest w tej dziedzinie utalentowany. Ponadto wśród 
moich pasji na pewno znajdują się te, które zostały 
zaszczepione mi  dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi. 
Spotkałem w swoim życiu, w ciekawych okolicznościach, 
Piotra Czernickiego z centrum Nur -Center w Chojnicach i on 
zaszczepił mi pasję nurkowania. W Chojnicach  przeszedłem 
kurs, uzyskałem certyfikat i licencję i dzisiaj w różnych 
miejscach świata mogę samodzielnie nurkować oglądając 
cudowną faunę i florę odwiedzanych akwenów. Spotkałem
w swoim życiu, w bardzo ciekawych okolicznościach, 
Romana Rocławskiego i Krzysztofa Brunna, dzięki którym 
zaszczepiłem w sobie chęć latania na paralotni. Zrobiłem 

kurs, uzyskałem licencję – kupiłem sprzęt i latam. Kolejną 
osobą , która w ciekawych okolicznościach zaszczepiła mi 
kolejną pasję-  jest Włodzimierz Wolski. Pewnego dnia po 
wizycie w Jego domu - dał mi na weekend swój piękny duży 
czarny motocykl. Był to chopper – wulkan. Po przejechaniu 
się nim po powiecie - poczułem wielką radość ze -  space-
rowego -  motocyklowego zwiedzania regionu z charak-
terystycznym towarzyszącym  mu tębrem silnika. Dzięki tej 
pasji sporo zwiedziłem i zjeździłem. W moich pasjach jest 
jeszcze bowling – czyli kręgle amerykańskie. W tej dziedzinie 
również sporo osiągnąłem. Jestem dwukrotnym Mistrzem 
Polski w bowlingu w kategorii Kluby Motocyklowe MC

Motocykle są fajne,
ale chyba nie najważniejsze po 50-tce?

       Jak byłem młody tata zabrał mnie na ryby. Dzisiaj jestem 
wielkim miłośnikiem wędkarstwa. Wyspecjalizowałem się
w połowie leszczy. Jednak największą moją pasją są podró-
że. Dzięki miłości, cierpliwości i wsparciu mojej mamy 
Krystyny a teraz żony Beaty  i mojej rodziny - mogę pochwalić 
się dzisiaj faktem odwiedzenia praktycznie wszystkich 
najważniejszych turystycznie miejsc w Europie. Jedynym 
krajem europejskim, którego jeszcze nie odwiedziłem jest 
Turcja. Ale i tu mam już z przyjaciółmi wyznaczony kierunek 
na luty 2019. Będąc miłośnikiem podróży właśnie teraz 
wyruszam na kolejną męską Motocyklową wyprawę ze 
swoim klubem motocyklowym Aurochs Chojnice - do 
osobliwości i nieodkrytych miejsc Niemiec. My Polacy 
przeważnie traktujemy Niemcy jako kraj tranzytowy a tutaj 
okazuje się, że nasz sąsiad ma tak wiele osobliwości 
turystycznych, o których czasem nawet nie słyszeliśmy. To 
nasz cel w tym roku.               

Sporo tych pasji jak na jednego człowieka.
A jeszcze z tego co wiem to serce wielkie?

        I tak uważam za dużą  nieskromność  mówienie o tych 
wszystkich pasjach a tym bardziej wspominanie o swojej 
działalności społecznej.  Ale tak, od wielu lat zaangażowany 
jestem w działalność społeczną na rzecz dzieci i ludzi 
pokrzywdzonych przez los. To zaszczepił mi kiedyś mój 
nauczyciel a później szef – Burmistrz miasta Chojnice – dr 
Arseniusz Finster.  Angażuję się w koncerty, zbiórki, akcje 
charytatywne. W 2007 r. zacząłem zapisywać kwoty, które 
poprzez różne akcje udało mi się zebrać na rzecz różnych 
pokrzywdzonych osób i do dzisiaj pochwalę się, że od 
tamtego czasu zabrałem łącznie blisko 2 500 000 zł  . Dzięki 
tym pieniądzom udało się wielu dzieciom przejść mniejsze 
lub większe zabiegi i operacje, jak i  wyjechać na rehabilitację 
w różne miejsca kraju i świata. Z tego jestem najbardziej 
dumny. 

 Po tym co usłyszałem trudno uwierzyć w słowa 
Mariusz Brunki „o wiecznie nieudacznym prezesie jednej 
ze spółek miejskich”? Jakie plany na przyszłość związa-
ne ze swoimi pasjami ma Mariusz Paluch?

        Warto tutaj wspomnieć, że mój wspólnik – wielki 
Inspirator i działacz – Iwona Ostrycharz – właścicielka biura 
nieruchomości - nakłania mnie do założenia fundacji, gdyż 
sama często uczestniczy w spotkaniach i rozmowach ludzi, 
którzy przychodzą do nas po pomoc. Wcześniej uznałem to 
za żart ale teraz zacząłem poważnie to planować. Chodzi mi 
po głowie organizacja cyklicznej – wielkiej imprezy, z której 
przychody będą dedykowane w jednej konkretnej dziedzinie 
pomocowej. Takim pomysłem jest organizacja Mistrzostw 
Świata w „Biegu  na wstecznym” . Pracujemy nad tym.     

