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REKLAMA

CHARZYKOWY
ROZKWITAJĄ LATEM

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

Spacerkiem przy plaży

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

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

Perełka architektury

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

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

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

Spacerkiem przy plaży

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

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

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

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

Perełka architektury

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

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

 Jest mglisty poranek 1 września, godzina 4.15. 
Ułani siedzący na pozycjach obronnych pod Moszcze-
nicą słyszą przejeżdżający pociąg. W wilgotnym powie-
trzu niesie stukot kół, słychać posapywanie lokomoty-
wy. Berlin-Królewiec. Przeleciał. A więc jeszcze jedna 
noc spędzona w napięciu, na wyczekiwaniu – uderzą 
Niemcy, czy nie uderzą? Pociąg pojechał, pewnie za-
raz będziemy schodzić z pozycji – pomyślał niejeden 
z nich. Za pół godziny mieli się przekonać, jak bardzo 
się mylili…

 Stukot ułańskich podków niesie się koło Chojnic 
już od prawie dwóch miesięcy. Niesie? No, może nie za 
często, bo stukać trzeba mieć po czym. Choćby po kocich 
łbach, a tu dookoła drogi piaszczyste, polne, leśne. W mie-
ście i na „berlince” tylko „te lepsze”. W 1939 roku, od lipca, 
18 Pułk Ułanów Pomorskich przebywa na letnich ćwicze-
niach w rejonie Chojnice-Tuchola. Budują w tym czasie 
5 km umocnień polowych w pobliżu Chojnic. Wojna wisi 
w powietrzu, ale każdy myśli, że jednak rozejdzie się po 
kościach. 23 sierpnia pułk wraca do Grudziądza. Jednak 
nie na długo – już 26 sierpnia jest z powrotem, wchodząc 
w skład Oddziału Wydzielonego „Chojnice” (w nazewnictwie 
też Zgrupowanie „Chojnice”), rozlokowując się na południe 
od miasta.  Zadaniem „osiemnastki” było „…z zajmowanego 
rejonu stale, a szczególnie w nocy rozpoznawać patrolami 
na kierunku Moszczenica-Doręgowice – do linii szosy Za-
marte-Chojnice celem ubezpieczenia południowego pasa 

działania i stwierdzenia ewentualnego ruchu nieprzyja-
ciela. W wypadku rozpoczęcia akcji przez przeciwnika 18 
pułk ułanów przejdzie do rejonu Doręgowice-Moszczenica, 
skąd osłaniać będzie obronę Chojnic. Pod naporem prze-
ważających sił przeciwnika powstrzymywać go na kierunku: 
Lichnowy-Sternowo-Rytel”. 
 Ułani 1 szwadronu z I plutonu dowodzonego 
przez ppor. Feliksa Morkowskiego, siedzący na szpicy pod 
Moszczenicą usłyszeli w pewnym momencie odgłosy strze-
laniny. Nie wiedzieli, że to za sprawą „ich” pociągu. Ktoś się 

wyrwał, postrzelał i … tyle tego było. Strzelaninę wzięli za 
jakiś incydent, których w tej napiętej sytuacji było na granicy 
pełno. Nie wiedzieli, że pociąg, którego nie mogli wcześniej 
widzieć we mgle, to był pociąg pancerny. I teraz jego załoga 
opanowuje chojnicki dworzec. Gdy jednak o 4.45 rozpoczę-
ła się kanonada, wątpliwości być nie mogło – mamy wojnę. 
To już nie drobny incydent! Za dużo tego! Teraz trzeba wy-
patrywać Niemców i wypełnić swoje zadanie, czyli rozpo-
znać ruchy nieprzyjaciela i  zabezpieczać drogę Chojnice-
-Zamarte! Ale na razie na ich odcinku jest cisza i spokój. Aż 
niepokojąca. Około 5.30 we mgle zaczęło coś majaczyć. To 
patrole II batalionu 76. pułku, prowadzone przez miejsco-
wych Niemców ruszyły z zadaniem zepchnięcia polskich 
żołnierzy z linii dozorowania. Krótko po przekroczeniu toru 
kolejowego Niemcy osaczyli i zaatakowali grupę ułanów. 
Niechybnie wybiliby ich co do jednego, gdyby sąsiednia pla-
cówka nie otworzyła do Niemców ognia. W efekcie zostali 

wzięci w krzyżowy ogień i sami musieli się ratować. Nie-
mieccy piechurzy, wyszkoleni na takie okazje, polskich kul 
uniknęli, ale zginęli cywilni przewodnicy. Po polskiej stronie 
straty były większe – zginął ppor. Morkowski, kilku ułanów 
było rannych. Ppor. przed śmiercią zdążył wysłać meldu-
nek do swojego dowódcy rtm. Świeściaka. Ten ruszył w sile 
dwóch plutonów (ok. 50 ludzi) z odsieczą. Przed wsią, na 
otwartym terenie, spieszeni ułani Świeściaka natknęli się 
na 300 niemieckich piechurów i to zdecydowanie lepiej 
uzbrojonych. Stosunek sił, zarówno w ludziach, jak i karabi-
nach maszynowych był korzystny dla Niemców – 1:4. Wynik 
tej potyczki był oczywisty. Rotmistrz nakazał odwrót, ale za-
nim ułani dosiedli koni, znowu padli zabici i byli ranni. Poza 
ppor. Morkowskim polegli st. ułan Jan Hryniewicz i ułan 
Józef Kraszewski. Wobec takiej przewagi ułani musieli się 
wycofać. Niemcy osiągnęli cel – opanowali drogę. Zbliżała 
się godzina 7.00 rano.

 Dzisiaj wydaje się nam, przez pryzmat tego, co 
widzimy, że 80 lat temu było tak samo, że z Chojnic do Za-
martego i Moszczenicy mieliśmy drogi asfaltowe. Nic bar-
dziej mylnego! Tak naprawdę wiele się pozmieniało. Wtedy 
lasy rosły inaczej, dróg bitych było jak na lekarstwo, a as-
faltowych, to ze świecą szukać. Dzisiaj nawet nie ma części 
zabudowań, które były prawie pod naszym nosem 1 wrze-
śnia 1939 roku, np. Poggenkrug przy drodze do Bytowa, na 
wysokości drogi wylotowej z Charzyków przy drodze leśnej 
prowadzącej do Nieżywięcia. Las przy drodze Chojnice-Za-
marte, a potem w stronę Moszczenicy też wyglądał inaczej. 
Wystarczy popatrzeć na mapy sprzed 90 lat. Pisał o tym 
A. Lorbiecki w „chojniczan.pl”. Ale jedno się nie zmieniło – 
o wydarzeniach 1 IX 1939 roku – PAMIĘTAMY.

Piotr Eichler
(Fundacja Szarża pod Krojantami)

Mapa pokazująca miejsce walk, o których jest mowa w artykule.
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 sierpnia
Punktualnie o godz. 17.00 w całym kraju przez minutę, sy-
gnałem ciągłym zawyły syreny. Kibice MKS Chojniczanki 
i członkowie Stowarzyszenia „CIS” z Męcikała spotkali się, 
w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na Sta-
rym Rynku by uczcić pamięć walczących o wolność miesz-
kańców stolicy. Wydarzenia z 1 sierpnia 1944 roku upamięt-
nili m.in. budując na płycie rynku symbol Polski Walczącej.

01 sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na 
Stary Rynek, gdzie było można oglądać wystawę fotogra-
ficzną poświęconą tematyce karmienia piersią. „Karmisfe-
ra - Chojnice Karmią Piersią” to lokalna grupa edukacji 
i wsparcia dla mam z Chojnic i okolic. Inicjatywa została 
zapoczątkowana przez Alicję Pasionek-Sikorę oraz Domi-
nikę Daszkiewicz-Dykiert. Wystawa była czynna od 1 do 15 
sierpnia 2021 roku.

01 sierpnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wystawę „Obraz-
ki pana od muzyki” wszechstronnie utalentowanego choj-
niczanina Macieja Jarczyńskiego. Była to wystawa ma-
larstwa, rysunku i scenografii na której zaprezentowano 
kilkadziesiąt prac powstałych przede wszystkim w latach 
2020-2021. Na wystawie zaprezentowano głównie dwa 
cykle: Cykl malarstwa i rysunku „Improwizacje” oraz cykl 
rysunków „Zapis ruchu”. 

03 sierpnia
Burmistrz spotkał się z dzierżawcami działek przy „popraw-
czaku”, którzy dostali wypowiedzenia w związku z planami 
budowy na tym terenie żłobka miejskiego. Za Schroniskiem 
dla Nieletnich przy ulicy Igielskiej zlokalizowany jest teren 
miejski, którzy przez wiele lat dzierżawiono mieszkającym 
po sąsiedzku chojniczanom. Ci zagospodarowali go, jako 
warzywniaki i miejsce do wypoczynku na łonie natury.

03 sierpnia
Ruszyła sprzedaż biletów na mecz 2. kolejki eWinner 2 Ligi: 
Chojniczanka – Sokół Ostróda. Była to pierwsza okazja 
w nowym sezonie, by zobaczyć „Chlubę Grodu Tura” w ak-
cji na własnym stadionie. Bilety na mecze domowe Chojni-
czanki można kupić: stacjonarnie w Strefie Kibica w Domu 
Towarowym Libera (wtorek – piątek: 10:00 – 17:00, sobota: 
9:30 – 13:30) oraz punktach sprzedaży KupBilet (salony 
empik oraz Kolporter na terenie całego kraju), a także onli-
ne za pośrednictwem strony www.kupbilet.pl. 

03 sierpnia
Punktualnie o godz 8:00 rano z placu Emsdetten do Kra-
kowa wyruszyła  16-osobowa grupa uczestników Marszu 
Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Uczestników wy-
prawy pożegnał wiceburmistrz Adam Kopczyński. Głów-
nym organizatorem jest niestrudzony „rycerz herbu Tur”  
Bogdan Kuffel.

03 sierpnia
W czytelni MBP odbyło się trzecie spotkanie w ramach 
warsztatów o karmieniu naturalnym. Wiedzę teoretyczną 
i praktyczną przybliżały uczestniczkom promotorki karmie-
nia Dominika Daszkiewicz-Dykiert i Alina Pasionek-Sikora.

07 sierpnia
W charzykowskim amfiteatrze im. Ottona Weilanda roz-
brzmiały  szanty! Na scenie wystąpili między innymi znane 
świetnie publiczności zespoły: Perły i Łotry oraz Mechanicy 
Shanty.  Ponadto można było posłuchać: Trzecią Miłość, 
Grzegorza Tyszkiewicza, Happy Drew oraz Focus.  Dzień 
wcześniej odbyła się Żeglarska Gra Terenowa. Dodatkowo 
w godz. od 15.00 do 19.30 naprzeciwko posterunku poli-
cji w Charzykowach był dostępny mobilny punkt szczepień 
przeciw COVID-19.  Była to inicjatywa Starostwa Powiato-
wego oraz Urzędu Gminy w Chojnicach.

07 sierpnia
ChKS Kolejarz obchodził 95 urodziny! Na stadionie przy uli-
cy Lichnowskiej odbyła się urodzinowa feta. 
Tego samego dnia drużyna seniorów rozegrała swój pierw-
szy mecz po awansie do V ligi z Spójnią Sadlinki, który wy-
grała 2:0.

07 sierpnia
W miejscowości Widno odbło się tradycyjne pieczenie chle-
ba. Była to już 23 edycja wydarzenia, które co roku ściąga 
tłumy Chojniczan.  Ceremonii wypieku towarzyszyszył pik-
nik rodzinny.

08 sierpnia
Chojniczanka wygrała w II kolejce z Sokołem Ostróda 4:0 
i zaliczyła najlepszy start sezonu w historii gry na szczeblu 
centralnym. Do tej pory tylko trzy razy zdarzyło się, żeby 
„Chojna” miała komplet punktów na koncie po dwóch ko-
lejkach. Nigdy nie miała jednak tak imponującego bilansu 
bramkowego jak obecne 8:0.

09 sierpnia
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toru-
niu powołał pana Wiesława Kiedrowskiego na stanowisko 
nadleśniczego w Nadleśnictwie Rytel. Nowy nadleśniczy 
jest mieszkańcem gminy Chojnice i od początku był związa-
ny z nadleśnictwem Rytel gdzie zaczął pracę w 1989 roku, 
później był leśniczym w Nadleśnictwie Woziwoda.

10 sierpnia
W wielu miastach Polski, w tym i w Chojnicach, odbyły 
się manifestacje, pod hasłem „Wolne media, wolni ludzie”,  
w obronie stacji telewizyjnej TVN i wolnych mediów. W ge-
ście solidarności w akcję włączyli się również dziennikarze 
chojnickiego radia Weekend FM.

11 sierpnia
Minęła czwarta rocznica tragicznej nawałnicy, która prze-
szła przez Pomorze w 2017 roku. Podczas gwałtownej na-
wałnicy zginęło pięć osób, w tym dwie dziewczynki, które 
przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. 
Wójt Gminy Chojnice złożył kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą śmierć harcerek z obozu nad jeziorem Śpierewnik.

15 sierpnia
Członkowie stowarzyszenia Polska 2050 zaprosili miesz-
kańców Chojnic na Stary Rynek na piknik „Poznajmy się”. 
To ogólnopolska akcja ruchu Polska 2050 Szymona Hołow-
ni.  Spotkanie prowadził Mariusz Paluch lider ruchu Polska 
2050 w powiecie chojnickim wraz z prezydium gdańskim 
i wolontariuszami. Piknik miał przede wszystkim zachęcić 
mieszkańców do rozmów a organizatorzy w ten sposób 
chcieli pokazać, czym się zajmują i co jest dla niech ważne. 

16 sierpnia
Na sesji rady miejskiej radni podjęli uchwałę o połączeniu 
dwóch komisji tj. Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Ko-
munalnej. Z perspektywy czasu okazało się, że prace i dys-
kusje dublowały się w obydwu komisjach. 

16 sierpnia
Piętnastu radnych przy sześciu wstrzymujących się pozy-
tywnie opowiedziało się na sesji za zmianami w budżecie 
miejskiego programu walki o czyste powietrze. Dzięki do-
datkowej kwocie 436 tysięcy złotych tegoroczny budżet 
wzrósł do 1 mln 200 tys. zł.  Do chwili obecnej wpłynęły 
164 wnioski, z czego 119 zostało rozpatrzonych, w tym po-
zytywnie 109, negatywnie 8 a 10 wniosków zostało prze-
łożonych na rok przyszły. 23 wnioski zostały zrealizowane 
i rozliczone na kwotę 161 tys. zł.  

16 sierpnia
Podczas sesji rady miejskiej miało miejsce ślubowania 
nowej radnej. W miejsce byłego już radnego Bogdana 

Marcinowskiego do rady dołączyła Janina Kosiedowska 
z KW Arseniusza Finstera. Bogdan Marcinowski objął (30 
lipca) stanowisko prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej i zgodnie z przepisami nie mógł dalej sprawować man-
datu radnego. Janina Kosiedowska jest Zasłużoną Obywa-
telką Chojnic, tytuł ten otrzymała decyzją radnych w 2019 
r. W Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie od wielu lat 
pełni funkcję prezesa, stara się kultywować kulturę kaszub-
ską na ziemi chojnickiej.

21 sierpnia 
Na Osiedlu Kolejarz Prochowa odbył się festyn „Zakończe-
nie lata 2021”.  Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji 
co zaowocowało sporą frekwencją. Do wszystkich atrakcji 
przewidzianych dla uczestników były kolejki. Od godziny 15 
do 18 odbywały się konkursy sportowe, w których nagrody 
wygrało ponad 60 dzieci.

24 sierpnia
Na XXII Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Polski 
Północnej w gminie Gniew, który upłynął pod znakiem Pia-
seczno Folklor Festiwal, zespół pieśni i tańca „Bławatki” 
działający przy ChCK zajął I miejsce w kategorii „zespoły” 
oraz II miejsce w kategorii „kapele”.  Ideą Piaseczno Folklor 
Festiwalu jest popularyzacja kultury ludowej w społeczeń-
stwie, a głównymi jego celami jest ochrona gwary, obrzę-
dów i zwyczajów, wymiana doświadczeń artystycznych 
między zespołami, a także wspieranie oraz promocja regio-
nalnej twórczości artystycznej. 

27 sierpnia
Kolejny sukces na igrzyskach paraolimpijskich stał się fak-
tem. Chojniczanin Lech Stoltman zdobył brązowy medal 
w pchnięciu kulą i stał się już piątym Polakiem z paraolim-
pijskim krążkiem. Stoltman zdobył brązowym medal igrzysk 
paraolimpijskich w konkursie pchnięcia kulą (F55), z wyni-
kiem 12.15 metrów! To drugi krążek olimpijski w karierze 
zawodnika. W Tokio powtórzył swoje osiągnięcie sprzed 
pięciu lat. Podczas igrzysk paraolimpijskich w Rio również 
wywalczył brązowy medal, ale wówczas rzucił 11,39 m. 
W międzyczasie wywalczył dwa wicemistrzostwa świata 
(2017, 2019), a w tym roku w Bydgoszczy srebrny medal 
mistrzostw Europy.

28 sierpnia
Odbył się XV Turniej Rycerski. W tym roku turniej odbyły się 
w innym miejscu i w innej formie niż było to zazwyczaj. Cała 
impreza rekonstruktorska przeniosła do hali widowisko-
wo-sportowej oraz na boiska przy ulicy Huberta Wagnera, 
a finałem turnieju  nie była inscenizacja oblężenia Chojnic, 
a pokaz konny Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Gildii Działań 
Historycznych Alte Knochen z Grudziądza. Wrażenie robiły 
także umiejętności rycerzy walczących w szrankach oraz 
precyzja i skupienie łuczników. Ci w tym roku przybyli z El-
bląga, Bytowa, Tuchomia, Starogardu Gdańskiego, Gdyni, 
Inowrocławia i Chojnic.

28 sierpnia
Znicz Pruszków stawił skuteczny opór Chojniczance. Go-
spodarze będący na drugim miejscu w tabeli, nie wykorzy-
stali atutu własnego boiska i przegrali spotkanie. Chojni-
czanka – Znicz Pruszków 1:2 (1:0)

30 sierpnia
Czterech nauczycieli z gminy Chojnice odebrało akty nada-
nia na nauczyciela mianowanego.   Są to: Lucyna Skurcz 
– Szkoła Podstawowa im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich    
w Nowej Cerkwi, Wioletta Skórska  – Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach, Jolan-
ta Szopińska – Szkoła Podstawowa w Charzykowach, Re-
nata Miszewska  – Szkoła Podstawowa w Charzykowach.

 Prezentowany zbiór studiów odkrywa nieznane 
nikomu sekrety i tajemnice funkcjonariuszy chojnickiej, 
sępoleńskiej i tucholskiej bezpieki. Każdy ze względu na 
różnorodności znajdzie dla siebie historię, która wciągnie 
go bez reszty. Zainteresowany czytelnik oprócz tajemnic 
i starannie strzeżonych sekretów esbeków, pozna malwer-
sacje finansowe, afery, nadużywanie władzy oraz najbar-
dziej ciemne grzeszki, które bynajmniej nie dotyczą tylko 

i wyłącznie osób już nieżyjących, lecz przede wszystkim 
tych którzy nadal żyją obok nas i z powodzeniem brylują 
w lokalnych społecznościach, czasami ciesząc się nawet 
prestiżem ze względu na pełnione funkcje publiczne i pie-
niądze nie zawsze zarobione w uczciwy sposób? 

 Zapraszamy na spotkanie z autorem połączone 
z możliwością nabycia publikacji.

Sensacje i sekrety powiatu chojnickiego, sępoleńskiego i tucholskiego t. 2.

Wszechnica Chojnicka, 28 września 2021 r., godz. 17:00 
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

 16 sierpnia 2021 roku odbyła się XXIX sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do „videosesji”, która odbyła się 
zdalnie, zasiadło przed laptopami 21 radnych. Sesję roz-
począł Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji została Janina Kłosowska, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych: Andrzeja Platę i Krzyszto-
fa Pestkę. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od spra-
wozdania burmistrza miasta z okresu międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster – Panie przewodniczący, 
Wysoka Rado, szanowni Państwo. ... złożyliśmy trzy wnioski 
do rządowego funduszu Polski Ład, są już sformalizowa-
ne i złożone. Pierwszy wniosek dotyczy dostępności głów-
nej arterii komunikacyjnej Chojnic poprzez przebudowę ul. 
Obrońców Chojnic i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Koszt 12.335.000 zł, dofinansowanie 95%, czyli 11.719.000 
zł, wkład własny to tylko 616.000 zł. Drugi temat, to budo-
wa żłobka miejskiego w Chojnicach. Koszt – 8.392.000 zł, 
dofinansowanie w 85%, czyli 7.133.000 zł, wkład własny – 
1.258.000. I trzecia inwestycja – budowa ul. Rzepakowej. 
Ona była z Funduszu Dróg Samorządowych, ale niestety 
nie mamy dofinansowania, dlatego powtarzamy. Inwestycja 
bardzo ważna moim zdaniem, koszt – 4.147.000 zł, dofinan-
sowanie w wysokości 95%, czyli 3.939.000 zł, wkład wła-
sny 5%. Czy otrzymamy finansowanie na te trzy zadania, 
nie wiem, ale bardzo chciałbym żebyśmy otrzymali dwa. 
Rozmawiałem na ten temat z panem posłem Aleksandrem 
Mrówczyńskim, jestem przekonany, że będzie wspierał na-
sze działania.
    Jeżeli chodzi o inne inwestycje, to nie mamy jeszcze ugo-
dy z PKP Nieruchomości w sprawie parkingu przy dworcu 
autobusowym. Ja nie chciałbym tutaj jakiejś tyrady wygła-
szać, ale to, co PKP Nieruchomości w tej chwili wymyślają, 
to jest kompletna tragedia. Przecież my budujemy ten par-
king między innymi dla podróżnych PKP i mamy problem 
w tej chwili, moim zdaniem, negocjacyjny, który trzeba bę-
dzie bezpośrednio rozwiązać. Trwa przetarg na inspekto-
ra nadzoru. Jak państwo wiecie jest sześć ofert i bardzo 
dobre oferty.  Dalej, jeżeli chodzi o poprawę gospodarki 
wodami opadowymi, to zakończyliśmy pięć z dziewięciu 
umów. Subisława – pozostała do wykonania warstwa wią-
żąca asfaltu, ułożono kolektor deszczowy w Dąbrowskie-
go, prace zostaną wznowione w sierpniu i w sierpniu zo-
staną zakończone. Zbiorniki retencyjny Sobierajczyka jest 
w 50% gotowy. Tempo prac jest zgodne z harmonogramem 
i tutaj nie zamierzamy przyspieszać ze względu na możli-
wości też związane z płatnościami. Prochowa, Sobieraj-
czyka, Brzozowa, Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, 
mówię po starych nazwach jeszcze, Okrzei, Kasprzaka, 
Goedtke, 14 Lutego, Wycecha. Zakończyliśmy prace na 
odcinku Prochowej w stronę Placu Piastowskiego do Brzo-
zowej. Pozostała część ulicy Prochowej wraz z ulicami 
przyległymi jest planowana do zrealizowania w przyszłym 
roku, tak żeby dać mieszkańcom troszeczkę oddechu. 
Zakończono prace na odcinku Al. Brzozowej do Parku 
1000-lecia. Jest nowa warstwa asfaltu położona, tak że 
myślę, że wszystko w tej chwili jest w najlepszym porząd-
ku. Najtrudniejszy moment nas czeka, czyli Parkowa, Plac 
Niepodległości, Okrężna. Prace rozpoczną się w sierpniu 
i mają się zakończyć w bieżącym roku.
    Jeżeli chodzi o inne tematy, to przygotowujemy się do 
budowy przepompowni instalacji odprowadzającej wody 
deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżo-
wej. Dzisiaj rozmawiałem z panem starostą na temat skrzy-
żowania Ceynowy – Młodzieżowa. Naszym zdaniem ewi-
dentnie jest tam instalacja powiatowa i powiat powinien ją 
przebudować. My mamy duże kolektory i możemy odebrać 
wody deszczowe, ale samo skrzyżowanie jest drogą powia-
tową i prosiłem pana starostę, żeby podjąć działania, bo to 
już w tej chwili wstyd. Każdy deszcz w Chojnicach, to jest 
pompowanie wody na skrzyżowaniu Młodzieżowa – Ceyno-
wy. I chyba zostałem zrozumiany bardzo pozytywnie. 
    Amfiteatr, mobilna scena, plac zabaw, toaleta pu-
bliczna, ciąg spacerowy, te prace zostaną zakończone do 
końca września.
      Podpisano umowę na prace projektowe związane z pod-
grzewaniem murawy na stadionie miejskim MKS Chojni-
czanka. Termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 
to jest 20 września.
   Ulica Działkowa jest projektowana, nie ma opóźnień. 
Projekt przebudowy Kardynała Wyszyńskiego też jest reali-
zowany zgodnie z planem, czyli do 30 listopada. Rodziewi-
czówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera, Paderew-
skiego, Reja do Zapolskiej, Gdańska – dojazd do Opusa, 
prace zakończono, trwają czynności odbiorowe.
    Węzeł integracyjny transportowy, jeżeli chodzi o ścieżki, 
to państwo wiecie, że zakończyliśmy. Natomiast, w tej chwi-
li mamy opóźnienie przy budowie dworca autobusowego 

i firma Marbruk wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji 
tego zadania, a to jest związane z uzgodnieniami z koleją, 
panem wojewodą i innymi instytucjami.
     Jeżeli chodzi o inne tematy, to Gdańska, Tucholska do 
wiaduktów, tutaj chcemy przyspieszyć realizację tego zada-
nia. Jest deklaracja wykonawcy, że w sierpniu planuje roz-
poczęcie prac drogowych, tak żeby nie prowadzić ich przez 
najbliższe dwa lata, tylko zakończyć w tym roku, najdalej 
wiosną przyszłego roku. 
     Jeżeli chodzi o Obrońców Chojnic, to bardzo ważna 
dokumentacja, mamy nadzieję ją uzyskać do 30 listopada 
tego roku. Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł, 
bardzo ważna inwestycja, bo tutaj mamy w tarczy rządowej 
10 mln zł plus połowę wkładu własnego z gminy i środki 
własne. Więc tutaj już będziemy w tej chwili składać wnio-
sek o ZRID, we wrześniu, czyli do końca roku powinniśmy 
te prace rozpocząć i rozstrzygnąć przetarg.
    Specjalnie przygotowałem zestaw inwestycji oświato-
wych, ponieważ taki, moim zdaniem, rekord pobiliśmy, po-
nieważ zainwestowaliśmy 3.220.000 zł w placówki oświato-
we w Chojnicach. Ja wiem, że potrzeb jest jeszcze znacznie 
więcej, ale pozyskaliśmy dużo środków zewnętrznych. 
Jeżeli państwo pozwolą, to zapraszam was 27 września 
o 10:00 na taką retrospekcję tych inwestycji, będzie można 
do każdej szkoły wejść, zobaczyć jak to wygląda. Ale jeżeli 
państwo pozwolicie, to szybciutko powiem co zrobiliśmy.
      Budowa placu zabaw przy SP nr 1 – 130.000 zł. Niestety 
nie udało się rozstrzygnąć inwestycji związanej z salą gim-
nastyczną w SP nr 1, ale ten temat będzie rozstrzygany jak 
najszybciej. Przebudowa i modernizacja toalet oraz układu 
komunikacyjnego w SP nr 1, to się wiąże z połączeniem 
tych dwóch szkół, to jest 600.000 zł – kontynuacja prac roz-
poczętych, odbiór odbył się 13 lipca. Adaptacja pomiesz-
czeń po mieszkaniu służbowym woźnego – 50.000 zł, po-
wstały dwie sale terapeutyczne oraz toalety dla dzieci z klas 
I-III. Adaptacja pomieszczeń na cele sali sensorycznej i sali 
doświadczania świata – 20.000 zł. To wszystko SP nr 1. 
     W SP nr 3 – remont placu zabaw – 117.000 zł, zadanie 
już jest zrealizowane. Zakup i instalacja dwóch pracowni 
komputerowych, terminalowych – 80.000 zł. Instalacja sieci 
komputerowej LAN, światłowodowej – 150.000 zł. I bardzo 
ważny temat – wykonanie instalacji fotowoltaicznej poprzez 
położenie na budynku 80 szt. paneli elastycznych  o mocy 
40 kWp, to jest SP nr 3. Dalej, SP nr 3 – modernizacja 
wejścia do budynku szkoły od strony sali gimnastycznej – 
80.000 zł. Doposażenie stołówki szkolnej – środki pozyska-
ne z zewnątrz – około 100.000 zł. Przebudowa toalet dla 
uczniów szkoły – 120.000 zł.
    Remont placu zabaw w SP nr 5 – 119.000 zł. Budowa 
monitoringu wizyjnego i radiowęzła w SP nr 5 – 130.000 zł.
     Modernizacja elewacji budynku SP nr 7, bardzo ważna 
inwestycja, moim zdaniem, po budowie ronda, sali gimna-
stycznej – 460.000 zł. Modernizacja stołówki szkolnej w SP 
nr 7 – 11.000 zł. 
    Dalej, SP nr 8 – remont sali gimnastycznej, o którym pań-
stwo mówiliście wiele razy, już jest zrealizowany – 250.000 
zł. Adaptacja pomieszczeń magazynowych na cele sali 
cross fit – 60.000 zł. I prace remontowo – adaptacyjne, cho-
dzi o salę do nauki języka angielskiego, świetlicę, koryta-
rze, hol główny, gabinet logopedyczny, pokój nauczycielski 
– 129.000 zł. I to jest razem Wysoka Rado – 3.220.000 zł. 
W mojej ocenie, to jest rekordowy rok, jeżeli chodzi o inwe-
stycje remontowo – modernizacyjne w chojnickich szkołach 
... 
    Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie prze-
wodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Chciałbym 
zasygnalizować kilka tematów. W pierwszej kolejności 
chciałbym powrócić do tematów związanych z komisją i kil-
ku pytań, które tam padły. Jeżeli chodzi o bibliotekę i sta-
tystyki funkcjonowania, niestety nie mam tych danych na 
dzisiejszą sesję. Myślę, że na kolejną sesję uda się je tu 
państwu uwypuklić. Sugeruję także zaproszenie pani dy-
rektor na Komisję Kultury i Sportu lub Edukacji, aby mogła 
wszystkie tematy związane z funkcjonowaniem biblioteki 
państwu przybliżyć.
     Jeżeli chodzi o temat związany z doposażeniem nowe-
go boiska przy Kolejarzu, po powrocie dyrektora Buławy 
usiądziemy z zarządem klubu, aby ustalić harmonogram 
doposażenia tego boiska i co jeszcze tam w tym temacie 
można zrobić. Podjęliśmy także, tutaj z panią radną Renatą 
Dąbrowską temat ciągu pieszego przy boisku, czyli taki sta-
ry beton, który jest mocno skorodowany i bardzo brzydko 
wygląda. Jest tutaj taka inicjatywa, aby wspólnie z klubem 
tą inwestycję w najbliższym czasie także wykonać, na przy-
kład na zasadzie, że miasto zakupi materiały, czyli jakąś 
kostkę, podsypkę, a klub za pomocą sponsorów inwestycję 
by wykonał. To tyle, jeżeli chodzi o pytania z komisji.

     Chciałbym państwu zasygnalizować kilka tematów. Po 
pierwsze, trwają konsultacje funduszy europejskich dla Po-
morza. ... Czynnie bierzemy udział w tych konsultacjach, 
spotykamy się online z włodarzami, z przedstawicielami po-
wiatów z całego województwa pomorskiego. Jeżeli chodzi 
o fundusze europejskie dla Pomorza, to może troszeczkę 
przybliżę państwu jak to wygląda. Podobnie jak w latach 
2014 – 2020, w nowej perspektywie około 60% funduszy 
z polityki spójności trafi do programów realizowanych na 
poziomie krajowym. Około 40 % otrzymają programy re-
gionalne zarządzane przez marszałków województw. Pie-
niądze na programy regionalne podzielono według algo-
rytmu opartego na obiektywnych kryteriach, czyli o liczbę 
ludności, PKB na mieszkańca. 75% środków już podzie-
lono na województwa, 25% przeznaczono na tak zwaną 
rezerwę i będą realizowane w czasie negocjacji kontraktu 
programowego.
     Jeżeli chodzi o budżet środków unijnych w programie dla 
województwa pomorskiego, to mamy do czynienia z kwotą 
1,67 mld EUR, z czego 1,25 mld EUR stanowi Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 420 mln to jest Europejski 
Fundusz Społeczny Plus. W nowym programie, czyli tym 
FEP dla Pomorza mamy osiem celów priorytetowych i to są 
takie cele jak: bardziej konkurencyjne i inteligentne Pomo-
rze, bardziej zielone Pomorze, lepiej połączone Pomorze,  
Pomorze o silniejszym wymiarze społecznym, Pomorze bli-
żej obywateli, priorytet pomocy technicznej oraz priorytet 
pomocy technicznej – EFRR.
     W przypadku nowego Programu dla Pomorza duży na-
cisk położony został na wspieranie przystosowania się do 
zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęska-
mi żywiołowymi i katastrofami. Powstała taka diagnoza i tu 
warto przybliżyć pewien aspekt, jeżeli chodzi o udział par-
ków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzch-
ni miasta. I tutaj na przykład Chojnice są na pierwszym 
miejscu, nasz udział w terenach zielonych w stosunku do 
innych miast naszego województwa, to jest 19,8%, a naj-
niższy wskaźnik terenów zielonych jest w Krynicy Morskiej 
i zawiera się w przedziale 0,1 – 0,2%. Więc jeżeli chodzi 
o Chojnice, to nie wygląda źle. Najprawdopodobniej pierw-
sze konkursy w ramach nowych funduszy zostaną ogłoszo-
ne w pierwszej połowie 2022 r., do tego się już teraz mocno 
przygotowujemy.
      Jeżeli chodzi o program „STOP dla SMOGU”, w dzi-
siejszym budżecie znajdą państwo propozycję zwiększenia 
budżetu o 436.000, nasz program wzrośnie do 1.236.000. 
Na tą chwilę, jeżeli chodzi o statystyki, bo program cieszy 
się dużą popularnością, złożono 164 wnioski. 119 zostało 
rozpatrzonych, w tym 109 – pozytywnie, 8 – negatywnie. 10 
wniosków jest przełożonych na 2022 r., 23 wnioski zostały 
już zrealizowane i rozliczone na kwotę 161.000. Bardzo pro-
szę państwa radnych, aby tą zmianę budżetową poparli, bo 
to program dla nas wszystkich bardzo ważny i myślę, że te 
pieniądze są wydane bardzo dobrze.
      Pojawiła się inicjatywa z Koronowa, i tutaj muszę 
państwu zasygnalizować, bo być może na kolejnej sesji, 
wrześniowej lub październikowej, będziemy musieli podjąć 
kwestię zabezpieczenia środków. Jeżeli chodzi o Korono-
wo, Koronowo jako jednostka samorządu terytorialnego 
wystąpiła o pozyskanie środków z programu Kolej Plus, 
przeszli pierwszy etap, na utworzenie linii łączącej Byd-
goszcz i Chojnice. Trasa miałaby przebiegać od Bydgosz-
czy, przez Koronowo, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, swój 
bieg miałaby kończyć w Chojnicach. W tej chwili włodarze 
Koronowa stoją przed faktem rozstrzygnięcia przetargu na 
studium planistyczno – prognostyczne, które powinno być 
gotowe do końca listopada i powinno być załącznikiem do 
kolejnego wniosku, w kolejnym etapie z programu Kolej 
Plus. Myślę, że warto się nad tym tematem pochylić. Jeste-
śmy w stałym kontakcie z Koronowem. Czekamy na propo-
zycje, o jakie środki chodzi. Wiemy, że oferty, które zostały 
złożone na opracowanie studium opiewają od 799.000 do 
prawie 2.324.000. Burmistrz Koronowa przesłał pismo od 
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który 
na ten cel chce zabezpieczyć około 240.000, więc część 
wkładu będzie zabezpieczona przez sam samorząd wo-
jewództwa kujawsko – pomorskiego. Oczywiście w całym 
przedsięwzięciu, czyli opracowaniu tego studium będą par-
tycypować także inne jednostki samorządu terytorialnego, 
przez które ta linia miałaby przebiegać. Jesteśmy w trakcie 
rozmów, myślę że na najbliższej sesji, czy komisji, jeżeli bę-
dziemy już znać środki jakie trzeba by było zabezpieczyć na 
opracowanie tego studium będę mógł państwu przedstawić 
i będziemy mogli debatować, czy warto wesprzeć Koro-
nowo w staraniu się o połączenie Bydgoszcz – Chojnice, 
z możliwością zatrzymania się na tych stacjach, o których 
państwu wspomniałem. ...
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Zielono mi. W żółtej koszulce
       Rozmowa z Mariuszem Paluchem, powiatowym 
liderem stowarzyszenia Polska 2050 Szymona Hołowni

- No to spadliśmy wszyscy z krzeseł. Skąd Hołownia? 
Skąd ten pomysł?