A jakie marzenia przez pryzmat pracy
w samorządzie ma Mariusz Paluch?  

        
      Przez pracę w samorządzie będę dążył do spowodowa-
nia, iż wprowadzimy program społeczny i uzyskamy efekt pn. 
„najczystszy powiat w Polsce”. Będę dążył również do tego, 
by dzieci w naszym powiecie były szczupłe i zdrowe. Jednym
z marzeń, które wreszcie chcę zrealizować, to organizacja 
wędkarskiego łowiska specjalnego. Mam nadzieję, że 
starczy mi czasu i zapału do realizacji tych celów. 

      Dziękuję za podzielenie się z czytelnikami swoimi 
pasjami i życzę powodzenia. Przyznam się, że po totalnej 
nagonce internetowej myślałem, że Mariusz Paluch 
odpuścił. A tu widzę, że mam do czynienia z rasowym 
„wojownikiem”.  Gratuluję.

     Chyba  przesadziłeś!!! Ale dziękuję za zainteresowanie 
moją osobą i serdecznie pozdrawiam swoich wszystkich 
bliskich, przyjaciół i znajomych a zwłaszcza tych, dzięki 
którym mogę dotykać piękna tego świata.
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 We wtorek 28 sierpnia w wieku 74 lat 
zmarł Mirosław Paluszkiewicz – chojniczanin
z wyboru, pasjonat swego zawodu, zaangażo-
wany aktywista i działacz na rzecz społe-
czności lokalnej, propagator sportu, wicepre-
zes Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ósemka”.
          Odszedł po ciężkiej chorobie, aczkolwiek 
dla Rodziny, przyjaciół i znajomych – nies-
podziewanie, gdyż do końca nie tracił ducha, 
pogodnego usposobienia, swoistego poczucia 
humoru oraz aktywności. Pożegnaliśmy Go
w sobotę 1. września. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się na cmentarzu komunalnym.

      Mirek jako młody człowiek zamieszkał
w Chojnicach, gdzie podjął pracę w zakładzie 
poprawczym ukierunkowanym na resocja-
lizację nieletnich. Następnie na polu zawo-
dowym przez długie lata związany był z wię-
ziennictwem pełniącym istotną rolę w działa-
niach na rzecz zapewnienia porządku i bezpie-
czeństwa publicznego – był szefem Ochrony 
Aresztu Śledczego. Po przejściu na emeryturę 
aktywnie działał w Związku Emerytów Służby 
Więziennej.
      Jako radny Rady Narodowej w kadencji 
1984 – 1988 z wielkim zaangażowaniem pełnił 
mandat działając dla dobra mieszkańców, 
dbając o ich potrzeby. Od 2000 r. był współ-
twórcą i założycielem, a następnie wicepre-
zesem UKS „Ósemki” promując wielorakie 
dyscypliny amatorskiego sportu wśród dzieci
i młodzieży, z czasem – także wśród dorosłych. 
Był filarem Klubu, odpowiedzialnym, konse-
kwentnym działaczem, organizatorem, służą-
cym naszemu stowarzyszeniu swoją szeroką 
wiedzą i doświadczeniem w zakresie działal-
ności i zarządzania.
     Od wielu lat aktywnie działał w sferze 
współpracy Urzędu Miasta z organizacjami 
pozarządowymi jako członek komisji konkurso-

wych w otwartych konkursach ofert na realiza-
cję zadań powierzanych przez miasto stowa-
rzyszeniom.     
      Został odznaczony Brązową Odznaką 
Polskiego Związku Szachowego za działal-
ność na rzecz rozwoju i upowszechniania „kró-
lewskiej gry” w środowisku lokalnym, w kraju
i za granicą. 
      Wyróżniany był także wielokrotnie przez 
chojnicką Bibliotekę Publiczną za swoją pasję 
czytelniczą, która obejmowała bardzo szerokie 
spektrum gatunków i rodzajów literackich. 
  
        Wielka szkoda, że nie ma go już między 
nami. Bardzo żal, gdyż odszedł dobry, mądry, 
szlachetny człowiek, aktywny i zawsze pomo-
cny innym, gdy była takowa potrzeba.   
     W imieniu przyjaciół z Zarządu UKS 
„Ósemka” Chojnice, którzy składają Rodzinie 
głębokie wyrazy współczucia

Marzenna Osowicka
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 Zakończyły się wakacje – okres swobody i bez-
troskiej zabawy. Zwłaszcza dla pierwszoklasistów roz-
poczęcie nauki w szkole to jeden z najważniejszych 
momentów w życiu. Już nie zabawa, ale nauka będzie 
teraz dla nich ważna.  Ale czy tylko ?