- W rozmowach ze znajomymi pojawił się wątek, że moje 
pomysły są zbieżne do tych, które ma w swoim progra-
mie Szymon Hołownia. I na dodatek w naszym powiecie 
struktur jego stowarzyszenia jeszcze nie było. Dotarła też 
do mnie informacja, że próbują się zainteresować ich two-
rzeniem różni dziwni ludzie. Zadzwoniłem do Agnieszki Ba-
ranowskiej, liderki wojewódzkiej w Gdańsku, żeby to zwe-
ryfikować. No i się potwierdziło. Ponieważ sam oceniałem 
to, co robi Hołownia, jako dobre i fajne, to powiedziałem 
Agnieszce, że może na mnie liczyć. Wtedy ludzie z Gdań-
ska zaczęli zasięgać o mnie opinii na miejscu i musiały one 
wypaść OK, bo któregoś dnia Agnieszka zadzwoniła, że są 
na sto procent pewni, że to ja mam się zająć tworzeniem 
powiatowych struktur  w Chojnicach. Ja się czuję samorzą-
dowcem, do Platformy wstąpiłem, bo mnie prosili, żebym 
pomógł w kampanii wyborczej. Ale nie chciałem się farbo-
wać każdym kolorem. Teraz jestem pewny, że DNA Polski 
2050 to moje DNA.

- Ale dlaczego nie Platforma, dlaczego nie Lewica? Co 
takiego szczególnego jest w tym DNA Polski 2050?

- To prawda, że Platforma i Lewica mają wiele zbieżnych 
pomysłów i programów. Jednak silne ramię i dyscyplina 
w tych partiach powodują wiele ograniczeń. Tam nie jestem 
inicjatorem, zaledwie trybikiem w maszynie. Tu jestem li-
derem. Oczywiście, nie ma tak, że tylko ja mam patent na 
mądrość. U nas każdy może być aktywny.

- Czyli jakich ludzi szukacie?

- Z entuzjazmem, chęcią działania, nieliczących na korzyści 
materialne, z pomysłami. Żeby nie byli fanatykami. Zapra-
szamy wszystkich, mogą być z SLD, kolorowi, niewierzą-
cy...Różni. Bo my się tej różnorodności nie boimy. To nie 
jest żadna przeszkoda.

- Co na pierwszy ogień?

- Będę układał struktury na wybory samorządowe. Już to 
robię. Obserwuję ludzi, zapraszam na rozmowy. Takich, 
z którymi wiem, że coś można zdziałać. Już mam fajne oso-
by. Nazwisk nie zdradzę, póki co. Nie wyciągam ich z innych 
partii, nie jestem kłusownikiem. To są nowi, tacy, którym 
się chce. Z nimi chcę zbudować najbardziej zielone miasto 
w Polsce i miejsce, w którym seniorzy będą chcieli żyć. Bo 
to tu będzie im wygodnie i atrakcyjnie spędzać czas.

- A co trzeba jak najszybciej zmienić w Polsce, może 
także w samych Chojnicach?

- Wkurza mnie fanatyzm. Będę dążył do złagodzenia za-
cietrzewionych postaw ludzi z Platformy i z PiS. Partnerami 
będą dla mnie wszyscy, którzy też mają już tego dość. Ta 
piana, zajadłość, jawnie okazywana nienawiść... Mamy już 
tego po dziurki w nosie. Dobija mnie też brak realnej oceny 
potrzeb społeczeństwa. Bo to nie polityczne fanaberie po-
winny być podstawą polityki. Także tu na dole.

- Na waszym rodzinnym pikniku 15 sierpnia na Starym 
Rynku w Chojnicach dość mocno wybrzmiały postula-
ty o rozdziale Kościoła od państwa. Nie boicie się, że 
w takim małym mieście może to być odebrane jako kon-
trowersyjny postulat?

- Ależ wielu z nas dokładnie wie, że nic dobrego nie wyni-
ka z sojuszu konfesjonału z mównicą. Z całym szacunkiem 
dla każdego wyznania powinno ono być totalnie odcięte 
od polityki i politycznego folkloru. Dziś trudno powiedzieć, 
że Kościół jest wolny od polityki. A w wierzących budzi to 
często odrazę, nawet odchodzenie od wiary...Wiele państw 
przeszło już tę drogę i powinniśmy brać z nich przykład. Dla 
samego Kościoła może się to okazać korzystne.

- Dziś nie mogę nie zapytać o wolność mediów, tak 
obecnie zagrożoną. Pamiętam, że jako prezes Centrum 
Parku był Pan na widelcu i często odbierał cięgi za 
swoje działania i pomysły...Czy więc wolność mediów 
to dla ludzi Hołowni także jedna z wartości, których 
trzeba strzec?

- Dla mnie afera z TVN 24, z koncesją dla tej stacji to dowód 
na to, że przywódca rządzącej partii odkleił się od rzeczy-
wistości i zmierza do samozagłady. Ale dopuszczam też 
hipotezę, że jest wytrawnym graczem i pozwala sobie na 
pokerowe zagranie, żeby w pewnym momencie powiedzieć 
– sprawdzam. 

- Jakieś banalne marzenie?

- Chciałbym, żeby nasi pracownicy w starostwie (Mariusz 
Paluch jest wicestarostą chojnickim – przyp. red.) byli lepiej 
wynagradzani. I nie uciekali gdzie indziej do pracy...

Rozmawiała Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com  

PS Tłumaczę tytuł wywiadu – Polska 2050 spory nacisk kła-
dzie na ekologię. A firmowy kolor stowarzyszenia to żółty...

Fotografia pochodzi z prezentacji „lidera powiatowego” stowarzyszenia Polska 2050 w chojnickim CEW-ie - 6 lipca 2021 r.
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Chojnickie Centrum Kultury
Teatralny wrzesień w Chojnicach

 Chojnickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza 
na trzy bardzo interesujące i zróżnicowane tematycznie 
spektakle. Pierwszy - „Żeby umarło przede mną”, w wyko-
naniu aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Kosza-
lina, odbędzie się 2 września o godzinie 19.00. Spektakl 
zostanie pokazany w ramach ogólnopolskiego projektu 
Teatr Polska. Przedstawienie opowiada historie matek nie-
pełnosprawnych dzieci, są one jednak wplecione w szerszy 
kontekst stawania się rodzicem. Początkowa gra statystyk 
służąca budowaniu relacji mężczyzn i kobiet, płynnie prze-
chodzi w prawdopodobieństwo narodzin dziecka, którego 
zachowanie i wygląd odbiega od wszystkich przyjętych 
norm. Zaczyna się huśtawka emocji. Eksperymentalne me-
tody inscenizacji koncentrują się są na próbie zrozumienia 
bohaterek reportażu, których każdy dzień jest próbą god-
nego życia. Powstaje tylko pytanie czy w kapitalistycznej 
rzeczywistości, kulcie idealnego ciała jesteśmy w stanie 
zrozumieć ich sytuację? Czy znajdziemy w sobie na tyle 
empatii, aby nie odwracać od nich wzroku?

 16 września Chojnickie Studio Rapsodyczne za-
prezentuje dobrze znaną chojnickiej publiczności „Moral-
ność Państwa Dulskich”. Spektakl oparty jest na kultowym 
tekście Gabrieli Zapolskiej z początku XX wieku. Mimo, że 
od czasu pierwszej premiery upłynęło ponad 100 lat, sztuka 
nie traci na aktualności. Postawa głównej bohaterki, nazy-
wana „dulszczyzną”, prezentuje pozorną moralność, jednak 
tak na prawdę żyje w zakłamaniu i obłudzie. Przedstawie-
nie Studia Rapsodycznego pokazuje, że nie tylko Pani Dul-
ska nie jest wzorem cnót wszelakich. Każdy z bohaterów 
ma tu jakiś cel, który stara się osiągnąć. Nie ma znacze-
nia czy poprzez niewinny flirt, przemyślaną intrygę czy też 
perfidny szantaż. Kto wygra tę walkę i za jaką cenę? Być 
może będzie to ostatnia okazja zobaczenia tego spektaklu 
na scenie, a wszystko ze względu na obecne obowiązki za-
wodowe aktorów. Tym bardziej polecamy.  

 Trzeci  spektakl to „Niemy kelner” w wykonaniu 
znanych i lubianych aktorów scen warszawskich, na który 
zapraszamy 18 września o godzinie 17:00. Na scenie ChCK 
zobaczyć będzie można Mikołaja Roznerskiego oraz Piotra 
Szwedesa, reżyserią spektaklu zajął się Wojciech Malajkat.
Perfekcyjne dialogi, ostre emocje, zmysł obserwacji, hu-
mor, napięcie, absurd, groza - to cechy charakterystyczne 
utworów znakomitego dramaturga jakim jest Harold Pinter. 
Między absurdem a rzeczywistością, śmiechem i trage-
dią jest bardzo cienka granica. Wszystko stoi tu na ostrzu 
noża, a właściwie u wylotu lufy. Czym to się skończy? 
Z prawdziwą przyjemnością znajdziecie się państwo sam 
na sam w pokoju w dziwnym hotelu z dwoma co najmniej 
dziwnymi gangsterami, i jeszcze bardziej dziwnym KIMŚ, 
gdy na zewnątrz zaczai się świat w postaci tajemniczego 

„dyspozytora” - jakże eksploatowany obecnie, zapowiadany 
już dawno przez Orwella, wszechobecny Wielki Brat. Bilety 
na wszystkie przedstawienia dostępne są do kupienia na 
stronie ckchojnice.pl lub w kasie ChCK. 

Wystawa plenerowa prac
Natalii Naklickiej „Disney 2.0”

 Do 15 września, na płycie Starego Rynku, czynna 
jest wystawa „Disney 2.0”. Jest to seria prac, składająca się 
z 8 grafik przedstawiających dobrze znane wszystkim posta-
cie z animacji Disneya w nowym wydaniu. Stają one przed 
współczesnymi problemami, które mogą dotknąć każdego 
z nas. Ilustracje można podzielić na dwie grupy – porusza-
jące problematykę ekologiczną oraz problemy społeczne. 
Mała Syrenka mierzy się więc z zanieczyszczeniem oce-
anu, który jest jej domem. Śnieżka jest ofiarą internetowego 
hejtu. Puchatek zostaje pozbawiony domu, wskutek wycinki 
lasów. Herkules, jak na współczesnego bohatera przysta-
ło...segreguje śmieci. Jeśli chcecie się przekonać, jakie 
jeszcze problemy nękają bohaterów animacji, zapraszamy 

na wystawę! Zapewniamy, że skłania ona do przemyśleń.
Autorka wystawy, Natalia Naklicka jest wolontariuszką 
Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, a tak-
że absolwentką Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej na Wy-
dziale Sztuk Pięknych UMK. Więcej jej prac oglądać można 
na instagramie - instagram.com/nnaklicka/

XV TURNIEJ RYCERSKI - CHOJNICE 2021

 28 sierpnia na Hali Widowiskowo- Sportowej od-
była się 15. edycja Turnieju Rycerskiego, zorganizowane-
go przez Bractwo Rycerskie herbu TUR oraz Chojnickie 
Centrum Kultury. Widzowie, jak co roku, mogli podziwiać 
rycerzy w zmaganiach najlepszych łuczników, a także wal-
czących w turnieju tarczy i miecza. Odbyły się także zacięte 
walki buhurtowe czyli średniowieczna odmiana dzisiejsze-
go MMA. Zwieńczeniem całego wydarzenia był widowisko-
wy pokaz konny w wykonaniu Chorągwi Ziemi Chełmińskiej 
i Alte Knochen.

Dni Sztuki w Muzeum Janusza Trzebiatowskiego

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Sztu-
ki zorganizowanych z okazji kolejnej rocznicy Muzeum Ja-
nusza Trzebiatowskiego. Dni Sztuki, pod  hasłem Homage 
Januszowi Trzebiatowskiemu to również okazja do wspól-
nego świętowania 85 urodzin artysty. W programie, między 
innymi koncert w wykonaniu Tomasza Fopke - barytona, 
specjalizującego się w wykonywaniu muzyki kaszubskiej, 
doktora sztuk muzycznych, dyrygenta chóru mieszanego 
„Lutnia” z Luzina (od 2000 r.) oraz twórcy i animatora kultury 
kaszubskiej. Tomaszowi Fopke towarzyszyć i akompanio-
wać będzie Witosława Frankowska. Zapraszamy również 
na wernisaż wystawy prac Krzysztofa Gliszczyńskiego – 
malarza, rysownika, pedagoga, profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. W programie Dni Sztuki nie zabrak-
nie także bardziej kameralnych spotkań, w bibliotece miej-
skiej oraz w Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, na które 
serdecznie zapraszamy.

Koncerty muzyczne dla młodszych i starszych

 Centrum Kultury zaplanowało także interesujące 
wydarzenia muzyczne. 26 września o godz. 12:00 specjal-
nie dla najmłodszych w chojnickim kino-teatrze zabrzmią 
wesołe i zaczarowane melodie. Warto już teraz zarezer-
wować sobie to niedzielne popołudnie na wspólny rodzinny 
koncert. 30 września swoją premierę będzie miał muzyczny 
projekt „Młodzi śpiewają Zauchę”. Zespół w składzie Wero-
nika Kowalska, Krzysztof Gurdak, Jurek Terlecki, Mateusz 
Stachurski, Michał Gunther, Mateusz Górecki oraz gościn-
nie, tym razem na perkusji, zagra Jakub Słubik. Szczegóło-
we informacje na stronie ckchojnice.pl.
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Polski Ład, czyli Dobra Nowina PiS Wolne media. Wolni ludzie
          Także chojniccy dziennikarze 
i właściciele lokalnych gazet i portali 
podpisali się pod petycją w sprawie kon-
cesji dla TVN24. Protest był tylko jeden 
– przed siedzibę Radia Weekend wyszli 
pracownicy tej stacji.

       Pod listem w sprawie niepokojących 
planów zmian w ustawie o funkcjonowaniu 
mediów w Polsce (nazywanych powszech-
nie lex anty-TVN) podpisali się z naszego 
regionu – Bogdan Duraj, właściciel portalu 
chojnice.com, Maciej Grzmiel, wydawca 
Tygodnika Tucholskiego i Czasu Chojnic, 
Arkadiusz Jażdżejewski, redaktor naczel-
ny Radia Weekend i niżej podpisana. To 
był ważny gest, bo petycję sygnowali ludzie 
mediów, nie tylko z „Gazety Wyborczej” 
czy samego TVN, ale z wielu znaczących 
tytułów w naszym kraju. Dołączali do nich 
dziennikarze z mediów lokalnych. Wszyscy 
solidaryzowali się z głównym przesłaniem 
listu – by TVN24 dostał koncesję i mógł 
nadal nadawać. Dla podpisujących się 

pod listem było oczywiste, że wykluczenie 
TVN24 oznacza prawdopodobny koniec 
wolnych mediów i rozszerzenie oficjalnej 
propagandy nie tylko już na „rządową tele-
wizję” Jacka Kurskiego, ale także na dzien-
niki lokalne kupione przez Daniela Obajtka, 
po których czas przyjdzie być może na ko-
lejne tytuły i portale.

Tuba Kurskiego

     Dziś sytuacja jest taka, że telewizja Jac-
ka Kurskiego nie spełnia wymogów obiek-
tywnego i uczciwego medium, bo jej pro-
pagandowe zacięcie przebija momentami 
czasy komuny. Z ekranu sączy się jad i nie-
nawiść, zgodnie z dyrektywami PiS ludzie 
są dzieleni na tych lepszego i gorszego sor-
tu. Ci drudzy to najczęściej „lewacy”, „zbo-
czeńcy wszelkiej maści”, „ateiści”, ale też 
„uchodźcy” etc. Z kolei „lepszy” sort osiąga 
ten status, jeśli bezkrytycznie wierzy w pre-
zesa PiS, premiera Morawieckiego i towa-
rzyszy z jego rządu. Obowiązująca narracja 
państwowych mediów jest taka, że Polska 
to wielki i wspaniały kraj, suwerenny i mo-
carny, Polacy to patrioci i katolicy, którzy 
podczas wojny ochoczo i tłumnie ratowali 
Żydów, a generalnie nikt nie będzie nam 
mówił, co i jak mamy robić u nas, choćby 
to była Unia Europejska, w której niby jeste-
śmy, ale tak naprawdę to poza pieniędzmi, 
które mamy dostać i które się nam oczywi-
ście należą, nic nas z tym dziwnym tworem 
nie łączy... 

Kąsa i ujawnia

       Na tym tle faktycznie TVN24 wypada 
blado. Bo kąsa, ujawnia, pokazuje nie tyl-
ko piękne elewacje, ale straszne podwórka. 
Tropi przekręty władzy, nie boi się pokazy-
wać skrzętnie dotąd ukrywanego oblicza 
Kościoła, obnaża hipokryzję rządzących, 
ich pazerność, głupotę i chamstwo. Fak-
tycznie taka telewizja nie jest wskazana 
do utrwalania władzy PiS. Ba, jest wręcz 
szkodliwa. I jak to poczciwie wyznał Marek 
Suski, jakiś wpływ na tę telewizję dobrze 
byłoby jednak mieć...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com   

         24 sierpnia w Centrum Edukacyjno
-Wdrożeniowym Prawo i Sprawiedli-
wość promowało nową strategię rozwo-
ju pt. Polski Ład. Miliardy (ponad 700) 
złotych mają zapewnić wzrost gospo-
darczy i kontynuację budowy państwa 
dobrobytu.  

      Założenia programu referował Bartosz 
Bluma, recenzentami i komentatorami byli 
wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk 
i poseł Aleksander Mrówczyński, nazywany 
też prezesem, z racji zawiadywania okrę-
giem słupskim PiS. Dementowali przy oka-
zji fake newsy, a więc to np., że pieniądze 
otrzymają tylko „pisowskie” samorządy, gdy 
inne zostaną ukarane brakiem dotacji. – To 
nieprawda – wywodził poseł Mrówczyński. 
– Każda gmina dostanie dofinansowanie.

     Ich zdaniem, bunt przedsiębiorców, któ-
rzy mają płacić wyższe podatki, też jest pro-
blematyczny, bo przecież bogatsi powinni 
dzielić się z biedniejszymi...

    W skrócie – czeka nas świetlana przy-
szłość, jeśli poprzemy Polski Ład, czyli 
wybierzemy PiS do rządzenia na kolejne 
lata. – Pomóżcie nam głosić Dobrą Nowinę 
– apelował wicewojewoda Łuczyk, w dość 
ewangelicznej tonacji.

Kłopotliwe nie teraz

       Sala nie wykazywała zbyt wielkiego en-
tuzjazmu, owszem – były oklaski, ale nie hu-
ragan braw wobec tak różowej wizji rozwo-
ju kraju. Blok pytań nie przyniósł żadnych 
„trudnych”. Chwalący politykę PiS wobec 
solidarnościowych kombatantów Zbigniew 
Reszkowski dodawał, że żadnych pytań nie 
zada, bo mogłyby być kłopotliwe... Jakaś 
pani zapytała, czy udogodnienia związane 
z kredytami dla młodych małżeństw obej-
mą także tych, którzy wcześniej zaciągnę-
li pożyczki w banku i teraz borykają się ze 
spłatą. Goście nie bardzo umieli odpowie-
dzieć, bo przecież praca nad szczegółami 
jeszcze trwa. Inna z pań, właścicielka firmy, 
zgłaszała problem z brakiem rąk do pracy, 
ale z sali dobiegły głosy, że pewnie płaci za 
mało...

Zejdźmy na ziemię 

      Sceptyczny był tylko jeden starszy 
uczestnik spotkania, który nawoływał, żeby 
zejść na ziemię i uświadomić sobie, ile kosz-
tuje energia, gaz, wywóz śmieci... – Jak się 
włączy telewizję, to słychać tylko podwyżki, 
podwyżki... – mówił. 

         Polski Ład jest w fazie tworzenia, 
w Sejmie być może będzie dyskutowany we 
wrześniu. PiS liczy na rozsądek opozycji, 
bo jak to ujął poseł Mrówczyński, przecież 
można się dogadywać w przyjaźni polsko-
-polskiej... Na spotkaniu można było się za-
opatrzyć w broszury z głównymi założeniami 
programu. Na jej okładce widać szczęśliwą 
rodzinę z trójką dzieci, starszych państwa 
(dziadków?) na ławce z kotem u stóp, w głę-
bi panią z laptopem i pana z teczką, jesz-
cze dalej ludzi w kawiarni, a w tle miasto 
i kawałek wsi, a gdzieś tam na horyzoncie 
dźwigi, wszak Polska jest w budowie...Siel-
sko, bez dwóch zdań, jest praca, czas wolny 
i radość...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com 

Poseł Mrówczyński zabiera głos.
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Nie dla betonu i dla wycinki Polska 2050 na rynku
     Chojnicki Alarm dla Klimatu trzyma 
rękę na pulsie w sprawie drzew. Ostat-
nio zainteresował się jedynym takim 
okazem na dworcu autobusowym w bu-
dowie w Chojnicach. I aleją prowadzącą 
do Jarcewa i Powałek.

       Jesion przy ul. Towarowej to jedyne 
drzewo w otoczeniu budowanego właśnie 
dworca autobusowego. Zdaniem członków 
chojnickiego stowarzyszenia, mieszkańców 
i specjalistów, jeśli zostanie pozbawione 
pomocy, to we wrogim sąsiedztwie betonu 
nie przetrwa. Nawet ponadstuletnia krzepa 
nie da gwarancji na dalsze życie. Faktycz-
nie, jak się ogląda drzewo z bliska, to widać, 
że nie ma zbyt korzystnych warunków do 
rozwoju.
       - Według opinii dr inż. Marzeny Su-
chockiej, aby ratować to jedyne na „pustyni 
betonowej” drzewo, należy podjąć natych-
miastowe działania polegające na syste-
matycznym podlewaniu (nasączaniu) wodą 
jego bryły korzeniowej, a w następnej kolej-
ności koniecznie rozebrać polbruk i założyć 
w obrębie korony drzewa np. ażurowe kra-
ty – wnioskują członkowie stowarzyszenia, 
posiłkując się opinią dendrologa, ale też 
mieszkańca – pana Czesława Świątkow-
skiego, który takie działania postulował. 
Pismo skierowali do Jarosława Rekow-
skiego, dyrektora wydziału komunalnego 
w chojnickim ratuszu.

Urok starych drzew

       Stowarzyszenie zwróciło się też do 
starosty Marka Szczepańskiego, by w razie 
potrzeby zablokował działania związane 
z ewentualną wycinką drzew na trasie Jar-
cewo – Powałki. Co prawda do interwencji 
skłoniły członków stowarzyszenia jedynie 
sugestie internautów na portalu chojnice.
com, że stare drzewa to zawalidrogi, że to 
one są przyczyną wypadków, ale pewnie 
zarząd ChAdK uznał, że lepiej chuchać na 
zimne, niż obudzić się w krajobrazie ogoło-
conym z drzew.
       - Aleja ta stanowi część drogi dojazdowej 

do dwóch zespołów pałacowych w Jarcewie 
i Czartołomiu. Nigdy nie powinna być naru-
szona w swojej formie, nawet ze względu na 
problemy komunikacyjne. Sposób zaprojek-
towania drogi oraz jej oznakowania pozio-
mego sugeruje, że auta powinny poruszać 
się środkiem  przy zachowaniu wyjątkowej 
ostrożności. Urok tej alei polega właśnie na 
tym, że drzewa są pochylone i autentyczne 
– piszą w liście do starosty.

Konsultujcie z fachowcami!

      ChAdK proponuje zainstalowanie do-
datkowego oznakowania pionowego naka-
zującego ograniczenie prędkości nawet do 
20km/h oraz zamontowanie progów spo-
walniających. Postuluje, aby droga została 
zamknięta dla „dużych” aut. 
     I na koniec sugeruje, aby wszelkie de-
cyzje w kwestii pielęgnacji drzew były kon-
sultowane z dendrologiem, najlepiej z panią 
dr inż. Marzeną Suchocką z Katedry SGGH 
w Warszawie, która chętnie udzieli fachowej 
opinii.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

        Nie przywieźli kiełbasek, nie roz-
dawali flag. Nie mieli nawet Konstytu-
cji. Chcieli pogadać. Poznać się. Ale 
chojniczanie chyba mają dość polityki 
i polityków, bo zainteresowanie rodzin-
nym piknikiem stowarzyszenia Polska 
2050 Szymona Hołowni było 15 sierpnia 
znikome.

        Owszem, ktoś tam wychylał głowę 
znad kufla z piwem czy znad filiżanki kawy 
w ogródku piwnym, ktoś zatrzymał się, 
przejeżdżając na rowerze. Ale żadnych tłu-
mów i żadnej zwiększonej aktywności pod 
prowizoryczną sceną nie było widać.

Reasumpcji nie będzie

        Może gdyby to sam Szymon Hołownia 
się na niej pojawił, byłoby inaczej? Wszak 
dwukrotnie sala Chojnickiego Centrum Kul-
tury pękała w szwach, gdy tu przyjechał. 
Ale mimo tego, że Mariusz Paluch, niedaw-
no ogłoszony liderem powiatowym ruchu 
Hołowni, dwoił się i troił, to atmosfera była 
leniwa i ... letnia. Owszem, wzrok przykuła 
wokalistka Alicja z Piły, owszem, żółty ko-
lor koszulek wolontariuszy korespondował 
z mocno świecącym słońcem i był bardzo 
zauważalny, no i w oczy rzucał się wysię-
gnik, który miał posłużyć do konkursowego 
zadania, ale wszystko to nie zmieniało fak-
tu, że ludzi było jak na lekarstwo.
       A przecież liderka wojewódzka Agniesz-
ka Baranowska i koordynatorka regionów 
Agnieszka Buczyńska, wspierane przez wo-
lontariuszy mówiły ciekawie o wizji Polski, 
o jakiej marzą – demokratycznej, zielonej 
i solidarnej. O tym, że może wkrótce Pol-
ska będzie krajem, w którym każdy pacjent 
poczuje się zaopiekowany, a lekarz będzie 
dzwonił do niego z pytaniem, jak się czuje...
Utopia? Chciałoby się, żeby nie...Było też 
o konieczności rozdziału Kościoła i pań-
stwa, by ukrócić patologię znaną z TV ojca 
Rydzyka. Przedstawiający ten temat wolon-
tariusz na koniec zażartował, że reasumpcji 
tego, co powiedział, nie będzie...

Wspinaczka i dęby

       Dużo zabawy było przy konkursie „wspi-
naczkowym” pilotowanym przez Marka Le-
mańczyka, dyrektora Medycznej Szkoły Po-
licealnej. Trzeba było w specjalnej uprzęży 
i kasku wspiąć się na wieżę z układanych 
jeden na drugim pojemników na piwo, rzecz 
dla śmiałków o gibkim ciele, ale też kom-
binujących, jak te skrzynki poustawiać, by 
nie rozsypały się jak domek z kart...Pierw-
sza zgłosiła się Paulina, drugi był Nikodem, 
a jako trzeci wystartował Marcin i to on wy-
grał tę konkurencję. 
       Wolontariusze rozdawali również certy-
fikaty, które potwierdzały, że ich właściciel 
stanie się posiadaczem dębu oznaczonego 
jego imieniem i nazwiskiem. Takich dębów 
ma być 50, mają być widomym znakiem 
„zielonego miasta”, jakim będą (kiedyś) 
Chojnice. Mieszkańcy mogli także wypeł-
niać ankiety o tym, jak co trzeba zmienić 
w Polsce i w ich mieście, a także po prostu 
porozmawiać. 
         Pierwsze koty za płoty. Może na-
stępnym razem będzie większe sprzężenie 
zwrotne. A może nie? Bo może mało już kto 
wierzy, że opozycja (en bloc) poradzi sobie 
z PiS-em?    

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Certyfikaty na dęby rozeszły się migiem
Sam jak palec. I w dodatku zabetono-
wany...  Jesion na dworcu w budowie
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Kawaleryjskie tradycje u nas. I w Grudziądzu też Maciej Jarczyński stypendialny
      22 sierpnia delegacja gminy Choj-
nice, fundacji „Szarża pod Krojanta-
mi” i Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku 
Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi 
uczestniczyła w 32 Zjeździe Kawalerzy-
stów i 30-leciu Fundacji na rzecz Trady-
cji Jazdy Polskiej.

           My mamy Krojanty i słynną potyczkę
1 września 1939 r. w tej miejscowości, upa-
miętnianą co roku przez uroczystości pa-
triotyczno-religijne i inscenizację wydarzeń 
sprzed lat, a w Grudziądzu istniało przed 
wojną Centrum Wyszkolenia Kawalerii, któ-
re wypuszczało wyszkolonych i gotowych 
do walki z wrogiem ułanów. W gminie Choj-
nice działa fundacja kultywująca tradycje 
ułańskie i to samo dzieje się w Grudzią-
dzu, gdzie chcą pamiętać o kawalerzystach 
i upowszechniać wiedzę o nich. Stąd bliskie 
związki i kontakty i stąd zaproszenie na uro-
czystości do Grudziądza.

Pomniki i żurawiejki

        To był już ostatni dzień obchodów, 
bardzo uroczysty i podniosły w nastroju, bo 
zaczął się od składania wieńców i kwiatów 
pod pomnikiem generała Tadeusza Bora-
-Komorowskiego, by potem jeszcze to samo 
stało się przy pomniku Żołnierza Polskiego 
i marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywi-
ście, ułanów sprzed lat już nie ma, ale do 
Grudziądza przyjeżdżają ich rodziny, w tym 

roku np. obecna była m.in. wnuczka gen. 
Podhorskiego. Nie zabrakło mszy w koście-
le św. Mikołaja, podczas której przypomnia-
no, że hasło „Bóg, honor, ojczyzna” miało 
dla kawalerzystów wyjątkową wartość, 
a i dla współczesnych mieć ją powinno.
      Kolejny punkt programu zaprowadził 
uczestników do muzeum, gdzie wręczono 
honorowe odznaki zasłużonym dla Funda-
cji. Tam też można było obejrzeć wystawę 
o Centrum Wyszkolenia Kawalerii w latach 
1920 – 1939. Po gali był moment oddechu, 
bo rozbrzmiały żurawiejki ułańskie w zna-
komitym wykonaniu zespołu „Kontrapunkt”, 
po nich zaś pieśni patriotyczne, wszystko to 
opatrzone komentarzem historyka Mariu-
sza Żebrowskiego.  

Z łezką w oku

      W Grudziądzu chojniczanie spotkali 
krajana – Rafała Chylewskiego, który teraz 
działa w zarządzie fundacji w swoim mie-
ście, ale z łezką w oku wspomina miejsce 
swojego urodzenia i młodości. – Chojnice, 
Chojnice, mówią o nich „mały Sopot” – roz-
marzył się nasz rozmówca. – Mimo że tyle 
lat mieszkam już w Grudziądzu, to bardzo 
tęsknię... 
       Obiecaliśmy pozdrowić i miasto, i miesz-
kańców, co niniejszym czynię za pośrednic-
twem chojniczanina.pl

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

      Do końca sierpnia w sali wystawo-
wej Chojnickiego Centrum Kultury moż-
na było oglądać wystawę prac „pana od 
muzyki”. Bo tak Maciej Jarczyński okre-
ślił samego siebie, choć przecież zajmu-
je się nie tylko tą dziedziną sztuki.

       Chojniczanin, który obecnie mieszka 
w Gdańsku, ma na swoim koncie wiele inte-
resujących filmów, w tym także takich, które 
łączą różne rodzaje sztuki albo są czystą 
kreacją, jest kompozytorem, dyryguje i ma-
luje. Mało? Chyba jak na jednego człowieka 
wystarczy. Przy tym jest nadzwyczaj skrom-
ny, bo swoje plastyczne prace, wystawione 
w ChCK w sierpniu, nazywa obrazkami, jak-
by pomniejszając ich wagę i wartość.

Improwizacja i ruch

       Na wystawie znalazły się dwa cykle 
prac: malarstwo i rysunek powstałe w ra-
mach stypendium marszałka województwa 
pomorskiego, pod tytułem „Improwizacje”  
oraz cykl „Zapis ruchu” – rysunki, które są 
zapisem ruchu z filmowych kadrów postaci 
grających, śpiewających i tańczących, przy 
czym muzyka jest autorstwa Jarczyńskiego. 
Ten drugi cykl powstał dzięki stypendium, 
jakie uzyskał artysta od burmistrza Chojnic.
Wystawę wzbogaciły wcześniejsze prace 
chojniczanina, jego eksperymenty i projekty 
scenograficzne. Wszystko świetnie zaaran-
żowane w sali wystawowej, choć szkoda, że 

skąpo opisane...Ponieważ wernisaży nadal 
się nie urządza, za namiastkę obcowania 
z artystą musi wystarczyć jego autoportret.    

Multiinstrumentalista

        Można z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa założyć, że o trzydziestoletnim 
chojniczaninie jeszcze nie raz usłyszy-
my. Ma przecież ogromny potencjał -  jest 
absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku (edukacja artystyczna), Aka-
demii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 
w Gdańsku (dyrygentura chóralna). Ma za 
sobą studia podyplomowe w Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie (zarządzanie kul-
turą) i studia doktoranckie w Uniwersytecie 
Gdańskim (wiedza o filmie). Doktorat zrobił 
w Katedrze Sztuki Mediów na wydziale gra-
fiki i sztuki mediów w Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Eugeniusza Gepperta we Wro-
cławiu. W latach 2011-2017 pełnił funkcję 
asystenta dyrygenta w Akademickim Chó-
rze Uniwersytetu Gdańskiego. Jako nieza-
leżny filmowiec, muzyk i plastyk zdobył wie-
le nagród, wyróżnień i nominacji w ponad 
20 krajach. Jest kilkukrotnym stypendystą 
ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go, marszałka województwa pomorskiego, 
Gdańska i Chojnic (informacje z filmweb.pl). 
Prawda, że imponujące?