Rodzicom początek roku szkolnego kojarzy się przede 
wszystkim z codziennym przygotowywaniem dla dziecka 
śniadania do szkoły. Najczęściej bułki z serem lub wędliną, 
którą dziecko i tak często przynosi z powrotem ze szkoły, bo 
nie jest dla niego … atrakcyjna. Wtedy w akcie desperacji 
rodzice idą na łatwiznę dając dziecku kilka złotych, żeby 
wybrało coś bardziej „atrakcyjnego” w szkolnym sklepiku. 
Uważają, że tak będzie taniej, zdrowiej i … wygodniej. 

A co na to dzieci ?

 Dla dzieci i młodzieży nie istnieje podział na żyw-
ność naturalnie zdrową i tą wykreowaną przez marketing. Od 
najmłodszych lat żyją bowiem w świecie, w którym istnieje 
wiele wzajemnie sprzecznych przekazów na ten temat. Na 
jakie więc produkty żywnościowe, młody człowiek, wydaje 
swoje kieszonkowe ?

 Moje obserwacje dowodzą, że dzieci i młodzież 
zdecydowanie najczęściej wydają swoje pieniądze na 
słodycze, słodkie napoje i typowe fast foody. Spuszczone
z czujnego oka rodziców jedzą to, co smakuje im najbardziej. 
A więc najczęściej są to przetworzone produkty, które 
dostarczają ich organizmowi niemal wyłącznie cukru, 
nasyconych kwasów tłuszczowych i soli. Nie są natomiast 
źródłem witamin i składników mineralnych, tak bardzo 
potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania młodego 
organizmu.

 Z moich doświadczeń wynika, że niemal co drugie 
dziecko wychodzi z domu bez śniadania. Natomiast jeszcze 
do niedawna szkolne sklepiki, oprócz bułek i drożdżówek, 

kusiły głównie słodyczami i słodkimi napojami, które dzieci 
spożywały w pośpiechu, na niezbyt długich przerwach 
między lekcjami. 

Czym skorupka za młodu nasiąknie
tym na starość trąci …

 Powyższe powiedzenie okazuje się być prawdziwe 
również w dziedzinie odżywiania. Wielu rodziców nie dba
o prawidłowe nawyki żywieniowe swoich dzieci. W konse-
kwencji w życiu dorosłym one również nie przejmują się 
prawidłowym sposobem odżywiania. Skutki tego przenoszą 
się więc w okres dorosłego życia i stanowią odbicie zanie-
dbań z okresu dzieciństwa. Badania naukowe potwierdzają, 
że najlepszym okresem do kształtowania zdrowych nawyków 
żywieniowych jest wiek do 10. roku życia dziecka. 
 Dorośli powinni pamiętać, że dziecko mając do 
wyboru np.: produkty mleczne lub pizzę, warzywa lub chipsy, 
jabłka lub frytki - zawsze wybierze to drugie. Przy czym w ta-
kim wyborze pomaga im bierna postawa rodziców. Postawa 
nastawiona na ustępstwa, wynikająca z niewiedzy bądź 
mająca na celu zachowanie „świętego spokoju” w domu. 

Co więc jedzą
nasze dzieci w szkolnych stołówkach ?

 Zalecenia żywieniowe są jasne: szkolny obiad 
powinien zaspokajać ok. jedną trzecią zapotrzebowania 
dziecka na energię. Dobrze, żeby posiłek obiadowy składał 
się przynajmniej z dwóch dań – zupy ugotowanej na wywarze 
jarskim lub mięsnym (nie powinno się stosować kostek 
rosołowych lub zasmażek), drugiego dania z mięsem (naj-
lepiej chudym: drobiem albo rybą – przynajmniej raz w tygo-
dniu), ale czasem też potrawami z sera lub nasion roślin 
strączkowych – do tego warzywa i węglowodany zbożowe – 
kasza jęczmienna, gryczana, ryż, makaron pełnoziarnisty lub 
ziemniaki, które jednak nie powinny pojawiać się w każdym 
obiedzie. Do smażenia należy używać tłuszczów roślinnych, 
idealny jest olej rzepakowy. No i deser, powinien być z do-
datkiem mleka i owoców, czyli: budynie, koktajle, galaretki
z owocami. Do picia najlepiej woda mineralna. 

 Wszystko zależy więc od kucharek/kucharzy. Oso-
by pracujące w kuchni nie zawsze jednak wiedzą, co to 
znaczy gotować zdrowo. Często pracują ponad 20 lat
w kuchni, a mimo to są „niereformowalne”: wg niektórych 
schabowy dla przykładu to „super” danie, ale risotto z mięsem 
drobiowym i warzywami już niekoniecznie. 

 Tolerowanie na terenie szkół takich praktyk niezdro-
wego żywienia obniża kondycję zdrowotną uczniów. Jeśli 
zadaniem programów edukacyjnych jest dostarczanie ucz-
niom niezbędnej wiedzy i nauczanie ich dokonywania właści-
wych wyborów, to dlaczego tak mało jest w nich informacji
o zdrowym żywieniu? Dlaczego szkoła nie kształci nawyków 
w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania się? 