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Pamiątkowa fotka przy pomniku Tadeusza Bora-Komorowskiego Chojnicka wystawa Macieja Jarczyńskiego
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Lekko, łatwo i przyjemnie Ósemka bawi się na rodzinnym pikniku
     14 sierpnia w Chojnickim Centrum 
Kultury można było posłuchać muzyki, 
coś przekąsić i się zaszczepić. Impre-
za, a właściwie cykl pod tytułem „Lek-
ko, łatwo i przyjemnie” miała dać tro-
chę rozrywki spragnionym jej widzom 
i słuchaczom.

      A o różnorodne doznania postarali się 
śpiewacy Andrzej Kubacki i małżeństwo 
Anna i Romuald Spychalscy oraz zespół 
Trzy Gitary, który gra covery Czerwonych 
Gitar i Trzech Koron. 

Operetkowo i rockowo

     Ci, którzy byli na pierwszej części po-
południa (już od godz. 14), opowiadali, że 
Andrzej Kubacki zachwycił i głosem, i boga-
tym repertuarem. Kolejny punkt programu – 
występ małżeństwa Spychalskich (przeboje 
operetkowe i musicalowe, hity muzyki pop) 
także się podobał, a oni sami dziękowali za 
gorące przyjęcie, dowcipkując, że po każ-
dym występie w Chojnicach ich rodzina się 
powiększa, więc tym razem może wreszcie 
będzie córka... Na koniec wszystkich roz-
grzał zespół Trzy Gitary z energetycznym 
wokalistą Marcinem Niewęgłowskim, który 
w towarzystwie swojego taty (śpiew i gitara 
basowa) oraz perkusisty Sylwestra Pikuli-
ka rozrzewnił, rozbawił i podbił widownię 
domagającą się kolejnych bisów. – Czy nie 

chcecie koncertować ze swoim własnym 
repertuarem – zapytałam Marcina Niewę-
głowskiego po koncercie. Nie dlatego, że 
covery wychodzą im średnio, ale z tej przy-
czyny, że chyba stać ich na więcej. – My-
ślimy o tym i coś już nawet robimy w tym 
kierunku – brzmiała odpowiedź. Więc jeśli 
wam się spodobało, możecie śledzić stro-
nę zespołu spod Złotowa. Bo na pewno po-
chwalą się płytą.

Mniej niż zero imprez

       Generalnie Chojnickie Centrum Kul-
tury i Promocja Regionu Chojnickiego wraz 
z Urzędem Miejskim chciały dać rekompen-
satę za to, że w mieście imprez jest mniej 
niż zero. Bo pandemia, bo remont fosy...
Nie było ani Dni Chojnic, ani Nocy Poetów, 
ani Nocy Operetkowych, więc „lekko, łatwo 
i przyjemnie” otarliśmy łezki i obładowani 
także prezentami (!) wróciliśmy do domu. 
Mając oczywiście nadzieję, że na tym nie 
koniec i że oferta na kolejne miesiące okaże 
się może nie tak lekka, łatwa i przyjemna, 
ale bardzo interesująca... 
       Wszystko wskazuje na to, że z propozy-
cjami trzeba się będzie spieszyć, bo u drzwi 
czwarta fala pandemii i kto wie, czy znowu 
nas nie pozamyka w domach...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

      18 sierpnia wiało jak złe, a na nie-
bie kłębiły się ciemne chmury. Nic, tylko 
zostać w domu i nie wychylać nosa. Ale 
samorząd osiedla nr 8 im. Michała Drzy-
mały tego dnia zaprosił na rodzinny pik-
nik, a więc...

          Pusto i głucho było jeszcze koło 
11, gdy piknik miał się zaczynać. Przedsta-
wiciele zarządu nerwowo spoglądali po so-
bie, czy impreza dojdzie do skutku. Jednak 
martwili się na zapas, bo powoli ściągały 
dzieciaki, za nimi rodzice i opiekunowie, zaś 
z biegiem czasu zrobiło się i cieplej, i nawet 
wyjrzało słońce.

Sikawka i koniki

      Wszystko odbywało się w miejscu usta-
lonym od lat – przy Warszawskiej 14, tuż 
przy barze U Irasa, gdzie można było tego 
dnia raczyć się smakowitą grochówką z ko-
tła, serwowaną za darmo i w ilościach za-
spokajających apetyt największych łakom-
czuchów.
         To nie była rzecz jasna jedyna atrak-
cja pikniku. Na dzieci czekały aż dwa dmu-
chane zamki, gdzie można było skakać do 
woli i wdrapywać się na same szczyty, by 
potem zjeżdżać z piskiem w dół. Panie ani-
matorki przygotowały całe mnóstwo zabaw 
– od malowania twarzy w rozmaite wzor-
ki, przez puszczanie baniek mydlanych, 
igraszki z kolorową płachtą, pokonywanie 

przeszkód i przeciąganie liny. Oj, działo się! 
Śmiechu było co niemiara.
        Nie zabrakło strażaków. Ochotnicy 
z fasonem zajechali swoim nowiutkim wo-
zem, który otworzyli na przestrzał, więc 
każdy kto chciał, mógł pooglądać, wsiąść, 
dotknąć sprzętu. A na sam koniec furorę 
zrobiła... sikawka! To była frajda nie lada 
patrzeć i samemu spróbować, jak to jest lać 
wodę z węża!
        Komu było mało, ten mógł jeszcze 
popatrzeć na koniki. Przyjechały z Lotynia 
i najpierw spokojnie skubały sobie trawkę, 
a potem dawały się głaskać.

Spisz się!

         Oprócz grochówki, którą wcinano 
z apetytem, maluchy miały tego dnia okazję 
zjeść trochę słodyczy i spróbować oranża-
dy. Po bieganiu i skakaniu było to jak zna-
lazł. A na koniec była też pamiątkowa fot-
ka z organizatorami i z Myszką Miki, która 
dzielnie zachęcała do zabawy na placu.
             Starsi mogli także spisać się w Naro-
dowym Spisie Powszechnym. Punkt mobil-
ny działał w barze, bo próba rozstawienia się 
poza nim na początku imprezy zakończyła 
się fiaskiem, tak mocno wiało...Chętnych do 
skorzystania z tej możliwości nie brakowało, 
a panie rachmistrzynie pomagały w radze-
niu sobie z trudniejszymi pytaniami.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com 

Marcin Niewęgłowski rozgrzał słuchaczy

Nie zabrakło fotek ze wspólnej zabawy



12 Nr 09/2021 (109)  WRZESIEŃ  2021

Z ŻYCIA MIASTA

PODRÓŻE

SAMOCHÓD MIESZKANIA I DOMYZDROWIE I ŻYCIE

FIRMY MAJĄTEK ROLNY

UBEZPIECZENIA
Odwiedź nas:

Partner Unilink S.A.
ul. Młodzieżowa 35/ 17 9 ( I piętro, BLASZAK)

89-600 Chojnice

785 196 525

wszystkie
TOWARZYSTWA

UBEZPIECZENIOWE

w   miejscu!1
Z nami
ubezpieczysz

OC
TANIE

AC!
DOBRE

260x80 - CHOJNICE.indd   1 02/02/2021   10:53

   Społeczeństwo obywatelskie – społeczeństwo charak-
teryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji 
oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impul-
su ze strony władzy państwowej. 
   Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie 
od instytucji państwowych. Niezależność nie musi ozna-
czać rywalizacji społeczeństwa z władzą.
   Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest 
świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie 
do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społe-
czeństwa (społeczności) oraz poczucie odpowiedzialności 
za jego dobro.(Źródło – Wikipedia)

 Wielokrotnie w przestrzeni publicznej pojawia się 
postulat o konieczności budowania społeczeństwa obywa-
telskiego. Postulat w 100% słuszny. Tylko recepta na jego 
budowanie jest już nieco trudniejsza. Definicja przytoczona 
wyżej wskazuje na podstawową cechę takiego społeczeń-
stwa czyli niezależność od instytucji państwowych. Obej-
muje też - co bardzo istotne – poczucie odpowiedzialności 
za dobro ogólne. Może warto spojrzeć na to zagadnienie od 
strony formalnej i historycznej. Definicja zdaje się być de-
klaratywna a nie faktyczna. Aby zaistniało społeczeństwo 
obywatelskie muszą być spełnione dwa warunki. Po pierw-
sze musi być wola społeczeństwa. Po drugie musi być przy-
zwolenie ze strony organów władzy na takie poczynania.

 Niejednokrotnie obserwujemy spontaniczne po-
wstawanie ruchów społecznych bardziej lub mniej sfor-
malizowanych. W naszym mieście też mieliśmy  z tym do 
czynienia. Takim ruchem był Projekt Chojnicka Samorząd-
ność (PChS). Wszyscy pamiętamy inicjatywę PChS zorga-
nizowaną w celu odbycia referendum w sprawie likwidacji 
straży miejskiej. Inicjatywa nieudana gdyż referendum nie 
wykazało woli mieszkańców dla przedmiotu głosowania. Po 
pewnym czasie PChS przekształciło się w komitet wybor-
czy, który z powodzeniem wprowadził 2 radnych do rady 
miejskiej. Próba powtórzenia tego wyniku w następnych 
wyborach zaowocowała tylko jednym mandatem. Jedno 
jest pewne gdyby ten ruch zyskał szersze poparcie spo-
łeczeństwa miałby szanse stać się licząca siłą polityczną 
na lokalnej scenie. W tym przypadku został spełniony tak-
że drugi warunek – przyzwolenie władzy. Burmistrz i rada 
miejska traktowały ten ruch jako równoważnego partnera. 
Przypomnijmy cykl spotkań organizowanych przez Chojni-
ce.tv gdzie dyskutowano gorące tematy, gdzie zawsze wy-
stępował przedstawiciel PChS. Poza tą inicjatywą trudno 
przypomnieć sobie inne podobne. A i ta inicjatywa zdaje 
się umierać śmiercią naturalną. Może się mylimy? Może 
w naszej rzeczywistości miejskiej tworzą się ruch oddolne 
o których jeszcze nie wiemy, noszące cechy budowania 
społeczeństwa obywatelskiego?

 Niekiedy tworzy się takie przekonanie, że społe-
czeństwo obywatelskie to system samorządów mieszkań-
ców. I znowu trzeba na to zagadnienie spojrzeć od strony 
wcześniej wymienionych postulatów – niezależności od 
władzy oraz woli społeczeństwa a także poczucia odpowie-
dzialności za dobro ogólne. Musimy zdawać sobie sprawę, 

że ruch samorządu mieszkańców wywodzi się z PRL-u. 
Pierwsze Komitety  Osiedlowe powstawały w Chojnicach 
w latach 70-tych (a może nawet wcześniej). Były one pa-
sem transmisyjnym informacji od władzy do mieszkańców. 
Przypomnieć trzeba, że powstawały w czasie gdy nie było 
mediów elektronicznych a nawet różnorodnej telewizji. Ten 
przekaz był zatem oczekiwany przez dużą część społe-
czeństwa, które w ten sposób dowiadywało się o działa-
niach władzy lokalnej. Nie wolno zapominać jednak że ten 
przekaz był ściśle kontrolowany. Obok komitetów osie-
dlowych powstawały tzw. terenowe organizacje partyjne 
PZPR których członkowie głównie zasiadali w radach osie-
dlowych. Ta forma samorządu mieszkańców zmieniała się 
wraz z rozwojem cywilizacyjnym, dostępnością do mediów 
i kształtowaniu innych form konsultacji społecznych doty-
czących przedsięwzięć realizowanych w mieście.

  Na teraz mamy w mieście 10 samorządów miesz-
kańców. Obejmują obszar całego miasta a ich rola to pełnie-
nie funkcji opiniodawczej jednostki pomocniczej dla władz 
miasta oraz  służą mieszkańcom jako organ pośredniczący 
pomiędzy ogółem mieszkańców osiedla i władzami mia-
sta. Samorząd działa również na rzecz zbliżania do siebie 
mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej 
i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych 
sprawach, które są ważne dla danego osiedla.

 Zgodnie ze statutem samorządów mieszkańców 
najwyższą władzą stanowiącą jest zebranie ogólne miesz-
kańców. To ono w wyborach tajnych wybiera przewodni-
czącego SM oraz 5-9 członków zarządu osiedla stanowiąc 
władzę wykonawczą.

 Od lat obserwujemy w naszym mieście coraz 
mniejsze zainteresowanie ta formą demokracji bezpo-
średniej. Przejawia się to zarówno w zakresie udziału 

mieszkańców w zebraniach ogólnych jak i aktywności wy-
branych zarządów osiedli (która jest bardzo różna na tere-
nie miasta).  Po szczegółowej wieloletniej analizie aktywno-
ści w tym zakresie można dojść do wniosku, że mieszkańcy 
uczestniczą w tej formie demokracji do czasu gdy jest coś 
do zrobienia na osiedlu  np. droga osiedlowa, chodnik, ka-
nalizacja itp. 
Z chwilą kiedy te problemy znikają (zostają zrealizowane) 
znika też aktywność poszczególnych grup mieszkańców. 
Jeżeli w minionej kampanii sprawozdawczo – wyborczej 
w samorządach mieszkańców występowały takie sytuacje, 
że nie było możliwości skompletowania nawet 3 osobowej 
komisji skrutacyjnej to mówi to samo za siebie. Generalnie 
można ocenić, że jest jeszcze w naszym mieście grupa pa-
sjonatów, która uważa, że można i trzeba coś w tym mie-
ście poprawić, usprawnić, polepszyć a ogół mieszkańców 
nie jest tym zainteresowany. Można by też dojść do złudne-
go wniosku, że jest już tak dobrze iż nie potrzeba dalszych 
zmian i ulepszeń. Wszyscy wiemy, że tak nie jest. Zawsze 
jest jeszcze więcej do zrobienia niż zostało zrobione (słowa 
burmistrza sprzed kilku lat). 

 Co zatem należy  zrobić aby wyzwolić aktywność 
mieszkańców i aby zbiorowa mądrość pozwalała na spraw-
ne zarządzanie miastem? Czy jest jeszcze sens utrzymy-
wania tej niby formy społeczeństwa obywatelskiego? Być 
może działalność ta powinna być ograniczona tylko do in-
tegrowania mieszkańców. Być może istnieją inne formy ak-
tywizacji społecznej np. kluby seniora na każdym osiedlu. 
Wydaje się, że czas najwyższy już zastanowić się nad tym.

 Żeby była jasność jako Klub nie jesteśmy za ogra-
niczaniem działań demokratycznych w jakiejkolwiek jego 
formie. Ale naszym zdaniem formuła działająca dotychczas 
przeżyła się i czas wypracować nową. Bowiem co to jest za 
demokracja, która jest zależna od władzy i pieniędzy po-
chodzących z budżetu miasta. I co się stanie gdy w budże-
cie zabraknie pieniędzy na wspieranie samorządów? 

 Tekstem tym chcemy wywołać dyskusję na te-
mat samorządów mieszkańców w naszym mieście i zainicjo-
wać działania  budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 I na koniec! Wydaje się że czas już „odmrozić” 
zapowiadaną przed pandemią instytucję budżetu obywatel-
skiego. Rok 2022 powinien być pierwszym rokiem z budże-
tem obywatelskim!

 Aby jednak doczekać realizacji wcześniej przed-
stawionych postulatów  SZCZEPMY SIĘ!!!!!!!!!!!!!

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Jaru-
szewski Kazimierz, Kosiedowska Janina, Kowalik Stani-
sław, Kuffel Bogan, Lewińska Agnieszka, Matthes Seba-
stian, Skocka Iwona, Szlanga Antoni.                               
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Chojnicka Sekcja Aikido

BONY NA CYFRYZACJĘ!

Dworek Polski patriotycznie na Kociewiu

Koncert nad najdłuższym jeziorem w Polsce

          Chojnicka Sekcja Aikido powaka-
cyjnie wznawia regularne treningi aiki-
do. Pierwsze powakacyjne zajęcia odbę-
dą się w poniedziałek, 06 września!
 
Treningi odbywają się tradycyjnie w na-
szym dojo - sali gimnastycznej gościnnego 
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojni-
cach przy ul. Strzeleckiej 31 w poniedziałki 
i środy w trzech grupach wiekowych:
 

16:30 - dzieci (lat 6-9)
17:30 - młodzież (lat 10-14)
18:30 - dorośli (14+)

 
Dodatkowo przygotowujemy cykliczne 
Sobotnie Spotkania z Kulturą Japonii dla 
dzieci i młodzieży, nie tylko dla członków 
Stowarzyszenia – zajęcia te są otwarte dla 
wszystkich chętnych. 

       W niedługim czasie uruchomimy także 
serię 10 warsztatów japońskiej gry logicznej 
GO (inne nazwy: baduk, weigi), gry uzna-
wanej przez najwybitniejszych naukowców 
za doskonałe narzędzie rozwoju zarówno 
intelektualnego, jak i emocjonalnego.

      Zajęcia cykliczne szczodrze finansowa-
ne są przez Samorząd Lokalny: Burmistrza 
Miasta Chojnice, Wójta Gminy Chojnice 
oraz Starostę Powiatu Chojnickiego.
     Wszelkie informacje dotyczące zajęć do-
datkowych będą podawane na bieżąco.

Do zobaczenia... :)

     Wszelkie informacje dodatkowe moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej: 
http://www.aikido.chojnice.pl/

Z poważaniem,
Maciej TJ Gostomski, Prezes CHSA

         Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Chojnicach informajue, że już 
we wrześniu 2021 r. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości ogłosi konkurs dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw na reali-
zację działań mających na celu zwiększenie 
wykorzystania technologii cyfrowych, w tym 
na zakup lub licencjonowanie oprogramowa-
nia, usług niezbędnych do wdrożenia rozwią-
zania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym 
zakresie środków trwałych niezbędnych do 
wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu 
działalności w wyniku pandemii koronawiru-
sa. Konkurs ogłoszony będzie w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 
lata 2014-2020 i działania 6.2 Wsparcie MŚP 
w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. 
Poniżej podstawowe informacje o konkursie.

BONY NA CYFRYZACJĘ!

• Termin ogłoszenia konkursu: 6 września 
2021 r.