 A przecież zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 26. lipca 2016 r. wszystkie jednostki oś-
wiatowe zobowiązane są do przestrzegania norm żywienio-
wych. 

A jak to jest w innych krajach ?

 W wielu zachodnich krajach problem niezdrowego 
odżywiania się dzieci i młodzieży został już dawno 
dostrzeżony. Kiedy w latach 90. przebywałam w Szwecji 
zaskoczyło mnie to, że wszystkie dzieci w szkole tzw. 
podstawowej obowiązkowo musiały zjadać obiad w szkolnej 
stołówce, oczywiście bezpłatny. Ponadto dzieciaki miały 
przedmiot poświęcony żywności, żywieniu i zdrowiu. Składał 
się on z części teoretycznej i praktycznej. Uczyły się przy-
gotowywać nawet dania obiadowe. Wiem, że Szwecja to nie 
Polska, ale … lubimy np. porównywać się do Irlandii. Otóż 
podczas wakacji jedną z moich pacjentek była dziewczynka 
(11 lat) mieszkająca właśnie w tym kraju. Opowiedziała mi jak 
wygląda żywienie w jej szkole. Przede wszystkim szkoła za-
pewnia dwie ok. półgodzinne przerwy: na śniadanie i tzw. 
lunch. Dzieci mają do dyspozycji bufet, z którego mogą 
wybrać ulubioną potrawę. I nie jest to „śmieciowa” żywność. 
Na terenie szkoły nie ma też żadnych automatów z napojami 
typu cola. Innym moim pacjentem był chłopiec mieszkający
w Chinach. On też nie miał problemów z żywieniem w szkole. 
Ciekawe natomiast jest to, że w obu rodzinach przeważała
w domu kuchnia polska, co skutkowało … nadwagą u tych 
dzieci. 

 Podsumowując – dieta naszych dzieci źle służy 
przyszłym pokoleniom. Prognozy dotyczące narastaniu 
zjawiska otyłości, która bardzo zwiększa ryzyko m.in. chorób 
układu krążenia i nowotworów są niestety bardzo złe. 

Sabina Budkiewicz

Więcej artykułów przeczytasz na stronie 
www.geminichojnice.pl

w zakładce  „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”

Nr 9/2018 (72)  WRZESIEŃ  2018



29

Gazeta LOKALNA REKLAMA

Nr 9/2018 (72)  WRZESIEŃ  2018



30

     Magdalena Kwaśna zajęła podczas 
Mistrzostw Świata w kl. Laser w Aarhus 
(Dania) 12 miejsce, które dały Polsce 
kwalifikację olimpijską w klasie Laser Radial 
na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. 
       Podczas żeglarskich Mistrzostw Świata 
wszystkich klas olimpijskich w duńskim 
Aarhus warunki były bardzo zróżnicowane. 
Jednego dnia wiatr wiał z prędkością około
8 węzłów by w kolejnym żeglarzy przywitał 
bardzo słaby wiatr. W Danii poza walką o me-
dale i tytuły mistrzów świata, toczyła się także 
rywalizacja o kwalifikacje olimpijskie dla 
krajów na igrzyska w Tokio. Tego wyczynu 
dokonała Magda Kwaśna z ChKŻ Chojnice.
    W złotej grupie w klasie Laser Radial 
żeglowały dwie Polki. Magdalena Kwaśna 
(ChKŻ Chojnice) oraz Agata Barwińska 
(MOS SSW Iława). Przepustkę olimpijską 
mogło w tej klasie zdobyć osiemnaście 

krajów, a obie zawodniczki zajęły miejsca, 
które zapewniały tę kwalifikację, ponieważ 
Kwaśna była w tym zestawieniu jedenasta 
(12 miejsce w regatach), a Barwińska szes-
nasta (20 miejsce w regatach). Pomiędzy 
tymi dwiema zawodniczkami rozpocznie się 
teraz walka o imienną przepustkę na 
igrzyska. - Czuję, że wykonałam 200 procent 
zakładanego wcześniej planu i jestem 
zachwycona swoim wynikiem. Od początku 
sezonu nie zawsze czułam, że ciężka praca, 
jaką wykonałam przynosiła efekty. W zwią-
zku z tym cieszę się bardzo, że te efekty 
przyszły w najważniejszym momencie. Nie 
spodziewałam się, że na tym etapie w jakim 
się znajduję, będę w stanie ukończyć mis-
trzostwa świata tak wysoko - podsumowała 
swój występ Magdalena Kwaśna w wywia-
dzie dla Polskiego Związku Żeglarskiego.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

          Reprezentacja Polski, w skład której 
weszli zawodnicy ChKŻ Chojnice Agnieszka 
Pawłowska, Jeremi Szczukowski, Jacek 
Kalinowski oraz Paulina Rutkowska z YKP 
Gdynia, wywalczyła brązowy medal Druży-
nowych Mistrzostw Europy w klasie Optimist 
(Włochy, 20-25.08.2018). Niewątpliwie jest to 
ogromny sukces, jednak niedosyt pozostał, 
gdyż srebro, a nawet złoto, były w zasięgu 
ręki, zabrakło tylko szczęścia. W walce o brą-
zowy medal nasza drużyna rywalizowała
z Turcją i wynikiem 2-1 przypieczętowała 
swój sukces. Mistrzami Europy zostali Włosi, 
którzy w finale pokonali Szwedów 2-1.
         W tegorocznych Drużynowych Mistrzo-
stwach Europy rywalizowało 15 reprezen-

tacji. Ostateczne wyniki prezentują się 
następująco:

1. WŁOCHY
2. SZWECJA
3. POLSKA
4. TURCJA
5. HISZPANIA
6. GRECJA
7. NIEMCY
8. HOLANDIA
9. CHORWACJA
10. ROSJA
11. UKRAINA
12. IZRAEL

Łukasz Dzięcielski, ChkŻ

      Zawodniczka Chojnickiego Klubu Żeglar-
skiego Magdalena Kwaśna ma kolejny po-
wód do zadowolenia. Po bardzo dobrym star-
cie na Mistrzostwach Świata w klasie Laser 
Radial i wywalczeniu dla Polski kwalifikacji 
olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 
2020 tym razem wywalczyła złoty medal 
Mistrzostw Europy w klasie Laser Radial 
U21. 
    Mistrzostwa odbywały się w Bastad
w Szwecji w dniach 17-24.08.2018 r. Na 
starcie stanęła cała europejska czołówka 
zawodniczek co skutkować mogło tylko jed-
nym - niezwykle zaciętą rywalizacją. Każda 
zawodniczka po cichu liczyła na złoto, jednak 
droga do medalu nie była łatwa. Nasza 
zawodniczka już od pierwszego dnia mi-
strzostw pokazała nie tylko swoje umieję-
tności i doświadczenie lecz także spokój

i opanowanie. To wszystko pozwoliło jej na 
bardzo dobre starty w poszczególnych wyś-
cigach, w których zawsze dopływała do mety 
w ścisłej czołówce. Już po pierwszym dniu 
pokazała, że będzie walczyć o najwyższe 
laury. Kolejne dni to pasmo bardzo dobrych 
wyników, o czym świadczy końcowy sukces, 
jakim jest zdobycie złotego medalu i tytułu 
Mistrzyni Europy w klasie Laser Radial U21.
     Magda nie pozwoliła sobie na stratę 
chociażby punktu do najgroźniejszych rywa-
lek - Dunki Anny Munch oraz Włoszki Caroli-
ny Albano i zajmując miejsca (1-1-2-2-1-3- 4-
2-5-1) zdecydowanie udowodniła, że jest 
najlepsza w Europie. 

Wielkie gratulacje dla Magdy !!
Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

Foto: materiały organizatora EurIlCA

        Po sukcesie Laserowców nadeszła pora 
na rywalizację na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży zawodników startujących
w klasie Optimist. Założenia przed regatami 
były jasne - zdobyć medal. Niestety plany 
pokrzyżował wiatr, a właściwie jego brak. Tak 
słabowiatrowe warunki sprawiły, że niestety 
nie udało się rozegrać wszystkich zaplano-
wanych wyścigów. Nawet najlepszym zda-
rzały się słabsze wyścigi, przez co do końca 
regat nie było wiadomo, komu dopisze 
szczęście. W klasyfikacji chłopców nasz Klub 
reprezentowało 6 zawodników. W stawce 69 
uczestników złoty medal zdobył Jacek 
Kalinowski z ChKŻ Chojnice, który pokonał 
swojego klubowego kolegę Antoniego Lipiń-
skiego. Na najniższym stopniu podium stanął 
Oskar Ponto z YKP Gdynia.
     Pozostali nasi zawodnicy zajęli 
następujące miejsca:

9 m. Rafał Pogorzelski
18 m. Jeremi Szczukowski

58 m. Korneliusz Dębiak
59 m. Marcel Montrymowicz

    W klasyfikacji dziewcząt rywalizacja była 
bardzo zacięta, lecz także nie rozegrano 
wszystkich wyścigów. Po 3 wyścigach w czo-
łówce było bardzo ciasno, lecz swoją klasę, 
pomimo jednego słabszego wyścigu, poka-
zała Agnieszka Pawłowska z ChKŻ Chojnice, 
która na remisie wywalczyła złoty medal. Taki 
sam dorobek punktowy miała zdobywczyni 
srebrnego medali Alicja Przybyłek z AZS OŚ 
Poznań. Brąz zdobyła Aleksandra Bobula
z JK KOTWICA Tarnobrzeg.

     Końcowy rezultat zaskoczył wszystkich. 
Optimiściarze dołożyli 2 złota i srebro do 
zdobytych wcześniej 2 złotych medali w kla-
sie Laser oraz złotego medalu w klasie 420. 
Obecną edycję Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży możemy zaliczyć do najbardziej 
udanej w historii.