• Termin naboru wniosków: od 20 września 
do 20 października 2021 r.

• Instytucja ogłaszająca konkurs: Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. 
Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, tel.: (22) 
432 80 80, 432 71 25,

• Alokacja środków w konkursie: 110 mln 
PLN.

• Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o wsparcie: mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa z terenu całej Polski.

• Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % 
kosztów kwalifikowalnych (wsparcie udzie-
lane wyłącznie w formie pomocy de minimis)

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowal-
nych projektu – 60 tys. PLN

• Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. 
PLN

• Maksymalna wartość wydatków kwalifiko-
walnych projektu – 300 tys. PLN

Cel finasowania: zapewnienie wsparcia fi-
nansowego dla MŚP na realizację działań 

mających na celu zwiększenie wykorzysta-
nia technologii cyfrowych, w tym na zakup 
lub licencjonowanie oprogramowania, usług 
niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cy-
fryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie 
środków trwałych niezbędnych do wdrożenia 
cyfryzacji i dostosowania modelu działalności 
w wyniku pandemii koronawirusa.

Rodzje kosztów kwalifikowalnych:

• Zakup usług programistycznych lub/i za-
kupu oprogramowania gotowego, w tym 
w formie licencji (z wyłączeniem stan-
dardowego oprogramowania biurowego 
czy księgowego) w celu opracowania lub 
wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjne-
go – komponent obligatoryjny projektu;

• Zakup środków trwałych, w tym maszyn 
i urządzeń, sprzętu komputerowego lub 
związanego z przesyłem lub magazyno-
waniem danych, środków niskocennych, 
lub/i usług doradczych (w tym branżo-
wych, technologicznych, biznesowych, 
prawnych) lub/i szkoleniowych w celu 
wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – 
komponent fakultatywny projektu.

Realizacja projektu musi być uzasadniona 
z punktu widzenia działalności i rozwoju wnio-
skodawcy, tj. np. mieć związek z koniecznością 
dokonania zmian procesów, sposobu funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa w warunkach epi-
demii chorób zakaźnych u ludzi, w szczegól-
ności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia 
odporności na wypadek kolejnych podobnych 
kryzysów wywołanych stanem epidemii.
      Szczegółowe i kompletne informacje doty-
czące zasad ubiegania się o wsparcie ukażą 
się wraz z ogłoszeniem konkursu, tj. w dniu 6 
września 2021 roku, na stronach www:
    Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści: https://www.parp.gov.pl/
    Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki 
naborów wniosków”: https://www.poir.gov.

      Stowarzyszenie „Dworek Polski” 
z Chojnic po raz pierwszy zaprezento-
wało się w Piasecznie k. Gniewu pod-
czas XXII Przeglądu Zespołów Folklo-
rystycznych Polski Północnej ku czci 
Matki Jedności i Królowej Pomorza na 
zaproszenie jego organizatorów. Prze-
gląd rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą 
w piaseckim sanktuarium oraz przemar-
szem do słynnej studzienki, gdzie co-
rocznie we wrześniu odbywa się odpust 
parafii. 

     W konkursie drugiego dnia festiwalu za-
prezentowały się 3 zespoły oraz 4 kapele 
folklorystyczne. Zespół Pieśni i Tańca „Bła-
watki” działające przy Chojnickim Centrum 
Kultury zajęły I miejsce w kategorii „zespo-
ły” oraz II miejsce w kategorii „kapele”.

       Dworek Polski z Chojnic zaprezento-
wał się gościnnie na zakończenie festiwalu 
w programie patriotycznym. Misją stowarzy-
szenia jest prezentacja i promocja polskiej 
kultury, a także przedłużanie tradycji dworku 
polskiego oraz polskiej tożsamości. Zespół 
tworzy młodzież, która z pasją oddaje się 
nauce tańców i polskich pieśni, ale też dzia-
ła na rzecz lokalnej społeczności regionu 
chojnickiego organizując imprezy w święta 
narodowe oraz zajęcia artystyczne. 

         W Piasecznie Dworek Polski z Chojnic 
zaprezentował wybrane pieśni i tańce z róż-
nych epok. Utwory niejednokrotnie wzru-
szają i pozwalają poczuć się jak w domu, 
któremu na imię Polska. Znane melodie 

powodują, że pieśni wykonywane są jedno-
cześnie przez młodych artystów na scenie 
oraz publiczność, co sprawia wiele radości 
obu uczestnikom koncertu. 

        Prezes Stowarzyszenia „Dworek Polski” 
Anna Piekarska – Więcławek do Piaseczna 
przyjechała z sentymentem, gdyż z tych 
okolic pochodzi jej rodzina od strony dziad-
ka Kazimierza Ubowskiego. Jego ojciec 
Maksymilian Ubowski urodził się w Rakow-
cu k. Piaseczna. Rodzice, Marcin i Prakse-
da Ubowcy wspierali i regularnie nawiedzali 
sanktuarium w Piasecznie. Z rodzinnym 
wspomnieniem dziadka i przekazywaną 
w rodzinie historią związana jest choroba 
jego babci Praksedy Ubowskiej, która na 
odpust w okresie przedwojennym przyje-
chała na pierzynach wozem drabiniastym, 
a po zakończonej mszy odpustowej przy 
studzience mogła poruszać się o własnych 
siłach. Marcin i Prakseda Ubowscy wycho-
wywali swoje potomstwo w duchu miłości 
do Ojczyzny, a ich syn Maksymilian Ubow-
ski za swoje zasługi w walce za Ojczyznę 
otrzymał odznaczenie Krzyż Virtuti Militari 
oraz Krzyż Walecznych. Historia rodziny 
jest wciąż żywa również dzięki dzieciom, 
a kolejne pokolenia rodziny starały się cho-
ciaż częściowo spisać historię jego życia.

      Zadanie „Kultywowanie dziedzictwa na-
rodowego przez Stowarzyszenie Dworek 
Polski” dofinansowane zostało przez Miasto 
Chojnice i Powiat Chojnicki. Partnerem za-
dania jest Chojnickie Centrum Kultury.

     Stowarzyszenie „Dworek Polski” 
kontynuuje koncerty w kraju. Początek 
sierpnia upłynął pod znakiem regionu 
Warmii i Mazur. Zespół tancerzy uczest-
niczył w XXIII Festiwalu „Spotkania 
z Folklorem” 

       W Szałkowie na scenie postawionej 
tuż przed Jeziorakiem, który słynie z tego, 
że jest najdłuższym jeziorem w Polsce 
i wymarzonym miejscem dla żeglarzy. Po 
raz pierwszy z zespołem poza Chojnicami 
zaprezentowali się najmłodsi uczestnicy 
warsztatów tanecznych. Zajęcia taneczne 
odbywały się w Chojnickim Centrum Kul-
tury. Po kilku godzinach podróży, dzieci 
i młodzież zaprezentowały się w kilku ko-
stiumach staropolskich oraz przedwojen-
nych, prezentując kolejne epoki polskiego 
tańca i śpiewu, na zakończenie festiwalu. 
Zespół odwiedził festiwal na zaproszenie 
jego organizatorów Gminy Iławy, Starostwa 
Powiatowego w Iławie, Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szałkowa „Agro-Tur”, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lasecznie, Rady So-
łeckiej Wsi Szałkowo oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich Szałkowo. Pomimo deszczowej 
aury publiczność dopisała. Na zakończe-
nie prezentacji artystycznej zespół otrzymał 

osobiste podziękowania od włodarzy oraz 
pamiątki z regionu, dyplom i płaskorzeźbę 
Laseczniankę. 
       Podczas festiwalu dodatkową atrakcję 
stanowiły kramy z rękodziełem, swojskie ja-
dło, kiermasz z ciastami, gier i zabaw dla 
dzieci i dorosłych oraz warsztaty rzeźbiar-
skie. Nie zabrakło również czasu na odwie-
dzenie ważnych pomników kultury regionu. 
Historię Warmii i Mazur przybliżył nam Ma-
ciej Schwarz na Zamku w Ostródzie, za co 
serdecznie dziękujemy.
       Wyjazd odbył się w ramach zadania pn. 
Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2021, 
a jego częścią są również wspólne warszta-
ty taneczne z zespołem wybranego regionu 
Polski.  W ramach zadania zakupione zo-
stały również elementy strojów. Zadanie do-
finansowane zostało przez powiat chojnicki 
i miasto Chojnice, jego współorganizatorów.  
Partnerem wydarzenia jest Chojnickie Cen-
trum Kultury.
       Dzieci i młodzież, które chciałyby 
uczestniczyć w warsztatach tanecznych za-
chęcamy do kontaktu z organizacją: 

Stowarzyszenie „Dworek Polski” 
tel. +48 791 507 169

e-mail: dworekchojnice@gmail.com



14 Nr 09/2021 (109)  WRZESIEŃ  2021

Kolejna rocznica, o której zawsze będziemy pamiętać…
ZDANIEM BURMISTRZA

 W tym roku postanowiliśmy obchodzić 82. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej zupełnie inaczej. 
Spotkaliśmy się o 4.45 przy Pomniku Pomordowanych 
Kolejarzy, na skraju chojnickiego dworca.

 Nie jest tajemnicą, że Chojnice zostały zaatako-
wane jako jedno z pierwszych miast. Pomysł, aby upamięt-
nić kolejarzy i obrońców jest bardzo słuszny.
 Równolegle z rocznicą kontestujemy efekty badań 
archeologicznych w Dolinie Śmierci. Ogrom zła jest pora-
żający. Identyfikujemy osoby zamordowane w Dolinie. To 
miejsce jest szczególne.
 Niemcy wiedzieli, że przegrywają, a na kilka mie-
sięcy przed końcem wojny zabili ok. 800 osób. Myślę o tych 
zdarzeniach i nie wyobrażam sobie życia w tamtych cza-
sach, a jednak to się wydarzyło….

 Zamieszczam moje przemówienie, które wygłosi-
łem w tym historycznym miejscu.

Przemówienie Burmistrza Chojnic z okazji rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej, Chojnice,

Pomnik Pomordowanych Kolejarzy,
1 września 2021, Godzina 4:45

 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 rozpoczęła 
się wojna w Chojnicach. 82 lata temu,  pod osłoną nocy 
na peron drugi chojnickiego dworca, zamiast pociągu po-
śpiesznego relacji Berlin - Królewiec wjechał podstępnie 
hitlerowski pociąg pancerny. Hitlerowskie Niemcy łamiąc 
traktaty najechały na nasz kraj w imię przepojonej nacjo-
nalistycznym fanatyzmem ideologii. Chojnice, obok We-
sterplatte oraz Wielunia, stały się pierwszymi miejscami 
działań wojennych podczas II Wojny Światowej.

 Nie potrafię sobie wyobrazić zaskoczenia ko-
lejarzy, którzy bez uzbrojenia próbowali stawić opór na-
jeźdźcom. Podczas ewakuacji większość z nich zginęła 

otrzymując strzał w plecy. Ich nazwiska nie zostały zapomi-
nanie! Na zawsze zostały wyryte na tym pomniku!

 W kontekście wydarzeń pierwszowrześniowych 
nie można zapomnieć o działaniach żołnierzy z 1 Batalionu 
Strzelców, którzy skutecznie zablokowali trasę przejazdu  
pancernego pociągu oraz podjęli próbę odbicia dworca ko-
lejowego. O nich także pamiętamy!

 Morderstwo kolejarzy, cywilów - okazało się tylko 
preludium do niesamowitego zła jakie wydarzyło się w na-
szym ukochanym mieście.  Już jesienią, w Dolinie Śmierci, 
dokonano eksterminacji chojnickiej inteligencji, ludzi czynu, 
którzy w oczach okupanta byli zagrożeniem dla totalitarne-
go reżimu.  O nich także pamiętamy!

 Styczeń 1945 roku – z likwidowanego więzienia 
w Bydgoszczy, do chojnickiej doliny śmierci, trafiają ko-
lumny ludzi na swoje miejsce kaźni. Żołnierze polskiego 
podziemia.  

Strzał w tył głowy. 
Stos. 
Ogień. 
Pozostały tylko kości. 
W bagnie.
Odnaleźliśmy ich! Nie są dla nas anonimowi!
O nich także pamiętamy!

 Lekcja tragicznego 1939 roku i wszystkich wyda-
rzeń po nich następujących to także lekcja mówiąca nam 
do jakich nieszczęść doprowadza fanatyzm, nacjonalizm 
i totalitarne myślenie. A przecież Polska dla wielu ludzi była 
symbolem umiłowania wolności.

 Musimy być wierni ideom, które przyświecały na-
szym przodkom. Żaden naród, żaden naród nie doświad-
czył więcej zła od totalitaryzmu i fanatyzmu niż naród pol-
ski. Jesteśmy symbolem umiłowania wolności i demokracji, 
i to tych wartości musimy strzec. Historia wyznaczyła nam 
najważniejszy cel…. Nam wszystkim! Nie możemy dopu-
ścić, aby takie niewyobrażalne zło się powtórzyło. 
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Wakacyjne refleksje

 Wakacje i urlop to dobry czas na 
obserwacje, przemyślenia i cenne reflek-
sje. Nie inaczej mogło być i w tym roku. 
Przed dwoma laty wspólnie ze znajomy-
mi postanowiliśmy odkryć duńską wyspę 
Bornholm m.in. na rowerach. Pandemia 
pokrzyżowała nasze plany. Na szczęście 
w tym roku zamysł został zrealizowany. 
Zastanawiałem się, czy informacje z me-
diów, Internetu i zasłyszane relacje znajdą 
pokrycie w zastanej tam rzeczywistości. 
Krótko podsumowując – rzeczywistość 
przerosła oczekiwania. Z pewnością ta 
duńska wyspa stworzona jest do aktywne-
go wypoczynku. Piesze wędrówki i wijące 
się po całej wyspie drogi rowerowe są ra-
jem dla turystów. Fantastyczne przygoto-
wanie i stan całej infrastruktury mogą być 
wyznacznikiem standardów, do których 
i my możemy dążyć. 

 Rzeczą, na którą szczególnie 
zwróciłem uwagę są duńskie flagi narodo-
we znajdujące się na masztach w co dru-
gim domu. Ogromne przywiązanie do barw 
narodowych wręcz biło po oczach podczas 
poznawania wyspy. Nasuwa się od razu 
pytanie – dlaczego u nas tak nie jest? Na 
to pytanie, prawdopodobnie nie znajdziemy 
odpowiedzi. Ale z pewnością przykład idzie 
z góry. Zacznijmy od siebie! Jeśli chcemy 
oczekiwać od mieszkańców m.in. nasze-
go miasta, aby barwy biało-czerwone 
były widoczne w Chojnicach, to samorząd 
i wszystkie instytucje publiczne w mieście, 
powinny na co dzień dawać przykład. Póki 
będzie tak, że flagi narodowe w przestrze-
ni publicznej pojawiać się będą tylko od 
„wielkiego święta” to i mieszkańcy nie będą 
zainteresowani. A przecież tak niewiele 
potrzeba. Chciałbym bardzo doczekać się 
realizacji projektu budowy masztu z flagą 
narodową w Parku 1000-lecia. Wszak 11 
listopada już całkiem blisko…

 To co jeszcze zafascynowało 
mnie w zetknięciu z Duńczykami to fakt 
przestrzegania przepisów ruchu drogo-
wego. Szczególnie jeśli chodzi o ograni-
czenia prędkości. Uzmysłowiłem to sobie 
najlepiej już w drodze powrotnej do Polski. 
Jadąc przepisowe 90 km/h czułem irytację 

i zniecierpliwienie „innych” użytkowników 
dróg. Zawsze wzbudzało to moją cieka-
wość, dlaczego jesteśmy w stanie dosto-
sować się do zasad w innych krajach, zaś 
w Polsce tak wielu musi (bo inaczej nie 
potrafię tego określić) łamać obowiązują-
ce przepisy. Czy to znów niechlubny spa-
dek po PRL-u, tak mocno zaszczepiony 
w naszej obyczajowości, który sprawia, że 
czujemy potrzebę działania wbrew obowią-
zującym nakazom? Czy naprawdę kombi-
nowanie jest wpisane w naszą naturę?

 Podsumowując, wspomnę jesz-
cze o zaobserwowanej skromności miesz-
kańców wyspy, ich pozytywnym nasta-
wieniu do świata i innych ludzi. Naprawdę 
serce się raduje, kiedy rano spacerując 
po campingu słyszy się wokół życzenia 
dobrego dnia, a w czasie jazdy ścieżkami 
rowerowymi serdeczne pozdrowienia. Za-
mykam oczy i wyobrażam sobie, że tak jest 
w Polsce…

Co z kolejną falą?

 Początek nowego roku szkol-
nego znów budzi niepokój. Czy podobnie 
jak w ubiegłym roku możemy spodziewać 
się kolejnej fali pandemii? W przeciwień-
stwie do ubiegłorocznej sytuacji teraz to od 
nas zależy, czy i jak się ona rozwinie. Ze 
wszystkich danych w Polsce, jak i z zagra-
nicy, wynika ewidentnie, że zaszczepienie 
się zmniejsza ryzyko zachorowania, a je-
śli już do niego dochodzi, to wcześniejsze 
szczepienie znacznie zmniejsza ryzyko po-
ważnego rozwoju choroby. Przecież to fakt, 
że do szpitali trafiają właściwie wyłączenie 
osoby niezaszczepione. Pytam zatem ja-
kich jeszcze argumentów potrzeba scepty-
kom? Czy jeszcze ktoś z naszych bliskich 
musi umrzeć, byśmy w końcu zrozumieli, 
że koronawirus jest realnym zagrożeniem? 

 Apeluję zatem to wszystkich tych, 
którzy do tej pory się nie zaszczepili – 
zróbcie to w odpowiedzialności za innych. 
Radykalnych przeciwników nie przeko-
nam, ale mogę prosić i jedno - nie siejcie 
fałszywej propagandy niemającej pokrycia 
w rzeczywistości.

Zdalna szkoła – dobro czy zło?