Łukasz Dzięcielski, ChkŻ
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3 września 2018 r., godz. 19:00

PEŁNIA ŻYCIA

 Życie Robina było jak marzenie. Przystojny, 
błyskotliwy, odnoszący sukcesy młody 
mężczyzna, przykuwający uwagę kobiet, 
stojący u progu życiowego sukcesu. Aż 
trudno uwierzyć, że to wszystko przekreślić 
może jedna diagnoza brzmiąca jak wyrok: 
polio. Jak w takiej sytuacji odnaleźć siłę do 
walki? Gdzie  szukać nadziei? Opowieść
o niezwykłej miłości pięknej dziewczyny
i sparaliżowanego mężczyzny, którzy pos-
tanawiają rzucić wyzwanie losowi.

10 września 2018 r., godz. 19:00

SAMSON

Epicka opowieść o biblijnym superbohaterze 
z niezwykłym darem siły, wybrańcu Boga, 
który ma za zadanie wyzwolić swój lud
z niewoli. Po stracie miłości swego życia
z winy okrutnego księcia Filistyna, młody 
hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile broni 
swego ludu, poświęcając wszystko, by 
pomścić swoją miłość, swój lud i swojego 
Boga.

17 września 2018 r., godz. 19:00

SYN KRÓLOWEJ ŚNIEGU

Film łączy cechy dramatu i współczesnej 
baśni, w której dobro walczy ze złem. Jego 
akcja rozgrywa się w dwóch przeplatających 
się ze sobą wymiarach - realistycznym oraz 
poetycko-baśniowym. Ten rzeczywisty to 
świat Anny (Michalina Olszańska) samotnie 
wychowującej dziecko. Siedmioletni Marcin, 
spragniony mi łośc i  i  c iep ła ,  dz ięk i 
emerytowanemu pisarzowi Kazimierzowi 
(Franciszek Pieczka), ucieka do krainy 
fikcyjnych bohaterów Hansa Christiana 
Andersena. Tam, oddzielony parawanem 
fantazji od rzeczywistości, w której z różnych 
względów nie potrafi się odnaleźć, czuje się 
bezpieczny.

24 września 2018 r., godz. 19:00

JESTEM NAJLEPSZA. JA, TONYA

Sukces to śliska sprawa. Prawdziwa historia 
afery, która położyła kres karierze wielkiej 
gwiazdy. Tonya Harding, amerykańska 
mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, jedna
z największych pretendentek do olimpijskich 
medali, znana była z niełatwego charakteru
i kontrowersyjnych zachowań. Nikt jednak 
nie spodziewał się jak daleko zdolna jest się 
posunąć w walce o medale. Film zajął drugie 
miejsce w plebiscycie publiczności na 
Festiwalu w Toronto.
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01 września
Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza na uroczystości zwią-
zane z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Program: 
12:00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Orła przez władze 
miasta, organizacje społeczne i społeczeństwo. 13:00 
Odsłonięcie obelisku upamiętniającego trzech pierwszych 
rozstrzelanych chojniczan (Lasek Miejski).

01 września
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Chojni-
czanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach 
z drużyną GKS-u Katowice. Początek spotkania godzina 
17:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

01 września
Obędzie się tematyczna - konferencja popularnonaukowa 
poświęcona „Szarży pod Krojantami”. Początek o godzinie 
16:30. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich w Nowej Cerkwi.

02 września
Po rocznej przerwie spowodowanej nawałnicą wraca 
widowisko Szarży pod Krojantami.Plan uroczystości:
Część patriotyczno-religijna przy pomniku:
10:45 Wprowadzenie warty honorowej i pocztów sztand.
11:00 Powitanie gości;
- Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Szkole 
Podstawowej w Nowej Cerkwi oraz zaproszonych gości;
- Apel poległych i salwa honorowa;
- Składanie wieńców i kwiatów;
- Występ dzieci i młodzieży ze szkoły w Nowej Cerkwi.
12:00 Polowa msza święta;  
Część plenerowa - pole Szarży
13:30 Prezentacja klubów jeździeckich.
13:45 Prezentacja bryczek i powozów.
14:00 XVII „Bieg Ułański” – wyścig konny o Puchar Wójta 
Gminy Chojnice.
14:15 Koncert orkiestry wojskowej cz.I.
14:30 Pokaz musztry 150 – konnego szwadronu kawalerii.

14:55 Koncert orkiestry wojskowej cz.II.
15:10 „Kawaleryjska powinność”. Szarża „18 Pułku Ułanów 
Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939r.”
15:50 Wręczenie nagród za „Bieg ułański” i w konkursie na 
najciekawszy zaprzęg konny o Puchar Starosty 
Chojnickiego.
16:00 Pokazy zręcznościowej jazdy konnej „Dżygitówka”.
16:15 „Współczesne siły zbrojne. Szarża kawalerii 
zmotoryzowanej i pancernej.”
16:45 Prezentacja uczestników widowiska.
17:00 Okolicznościowy koncert zamykający widowisko.