 Ruszają szkoły. Na szczęście 
stacjonarnie, choć nikt nie wie jak długo. 
Marzeniem rodziców i nauczycieli jest aby 
nie wracać do zdalnego kształcenia. Część 
dzieci i młodzieży wolałaby uczyć się 
w domu. Nie dziwmy się, że nie mają świa-
domości, co tracą. Czy my, będąc uczniami, 
nie cieszyliśmy się kiedy przepadały nam 
lekcje? Na tym etapie rozwoju (myślenia) 
nie mieliśmy poczucia straty. 

 Dzieci i młodzież potrzebują re-
lacji rówieśniczych. Kontakty społeczne 
kształtują ich osobowość, uczą empatii 
i wrażliwości. Pozwalają odnaleźć swoje 
miejsce w grupach. Dają poczucie akcep-
tacji, a czasem dezaprobaty, bo to także 
potrzebne jest do rozwoju. Ostatnie półtora 
roku znacznie te procesy zaburzyło. Pew-
ne etapy rozwoju już się pozamykały i trud-
no będzie je nadrobić. Doszły dla naszych 
dzieci nowe doświadczenia. Część z nich 
dala im dodatkowe umiejętności, ale cena 
jest wysoka.

 Wyniki badań w Polsce i innych 
krajach europejskich wskazują na  około 
30 % skuteczności nauczania zdalnego 
w stosunku do stacjonarnego. Patrząc na 
podstawy programowe, które opracowa-
no kilka lat temu nie jest to aż tak wielkie 
nieszczęście. Po wcześniejszej tendencji 
odchodzenia od przeładowania wiadomo-
ściami na rzecz umiejętności, zaserwowa-
no uczniom ogrom zbędnych wiadomości. 
Zapewne sami autorzy balastu wiedzy się 
tego wstydzili, bo dopiero po kilku latach 
batalii sądowych ujawniono ich nazwiska. 
Przy zdalnym kształceniu nauczyciele siłą 
rzeczy zostali zmuszeni do dokonania wy-
boru treści najważniejszych.

 Inną korzyścią stało się unowocze-
śnienie środków oddziaływań na uczniów. 
Mówiąc bardziej po ludzku, nauczyciele  
zaczęli stosować więcej metod czy technik 
nauczania atrakcyjniejszych dla uczniów. 
Jednak szybkie tempo uczenia się przez 
pedagogów zostało okupione najczęściej 
ogromnym wysiłkiem i stresem oraz kosz-
tem życia rodzinnego.

Czy szczepić dzieci, aby chronić 
dorosłych?

 Teraz, dla uczniów 12+ i ich ro-
dziców pojawiają się dylematy, które będą 
musieli rozstrzygnąć w najbliższych wrze-
śniowych tygodniach. Szczepić się czy nie 
szczepić? W zdecydowanej większości 
dzieci przechodzą koronawirusa bezob-
jawowo lub łagodnie. Jednak znakomicie 
przenoszą go na dorosłych. Fala powaka-
cyjna z ubiegłego roku pokazała nam to 
w całej rozciągłości. Służba zdrowia wtedy 
ledwo zipała.
         W tej chwili mamy ok. 45 %  zaszcze-
pionej populacji. Zaszczepienie się  nie elimi-
nuje ryzyka, ale znacząco je zmniejsza. 
Poza tym w ewentualnym przypadku za-
chorowania powinien być łagodniejszy 
przebieg. Celem głównym jest uzyskanie 
odporności grupowej. Daje ona ochronę 
osobom niezaszczepionym i tym, u których 
szczepionka nie działa. Z czasem powinna 
prowadzić do zminimalizowania lub wyeli-
minowania zakażeń. Zdaniem zdecydowa-
nej większości ekspertów droga do tego 
wiedzie przez zaszczepienie dzieci 12+. 

 Czy istnieje ryzyko? Tak, ale 
przedstawiane dane z wiarygodnych źró-
deł wskazują raczej na akceptowalną skalę. 
Zresztą chyba przy wszystkich szczepie-
niach i lekarstwach istnieje skala zagrożeń, 
ale niewielka (jeśli przestrzegane są prze-
ciwwskazania). Zapewne dla osób nią do-
tkniętych jest to bolesne przeżycie. Znam 
jednak kilka osób okaleczonych przez cho-
robę Hainego-Medina. Dzisiaj w Polsce jej 
nie ma właśnie dzięki szczepieniom. Może 
więc warto dać się zaszczepić?

  Tak przy okazji, rozśmieszyła mnie 
hipokryzja brytyjskich ekspertów. Nie reko-
mendują szczepienia nastolatków przeciw 
koronawirusowi, gdy tym czasem dzieci 
2-12 lat objęte są w Wielkiej Brytanii progra-
mem szczepień przeciw grypie w postaci 
sprayu do nosa, aby … ochronić dziadków!
Obyśmy wszyscy zdrowi byli czego Czytel-
nikom i sobie życzy zaszczepiony ozdro-
wieniec ;)
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Oblicza szarży – kawaleria II Rzeczypospolitej
Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

       Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regionu wią-
że się szarża pod Krojantami. Od kilku lat te tradycje 
nabrały szczególnego charakteru. Na tzw. Polu Szarży 
pod Krojantami w pierwszą niedzielę września jeste-
śmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń związanych 
z walkami 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku. 

      Polskie tradycje kawaleryjskie sięgają początków pań-
stwa polskiego i związały się nierozerwalnie z wojnami 
o niepodległość przez  nas prowadzonymi. Od zarania na-
szej państwowości do współczesności mieliśmy dużą ilość 
konnicy, a zasady polskiej taktyki walki przyniosły wiele 
sukcesów militarnych. W historii wojskowości kawaleria sta-
ła się najważniejszym rodzajem wojsk w czasach średnio-
wiecza. Jazda rycerska dominowała na polach bitew do ok. 
XV wieku. Z upowszechnieniem się broni palnej zaczęły 
zanikać formacje ciężkozbrojne. W XVI i XVII wieku Polska 
stała się ojczyzną nowoczesnej taktyki jazdy. Strategia ta 
polegała na brawurowej szarży, działaniu przez zaskocze-
nie. Szczyt doskonałości taktyki jazdy polskiej przypadł na 
wiek XVII. 
     Na wielką skalę formacje kawaleryjskie były stosowane 
na polach doby wojen napoleońskich (1792-1815). Od po-
łowy XIX wieku wraz z udoskonaleniem broni palnej rola 
kawalerii uległa zmniejszeniu. Po raz ostatni na dużą skalę 
formacje kawaleryjskie zostały użyte podczas I wojny świa-
towej (1914-1918) oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
(1919-1920). Kawaleria pojawiła się również na polach II 
wojny światowej. W wojsku polskim sformowaną w 1945 
roku dywizję kawalerii rozwiązano ostatecznie w 1947. 
Obecnie nieliczne oddziały ułanów uświetniają ceremonie 
państwowe czy ważne obchody rocznicowe.

      W kampanii wrześniowej 1939 roku polska kawaleria za-
pisała piękną kartę, walcząc od pierwszej do ostatniej bitwy 
z bohaterstwem, które znalazło uznanie nawet u wrogów. 
Ułani odrodzili się w składzie polskich formacji walczących 
z Niemcami na Zachodzie Europy. Była to już jednak kawa-
leria zmechanizowana – na czołgach, transporterach i sa-
mochodach pancernych. Do legendy tamtej wojny przeszły 
„czarne diabły” generała Maczka, które walczyły w składzie 
jego brygady, w obronie Francji w 1940 roku. W 1944 wró-
cili na kontynent już jako 1 Dywizja Pancerna, przechodząc 
chwalebny szlak bojowy od Normandii aż do głównej bazy 
niemieckiej floty w Wilhemshafen. Pułki pancernych ułanów 
walczyły również we Włoszech, w składzie 2 Korpusu ge-
nerała Andersa. Ostatnią formację konnej kawalerii utwo-
rzono w składzie wojska polskiego w Związku Radzieckim 
– była to 1 Warszawska Samodzielna Brygada Kawalerii.  
Bitwy polskiego września 1939 roku z udziałem kawalerii 
polskiej zapoczątkowały powstanie i rozpowszechnienie 
przez niemiecką, nazistowską propagandę oraz powojenną 
propagandę komunistyczną mitu dotyczącego rzekomych 
ataków polskiej kawalerii na niemieckie czołgi w czasie 
kampanii wrześniowej. Według historyków we wrześniu 
1939 roku nie odbyła się ani jedna szarża kawaleryjska na 
niemieckie czołgi.    Propaganda polityczna XX wieku zako-
rzeniła go tak głęboko w świadomości obcokrajowców, że 
uznawany jest za prawdę i funkcjonuje do czasów obecnych 
jako synonim tzw. „polskiej głupoty”. 
      Źródła mitu znajdują się w propagandzie niemieckich 
nazistów, którzy chcieli dzięki niemu zilustrować przewagę 
technologiczną oraz militarną w czasie kampanii wrześnio-
wej pomiędzy III Rzeszą a II Rzeczpospolitą. Według go-
ebbelsowskiej (Goebbels minister propagandy III Rzeszy) 
propagandy II Rzeczpospolita była tak słaba i zacofana, że 
wojsko polskie zmuszone było bronić się przed niemieckimi 

czołgami atakami kawalerzystów uzbrojonymi w szable 
i lance. Mit o polskich kawalerzystach szarżujących na 
niemieckie czołgi we wrześniu 1939 roku bezpośrednio 
wziął się z opisów niemieckich i włoskich koresponden-
tów wojennych wykorzystanych później przez nazistowską 
propagandę. 
       Jako bezpośrednie zdarzenie mające stanowić ilu-
strację dla tego mitu podaje się najczęściej szarżę przepro-
wadzoną podczas bitwy pod Krojantami, którą 1 września 
1939 roku o godzinie 19:00 przeprowadził 18 Pułk Ułanów 
Pomorskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem pułkowni-
ka Kazimierza Mastalerza. 

Szarżę polscy kawalerzyści przeprowadzili na ok. 800 nie-
mieckich żołnierzy z batalionu piechoty, którzy rozproszyli 
się w popłochu. Szarżujących piechotę ułanów z 18 Pułku 
nieoczekiwanie zaatakowały ze skrzydła niemieckie trans-
portery(?) opancerzone ukryte w lesie, które ostrzelały je 
ogniem karabinów maszynowych. W wyniku tego ataku 
ułani polscy odskoczyli w las. Odpowiedni opis zdarzenia 
znajduje się we wspomnieniach uczestnika szarży rotmi-
strza Godlewskiego. W szarży bezpośrednio zginęło około 
25 kawalerzystów polskich, w tym 4 oficerów, co stanowiło 
około 10% stanu 18 Pułku w momencie bitwy. Dużo więk-
sze straty ponieśli kawalerzyści w czasie odwrotu po ataku 

niemieckich transporterów. Następnego dnia na pole bitwy 
dotarli korespondenci włoscy, których Niemcy zapewnili, że 
polscy ułani ponieśli śmierć w czasie szarży na niemiec-
kie czołgi. Historię tę według relacji Niemców opisał włoski 
korespondent Indro Montanelli, który nie był bezpośrednim 
świadkiem domniemanych szarż, a swoją relację na temat 
przebiegu zajść w całości wymyślił, do czego przyznał się 
po wojnie 29 sierpnia 1998 r. na łamach włoskiej gazety 
„Corriere della Sera”. 
       Relacja Montanellego została wykorzystana przez 
niemiecką, nazistowską propagandę, która używała mitu 
o szarżach polskich ułanów na niemieckie czołgi jako ilu-
strację „polskiej głupoty”. Minister propagandy III Rzeszy 
Joseph Goebbels w jednym ze swoich wystąpień posłużył 
się nim jako: „...dowodem” na polską „głupotę” i na „irra-
cjonalność” narodu, który według niego „potrzebował być 
zmiażdżony, ponieważ był niezdolny do samodzielnego 
rządzenia się”. Mit ten zobrazowany został w niemieckim fil-
mie propagandowym zrealizowanym w 1941 roku, w którym 
Polaków atakujących niemieckie czołgi odgrywali żołnierze 
słowaccy. Chociaż film ten stanowił niemiecką propagandę 
nazistowską i był pseudodokumentem, jego fragmenty czę-
sto wykorzystywano później na zachodzie jako autentyczne 
zdjęcia dokumentalne w historycznych filmach ilustrujących 
kampanię wrześniową. 
        W kampanii wrześniowej 1939 roku  poległ generał  
brygady Stanisław Grzmot-Skotnicki, dowódca Pomorskiej 
Brygady Kawalerii i pułkownik Kazimierz Mastalerz, dowód-
ca 18 Pułku Ułanów Pomorskich. W lipcu 1939 roku pułk 
wszedł w skład Pomorskiej Brygady Kawalerii i został skie-
rowany w rejon Chojnic. 1 września w rejonie Krojant doszło 
do walk między 18 Pułkiem Ułanów a piechotą niemiecką. 
Dowódca pułku przystąpił do kontrataku  nacierającej pie-
choty niemieckiej, by osłonić wycofujące się ku Brdzie od-
działy polskiej piechoty. 2 szwadrony wykonały szarżę na 
oddział 76 Pułku Piechoty Zmotoryzowanej Wehrmachtu. 
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. 
        Wrześniowe wydarzenie 1939 roku spod Krojant wpi-
sało się w historię ziemi chojnickiej i w dzieje oręża polskie-
go. Wielokrotnie m.in. z udziałem Polskiego Klubu Kawa-
leryjskiego przedstawiono na polu bitwy w pobliżu Krojant 
widowisko historyczno-militarne pt. Szarża pod Krojantami. 
Tradycyjnie już, spektakl odbywa się w pierwszą niedzielę 
września. Roczna przerwa w 2017 roku była spowodowana 
nawałnicą (12 VIII 2017).

( obecnie realizację wydarzenia
uniemożliwiają przepisy anty-pandemiczne. przyp. red.)

W 1989 roku na Zachodzie ukazał się znaczek pocztowy,
sugerujący jakoby polscy kawalerzyści dokonali 

szarży na czołgi, co jest błędną interpretacją.

Pułkownik Kazimierz Mastalerz, dowódca 18 pułku ułanów.
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HISTORIA  CHOJNIC

  Po zajęciu Łotwy Niemcy wykorzystali antyradzieckie nastroje i stworzyli tam na-
miastkę powrotu do sytuacji sprzed włączenia tego kraju do ZSRR. W 1941 r. utworzo-
no łotewski zarząd administracyjny tzw. Dyrektoriat, a z dawnych żołnierzy i policjantów, 
stworzono jednostki wojskowo-policyjne. Dopiero w dwa lata później Niemcy zezwolili na 
sformowanie jednostek wyższego rzędu. Miejscowe kręgi polityczne wiązały z tą akcją 
wiele nadziei. Uważano ją za swego rodzaju początek tworzenia wojska narodowego. Jed-
nakże na Łotwie utworzono tylko inspektorat legionu (General-Inspektion der Lettischen 
SS-Freiwilligen Legion), bez znaczenia politycznego i o ograniczonych kompetencjach, 
reprezentował on interesy łotewskie wobec dowództwa Wehrmachtu, i Waffen SS. Pod-
ległe inspektorowi komórki organizacyjne musiały zapewnić również dopływ kadr oficer-
skich i podoficerskich do podległych sobie jednostek, były również odpowiedzialne za pro-
wadzenie rekrutacji. Inspektorem Łotewskiego Legionu SS został były łotewski minister 
wojny gen. Rudolfs Bangerskis, mianowany przez Himmlera SS-Brigadeführerem. Jego 
starszeństwo uznawały wszystkie jednostki łotewskie walczące u boku Niemców, również 
lotnicy ze składu Łotewskiego Legionu Luftwaffe. W lutym 1943 r. rozpoczęto na Łotwie 
spis mężczyzn pomiędzy 19 a 24 rokiem życia do służby wojskowej.

Defilada Łotewskich oddziałów SS w Rydze

          Pierwszą utworzoną dla SS wielką jednostką łotewską, była utworzona 18 maja 1943 
r. w ramach Waffen SS - 2 Brygada Piechoty SS, przemianowana w marcu 1944 r. na
19 Ochotniczą Dywizję Łotewską SS. Składała się z łotewskich batalionów policyjnych. 
Jej dowódcą został SS-Brigadeführer Fritz von Scholz. W jej składzie w połowie kwietnia 
1943 r. sformowano dwa pułki piechoty i dywizjon artylerii. Na miejsce formowania jednost-
ki wybrano miejscowość Krasnoje Sieło pod Leningradem. 1 Pułk został zestawiony z ba-
talionów policji pomocniczej (Schutzmannschaften). Nad pierwszym łotewskim pułkiem 
piechoty – kolejnym 42. grenadierów Waffen SS –dowództwo objął Legion-Obersturmban-
nführer Voldemars Veiss, który jako pierwszy żołnierz Waffen SS pochodzący ze wschodu 
otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie bojowe – Krzyż Rycerski Żelaznego Krzyża, 
Bataliony drugiego pułku przybywały do brygady z miejsc, w których toczyły walki z Ar-
mią Czerwoną. 2 Pułkiem dowodził Legion-Obersturmbannführer Karlis Lobe. Dywizjon 
artylerii objął Legion-Hauptsturmführer Voldemars Gravelis. I tu ciekawostka: cudzoziem-
scy żołnierze Waffen SS przed swoimi stopniami służbowymi używali do połowy 1944 r. 
przedrostka „Legion”, gdyż SS było zarezerwowane tylko dla rdzennych Niemców i volks-
deutschów. Od lipca 1944 pełna nazwa stopnia cudzoziemca brzmiała np. Waffen-Ober-
sturmführer der SS. W tym składzie Brygada zajęła pozycje obronne nad rzeką Wołchow.