03 września
Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza na uroczystości zwią-
zane z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej, Program: 
16:45 Zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji w Dolinie 
Śmierci, 16:55 Wystąpienie Burmistrza Miasta dr Arseniusza 
Finstera. 17:00 Msza Św. w intencji Pomordowanych i Oj-
czyzny oraz z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
2018/2019, którą odprawi Jego Ekscelencja ks. biskup 
Ryszard Kasyna. Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów
i wieńców pod pomnikiem. Odjazd autobusem z ul. 
Lichnowskiej o godz. 16:10, 16:15, 16:20. Po uroczystości 
organizatorzy zapewniają powrót tą samą linią.

04 września
Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
i Urząd Miejski zapraszają do Bazyliki Mniejszej na koncert 
chóru gospel Prairie View A&M University z Teksasu. Chór 
Concert Chorale pod kierownictwem A. Jan Taylor to zna-
komity amerykański zespół od wielu lat działający przy 
Uniwersytecie Prairie View A&M w Teksasie. Specjalizuje się 
w rozpowszechnianiu rzadko w Polsce wykonywanego,
a przecież fascynującego i przejmującego afro-amerykań-
skiego nurtu muzycznego jakim jest spirituals. Wejście na 
koncert jest bezpłatne, jednak za okazaniem biletu wstępu. 
Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Bazylika 
Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Plac Kościelny 5.

08 września
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Stowarzyszenie 
LekTURa zapraszają wszystkich zainteresowanych do 
udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Lekturą 
tegorocznej odsłony akcji jest „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. W czasie akcji będzie można obejrzeć kopie 
rękopisu „Przedwiośnia”, każdy otrzyma również pamią-

tkową zakładkę. Zachęcamy również do przyniesienia 
własnych egzemplarzy powieści, które opatrzone zostaną 
okolicznościową pieczęcią nadesłaną do biblioteki przez 
ogólnopolskiego organizatora akcji. Początek wydarzenia
o godzinie 11:00. Miejsce: Park Tysiąclecia w Chojnicach.

08 września
Pyszne zakończenie lata z Festiwalem Smaków Food 
Trucków!  Już po raz drugi do Chojnic przyjadą mobilne 
restauracje z całej Polski. Goście festiwalu będą mogli 
spróbować pyszności z różnych stron świata. Swoje 
autorskie propozycje zaserwuje ponad 20 food trucków.   
Festiwal Smaków Food Trucków to wydarzenie już dobrze 
znane mieszkańcom Chojnic. Do udziału zapraszane są 
najlepsze food trucki z całej Polski. Dobierane są one pod 
kątem różnorodności i jakości serwowanych potraw.
W jednym miejscu pojawią się reprezentanci kuchni wielu 
krajów i kontynentów. Wydarzenie kierowane jest do 
wszystkich smakoszy, zarówno tych dużych i małych, rodzin, 
grup przyjaciół i każdego, kto ma ochotę na poznawanie 
nowych smaków. Na miejscu będzie można spróbować 
niecodziennych potraw, jak również tych tradycyjnych
w autorskim wydaniu. Wszystko to przy dobrej muzyce
i wyborowym towarzystwie.  Wspólne świętowanie końca 
lata będzie bogate w atrakcje: gry, konkursy, zabawy
i oczywiście smaczne dania z różnych stron świata. 
Wszystko to okraszone wyjątkowo pozytywną atmosferą.  
Nie może Was zabraknąć! Początek wydarzenia o godzinie 
12:00. Miejsce: Plac Przy ulicy Huberta Wagnera.

08 września
Starostwo Powiatowe w Chojnicach, LGR Morenka oraz 
Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają na 
Rajd Kaszubskiej Marszruty w ramach zadania „Pomorskie 
kołem się toczy do Chojnic”. Rajd ma charakter gwiaździsty. 
Rowerzyści docierają do Chojnic (park Tysiąclecia) trasami 
Kaszubskiej Marszruty na terenie powiatu chojnickiego, 
dodatkowo trasa przebiegać będzie trasami biegnącymi 
przez Wdzydzki Park Krajobrazowy na terenie powiatu 
kościerskiego. Każdy uczestnik rajdu otrzymuje upominek 

startowy oraz możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród - 
nagroda główna rower.  Po zakończeniu Rajdu Kaszubskiej 
Marszruty zapraszamy wszystkich do Parku Tysiąclecia, 
gdzie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepo-
dległości przez Polskę odbędzie się Święto Powiatu 
Chojnickiego. Zaplanowaliśmy wspaniałą zabawę
z zespołami GOOOD, MeloMany oraz legendarnym 
zespołem Kombi.

8-9 września
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Regaty
o „Puchar Komandora ChKŻ”, kl. regatowe. Miejsce regat: 
Charzykowy.  

09 września
Festiwal Smaków Food Trucków. Dzień drugi. Początek 
wydarzenia o godzinie 12:00. Miejsce: Plac Przy ulicy 
Huberta Wagnera w Chojnicach.

09 września
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim
w Chojnicach z drużyną Potok-u Pszczółki. Początek 
spotkania godzina 14:00. Miejsce wydarzenia: Stadion 
Miejski  w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

11 września
Comiesięczne biegi w Parku 1000-lecia (centralnym miejscu 
miasta) organizowane dla uczczenia 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Organizowane 11 dnia każdego miesiąca 
przez rok, aż do 11.11.2018. Dystans 5 km, udział bezpłatny. 
Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Park 
Tysiąclecia w Chojnicach.

15 września
Gorąco zachęcamy do udziału w recitalu „Bardzo śmieszne 
piosenki” w wykonaniu aktorki Katarzyny Żak. Koncert ma 
charakter dobroczynny. Dochód ze sprzedawanych biletów 
przy wejściu auli liceum przeznaczony zostanie na budowę 
stacjonarnego hospicjum w Chojnicach. Koszt cegiełki to 30 
zł. Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Aula 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, 
Chojnice, ul. Nowe Miasto 4.

15 września
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Chojni-

czanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach 
z drużyną Stomilu Olsztyn. Początek spotkania godzina 
17:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

21 września
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów mocnego rockowego 
brzmienia na koncert w Pub-ie Wlad. INTERNAL QUIET – 
jeden z najbardziej zauważalnych i cenionych prospektów 
na polskiej scenie muzyki hard & heavy wyruszy jesienią
w roli headlinera na obejmującą docelowo swym zasięgiem 
trzydzieści lokalizacji trasę koncertową pod szyldem 'When 
The Rain Comes Down Tour 2018'. Początek koncertu
o godz. 19:00. Miejsce: Pub Wlad, ul. Młodzieżowa 35.

22 września
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Regaty „81 
Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego”. Miejsce regat: 
Charzykowy.

22 września
Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Chojnicach wystąpią soliści, chór, balet
i orkiestra zespołu "Mazowsze" z koncertem pt. ,,Mazowsze 
Niepodległej”. Tym wyjątkowym koncertem w hali 
widowiskowej Centrum Park Chojnice Zespół „Mazowsze” 
uczci setną rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a także obchody 70. rocznicy swojego powstania. 
„Mazowsze” to 130 artystów sceny: soliści, chór, balet
i orkiestra, 1500 kostiumów, ponad siedem tysięcy koncer-
tów dla 23 mln widzów. „Mazowsze” to 238 zagranicznych 
tras koncertowych i 194 odwiedzonych miejscowości w Pol-
sce. We wrześniu szansę zobaczenia tego niezwykłego 
widowiska będzie miała chojnicka publiczność. Cały 
jubileuszowy rok "Mazowsza" objął swoim patronatem 
honorowym Andrzej Duda, Prezydent RP. Bilety: 120 zł 
trybuny (sektor zielony i czerwony) 90 zł trybuny (sektor żółty 
i niebieski) Do nabycia w Chojnickim Centrum Kultury (ul. 
Młodzieżowa 44) oraz w Promocji Regionu Chojnickiego (ul. 
Stary Rynek 4) Wszystkie miejsca na widowni są 

numerowane. Początek wydarzenia o godzinie 18:00. 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum Park 
Chojnice, ul. H. Wagnera 1.

25 września
W ramach 1/32 finału Pucharu Polski Chojniczanka na 
Stadionie Miejskim w Chojnicach zagra z Legią Warszawa. 
Wiadomo już także, że ten mecz nie będzie transmitowany
w telewizji. W związku z czym jedyną możliwością, by 
obejrzeć starcie Chojniczanki z Legią jest wizyta przy 
Mickiewicza 12. Wzorem ostatnich pucharowych starć
z Legią i Wisłą, od strony klubowego parkingu powstanie 
dodatkowa trybuna.  Przedsprzedaż wejściówek ruszy już 
od środy 5 września. Pierwszeństwo przy zakupie biletów 
będą mieli posiadacze karnetów na mecze Chojniczanki
w rundzie jesiennej 2018 lub w całym sezonie 2018/19. 
Wszystkie informacje odnośnie form dystrybucji biletów, cen 
oraz pozostałych szczegółów zostaną podane w ponie-
działek 3 września. Początek spotkania o godzinie 19:30. 
Miejsce: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickiewicza 12.

27 września
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na 
wykład "Grzyby lecznicze - zdrowie prosto z leśnych 
kapeluszy" - dr Barbara Grzesiak z cyklu „Czwartkowych 
spotkań z przyrodą”. Ze względów organizacyjnych prosimy 
o wcześniejsze potwierdzanie udziału w wykładach (na 3 dni 
przed planowanym terminem wykładu). Osoby, które nie 
zgłosiły chęci udziału w wykładzie a przybędą, mogą liczyć 
się z brakiem miejsc. Miejsce wydarzenia: Siedziba Parku 
Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 
33. Początek wykładu o godzinie 18:00.

29 września
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Chojni-
czanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach 
z drużyną Stali Mielec. Początek spotkania godzina 19:00. 
Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. 
Mickiewicza 12.

30 września
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet Chojni-
czanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach 
z drużyną Canicuła Bytów. Początek spotkania godzina 
14:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

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