          Drugą wielką jednostką sformowaną z Łotyszy była 1. Dywizja Grenadierów Waffen 
SS., przemianowana w październiku 1943 r. na 15 Ochotniczą Dywizję Łotewską SS. 
Szeregowi tej jednostki pochodzili z poboru. Natomiast jej kadrę stanowili przedwojenni 
oficerowie i podoficerowie wojska republikańskiego. W maju 1943 r. dotychczasowego do-
wódcę dywizji SS-Brigadeführera SS Petera Hansena (25.02.43 - 01.05.43), zastąpił SS-
-Grupenfürer hrabia Carl-Friedrich von Pückler-Burghaus (1.05.43 - 17.02.44), pod którego 
dowództwem dywizja wyruszyła w listopadzie tego roku na front, zajmując pozycje nad 
rzeką Wielką. Jej północnym sąsiadem została łotewska 2. Brygada Piechoty SS.
Dowództwu Korpusu podlegały również jednostki pozaetatowe. Były to przede wszystkim 
jednostki szkolne, jak sformowany w czerwcu 1944 r. batalion szkolny VI Korpusu SS (Leh-
r-Bataillon der VI. SS Korps – dowódca SS-Sturmbannführer Fritz Holwein) czy Polowy 
Ośrodek Rekrucki VI Korpusu SS (Feldrekruten Depot der VI. SS Korps). Został on utwo-
rzony 10 sierpnia 1944 r. pod dowództwem Waffen-Standartenführera Lobe.

          Od stycznia 1944 r. jednostki wchodziły w skład VI Ochotniczego Armijnego Kor-
pusu SS (Łotewskiego). W ciężkich walkach jednostki łotewskie wycofały się na nowe po-
zycje, na tzw. pozycję pantery (Panther Stellung) – nad rzeką Wielką (Wielikaja). Następnie 
dowodzenie przejął SS-Brigadeführer Nikolaus Heilmann (17.02.44 - 21.07.44). W czasie 
walk Korpus poniósł poważne straty. Konieczne stało się uzupełnienie stanów jednostek. 
W tym celu jeszcze jesienią z batalionów obu łotewskich Dywizji Grenadierów SS utworzo-
no 1. Pułk szkolny SS, który razem z siłami niemieckimi nieudanie próbował powstrzymać 
sowiecką ofensywę mającą na celu odblokowaniu Leningradu. W lipcu 1944, jednostki ło-
tewskie uczestniczyły w ciężkich walkach pod Ostrowem. W wyniku tych walk 15 Dywizja 
utraciła zdolność bojową. Została wycofana z frontu w celu odbudowy jej stanu. 
          W wrześniu 1944 r., pozostałości oddziałów szkolnych wraz z kadrą 15. Dywizji od-
płynęło statkiem do Gdyni, stąd część żołnierzy odjechała na poligon w rejonie Chojnic, 
(SS-Truppen Übungsplatz „Westpreussen” Konitz), a część do Torunia. W październiku 
1944 r. pozostały w Kurlandii Pułk artylerii został odcięty wraz z 19 Dywizją Grenadierów 
SS, gdzie walczyli do 11 maja 1945 r.

Załadunek litewskich oddziałów SS na statek

          Na początku października 1943 r. w zalesionym rejonie powiatu chojnickiego i ko-
ścierskiego, utworzono wielki poligon wojskowy dla SS. (SS-Truppen Übungsplatz „West-
preussen” Konitz).Granice poligonu stanowiły miejscowości: Brusy – Żabno – Konarzyny 
– Rekowo – Lipusz – Dziemiany. Obszar poligonu liczył około 70 tyś. hektarów. Za siedzibę 
dowództwo poligonu obrało były dwór Sikorskich w Wielkich Chełmach. Już w sierpniu 
1943 r. rozpoczęto wysiedlanie ludności miejscowej ze wszystkich okolicznych wsi, pozo-
stawiając jedynie obsługę poligonu. To tutaj trafiły resztki 15 Ochotniczej Dywizji Łotewskiej 
SS, oraz jej jednostki szkolne, które miały być odbudowane na tym poligonie. Dowódcą 
został SS-Brygadeführer Herbert von Obwurzer (21.07.44 – 26.01.45). Ambitne plany do-
wództwa poligonu, przewidywały rozbudowę infrastruktury, w tym zbudowanie lotniska, 
rozbudowę węzłów kolejowych, zbudowaniem od nowa nowoczesnych dróg. 

Siedziba poligonu w Wielkich Chełmach.
Dowódca poligonu Standartenführer Fritz Nordmann  w mundurze SS

           Najbardziej znane są dwie osoby które przyczyniły się do powstania poligonu. 
Jego budową zarządzał urzędujący w Brusach, SS-Obersturmführer Otto Neubauer, bę-
dący kierownikiem Centralnego kierownictwa budowy Waffen-SS i policji Gdańsk-Prusy 
Zachodnie. (Zentralbauleitung der Waffen-SS Und Polizei Danzig-Westpreusen). Odpowia-
dał on między innymi za wszystkie obozy pracy i jenieckie w okolicy oraz organizację siły 
roboczej przy pracach związanych z poligonem. 
          Drugim był SS-Standarterführer Heinz Nordman, dowódca wojskowego poligonu 
z siedzibą w Wielkich Chełmach. Z jego osobą utożsamia się większość działań związa-
nych z poligonem, a jeszcze bardziej stacjonujących w nim i wokół niego jednostek wojsko-
wych i paramilitarnych
          Wysiedlenia spowodowały, że zaczęło brakować siły roboczej na rzecz poligonu. 
Niemcy ten problem generalnie rozwiązali w inny sposób. Sięgnięto bowiem po najtańszą 
z możliwych siłę roboczą - pracę więźniów. Pierwszy stały obóz pracy w Brusach powstał 
w 1942 r. przy dzisiejszej ul. Gdańskiej i Bema, założony w związku z planami budowy 
poligonu. Istniał do lutego 1945 roku, jako bank siły roboczej. Przewinęło się przez niego 
około 2500 więźniów, Anglików, Holendrów, Włochów, Rosjan, Żydów i Polaków. Przez 
pewien czas przebywały w nim, razem z dziećmi, polskie matki z obozu w Potulicach oraz 
więźniowie z obozu koncentracyjnego Stutthof. Po przeciwnej stronie obozu, Niemcy wy-
budowali  koszary dla SS.

Koszary SS i teren obozu w Dziemianach

~ dokończenie w numerze październikowym
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Krew, pot i łzy…., czyli XV jubileuszowy wymarsz grupy chojnickiej na trasę Kadrówki

Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

 W tym roku grupa chojnicka obchodziła swo-
isty jubileusz, bowiem był to XV wymarsz organizowa-
ny przez Pana Bogdana Kuffla przy udziale TPD Od-
dział Chojnice. W wyprawie uczestniczyło 26 osób i po 
raz drugi towarzyszyła nam  czworonożna uczestnicz-
ka - Nutka. 

 Tegoroczny marsz obfitował w dramatyczne wyda-
rzenia,  na szczęście  rekompensowane radosnymi. Wypra-
wa rozpoczęła się 3 sierpnia wyjazdem do Częstochowy, 
gdzie szesnaścioro uczestników przygotowało się duchowo 
na ponad 100 kilometrowy przemarsz. Pozostali dołączyli 
w Krakowie tworząc II pluton Kadrówki.
 Kraków przywitał nas ulewnym deszczem. Noco-
waliśmy w namiotach na Sowińcu pod Kopcem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Mimo ulewy udało się przetrwać bez 
szwanku dwie noce. W Krakowie uczestniczyliśmy w uro-
czystościach na Wawelu, przemarszu przez Kraków i uro-
czystym apelu na krakowskich Oleandrach, gdzie został 
odczytany historyczny rozkaz brygadiera Piłsudskiego.
 W kolejnym dniu mimo deszczu, po uroczysto-
ściach przy pamiątkowym obelisku w Michałowicach, gdzie 
I Kompania Kadrowa obaliła słupy graniczne, ruszyliśmy 
w trasę do Słomnik. W trasie otrzymaliśmy niepokoją-
ce wieści, że nasza uczestniczka -Wiktoria, która  jak co 
roku była oddelegowana do kawalerii marszowej, miała 

w czasie przemarszu wypadek. Podczas wejścia do Słom-
nik samochód ciężarowy spłoszył konia, na którym jecha-
ła i ten przewrócił się przygniatając ją. Ucierpiała zarówno 
Wiktoria, jak i koń. Po interwencji medycznej, w przypadku 
dziewczyny, skończyło się na szczęście jedynie kołnierzem 
ortopedycznym i kilkoma stłuczeniami. Konia, po założeniu 
pięciu szwów, przewieziono do stajni. 
 W następne dni, już przy dobrej pogodzie, udało 
się nam przejść przez Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, 
Choiny nad Nidą, Chęciny do Kielc. Pokonywanie kolejnych 
odcinków trasy, choć niełatwe, chwilami nawet dość wyma-
gające dawało nam wszystkim sporo satysfakcji i radości. 
Wspólne wieczorne spotkania, rozmowy w towarzystwie 
członków naszej wyprawy, ale i naszych wieloletnich przy-
jaciół z Krakowa, czy Kielc dodawało siły i motywacji do 
kolejnego dnia. Częstym gościem w naszej grupie był sam 
komendant, wraz ze swoimi opowieściami i troską pozwalał 
ze spokojem patrzeć w nowy dzień.
 Chwile radości przeplatały się jednak znowu 
z chwilami grozy, bo oto w Choinach nad Nidą miało miej-
sce drugie dramatyczne wydarzenie. Podczas burzy piorun 
uderzył kilka metrów od obozowiska kawalerii. Jeden z uła-
nów został porażony i odwieziony do szpitala. Na szczęście 
również i tym razem wszystko skończyło się dobrze.
 Ostatecznie cała grupa, po ponad 100 kilome-
trowym marszu, dotarła szczęśliwie do Kielc. Kilka dni 

wcześniej, w Miechowie, Wiktoria Chmielewska zosta-
ła uhonorowana przez Komendanta Marszu Dionizego 
Krawczyńskiego, za odwagę, jego osobistą szablą. W Wo-
dzisławiu zaś cała grupa chojnicka została wyróżniona 
Skrzydłem Niepodległości – statuetka ustanowiona przez 
Kapitułę Stowarzyszenia Marszu Szlakiem I Kompanii Ka-
drowej, została wręczona przez Komendanta Marszu na 
ręce Bogdana Kuffla. Podczas kieleckich uroczystości na-
tomiast dwoje chojniczan: Krystyna Kuffel i Mariusz Moga 
zostali odznaczeni przez ministra Jana Józefa Kasprzyka 
medalami Pro Patria.
 Te kilka dni wędrówki w patriotycznym marszu mi-
nęło nam bardzo szybko, nawet zbyt szybko. Wróciliśmy 
do domów w dobrym zdrowiu i humorach.  Będziemy nie-
cierpliwie wyczekiwać kolejnego roku i następnego Marszu 
Szlakiem I Kompanii Kadrowej.
 Na koniec szczególne podziękowania kierujemy 
do Pana Starosty Marka Szczepańskiego za ufundowanie 
koszulek marszowych z logo powiatu i okolicznościowym 
napisem z okazji XV udziału grupy chojnickiej w Kadrówce 
oraz do Pana Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  
Grzegorza Czarnowskiego za ufundowanie koszulek z her-
bem Chojnic i okolicznościowym nadrukiem oraz gustow-
nych kapelusików.

Adrian Chmielewski

      Alfons Sentkowski przyszedł na świat 21 paź-
dziernika 1872 r. w Słupie (powiat grudziądzki) w rodzinie 
dzierżawcy ziemi kościelnej Leona i Wandy. Początkowo 
kształcił się  w pelplińskim Collegium Marianum, natomiast 
w 1888 r. został uczniem Gimnazjum Chojnickiego. Tak jak 
niemałe grono polskich gimnazjalistów osiągających dobre 
wyniki w nauce otrzymywał stypendium przyznane przez 
Towarzystwo Pomocy Naukowej. Przez siedem lat pobytu 
w Chojnicach pamiętał też o obowiązkach patriotycznych; 
był członkiem tajnej organizacji filomackiej „Mickiewicz” 
(w latach 1891-1894 pełnił funkcję bibliotekarza). 

 Po ukończeniu gimnazjum i uzyskaniu świadec-
twa dojrzałości podjął studia teologiczne w Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Wyświęcony został na kapłana 1 
kwietnia 1899 r. (tak jak inny filomata chojnicki Jan Jankow-
ski). Był wikarym w Św. Wojciechu, Skarszewach i Radowi-
skach. W 1907 r. objął parafię w Bobrowie. 
 Filomackie wartości towarzyszyły mu w całym doj-
rzałym życiu. Nigdy nie zapomniał, że przede wszystkim 
powinien służyć Bogu i Ojczyźnie. A skoro Polska znajdo-
wała się jeszcze w niewoli, Alfons Sentkowski – jak wspo-
mina ks. Henryk Mross, historyk duchowieństwa – oddał 
sprawie niepodległościowej cenne usługi. W okresie two-
rzenia się polskiej państwowości ściśle współpracował 
z Powiatową Radą Ludową w Brodnicy (1918-1920), orga-
nizował Straż Ludową w Bobrowie, zbierał podatek narodo-
wy, werbował ochotników do Wojska Polskiego. Należał do 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) oraz działające-
go w 1905 r. w Poznaniu Stowarzyszenia „Straż”. Później 
za swoje patriotyczne dokonania uhonorowany został Me-
dalem Niepodległości. 

 Ks. Sentkowski dbał również o powierzoną mu 
wspólnotę parafialną. W 1927 r. dokonał gruntownego re-
montu świątyni. Bliskie były mu troski parafian, szczególnie 
te związane z zapewnieniem stałej pracy. Zabiegał m.in. 
o rozbudowę lokalnej mleczarni; od 1930 r. był prezesem 
Spółdzielni Mleczarskiej w Bobrowie. 
 W latach II wojny światowej uniknął aresztowa-
nia i był czynny w pracy duszpasterskiej. Zmarł w szpitalu 
w Brodnicy 24 stycznia 1950 roku. Spoczął na cmentarzu 
parafialnym w Bobrowie.

Jedną z ulubionych lektur chojnickich filomatów była 
powieść poetycka „Konrad Wallenrod” A. Mickiewicza.

Wypożyczał ją kolegom Alfons Sentkowski.
kościół w Bobrowie k. Brodnicy



21Nr 09/2021 (109)  WRZESIEŃ  2021

100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Gazeta Gdańska, numer 195. Gdańsk,  piątek 2 września 1921 

~ Chojnice.  (Wspaniały wiec Związku Ludowo-Narodowego.) W zeszły wtorek odbył się 
tu wspaniały wiec, urządzony staraniem Związku Ludowo-Narodowego. Sala u p. Janu-
szewskiego była zapełnioną po brzegi. Wiec zagaił p. Sołtysiak, udzielając głosu prof. 
Petryckiemu z Warszawy, który mówił o położeniu politycznem i gospodarczem Polski. 
Pan Sołtysiak zwrócił uwagę na zbliżające się wybory do rad miejskich i gminnych oraz 
do rad powiatowych, które pod względem gospodarczym będą miały ogromne znaczenie. 
Po krótkiem jeszcze przemówieniu p. prof. Petryckiego, który wyświetlał sprawę wolnego 
handlu i skutki nagłej unifikacii, szkodliwej dla naszej dzielnicy i Polski całej, odśpiewano 
„Boże coś Polskę”.

Gazeta Gdańska, numer 204. Gdańsk,  wtorek 13 września 1921 
~ Chojnice.  (Jarmark.) Nasz ostatni jarmark na bydło i konie w dniu 8 bm. nie bardzo się 
udał, bo żądano za wygórowanych cen.

Słowo Pomorskie, Numer 211. Toruń, piątek 16 września 1921
~ Chojnice.  (Transport gęsi do Niemiec z przeszkodami). Dnia 9 bm. przybył do Chojnic 
transport gęsi w liczbie 4 wagonów przeznaczonych do Niemiec. Nadawcą tych gęsi był 
handlarz Łosiński z Wiela, który miał na wywóz zezwolenie z urzędu wywozu i przywozu 
z Warszawy. Urząd cła nic nie miał przeciwko temu wywozowi, ponieważ papiery były 
w porządku.  Gdy tego dnia o godz. 12:30 miały owe wagony z gęsiami odejść do Niemiec, 
tutejsi kolejarze zaczęli się temu sprzeciwiać, twierdząc, że dość Niemcy Polskę prześla-
dują, wobec czego nie zasługują na to by jeść polskie gęsi.  Kolejarze zawiadomili o tem 
tut. kompetentne władze. Na rozkaz p. prezydenta miasta Chojnice odczepiono wagony 
celem wyjaśnienia tej sprawy. Po południu tego dnia przybyli przedstawiciele tut. starostwa 
na dworzec i zbadali cały stan rzeczy. Okazało się, że wywóz jest legalny; dano więc po-
zwolenie na transport do Niemiec. Ponieważ kolejarze nie zadowoli się tą decyzją wysła-
no delegację do tut. Prokuratorji, która kazała się zwrócić do Województwa Pomorskiego 
w Toruniu z zapytaniem czy ten wywóz odbywa się na drodze legalnej.  Województwo 
odpowiedziało, iż wywóz jest prawomocny i takowemu nie mogą się sprzeciwiać. Wtedy 
kolejarze zaniechali oporu i gęsi odeszły dnia 10 bieżącego miesiąca o 20:00 do Niemiec.

Gazeta Gdańska, numer 211. Gdańsk,  środa 21 września 1921 
~ Chojnice.  (Aresztowanie redaktora niem. - szpiega). W Chojnicach aresztowała policja 
polska odpowiedzialnego redaktora „Chojnitzer Tageblatt”. Jak się dowiadujemy, przyczy-
na aresztowania była zdrada stanu, jakiej się dopuścił aresztowany przez informowanie 
władz niemieckich, donosząc o sytuacji wewnętrznej państwa polskiego. W sprawie zamie-
szany jest cały szereg ludzi. Rezultatu dochodzeń śledczych oczekują z zaciekawieniem 
ze względu na rewelacyjność aresztowań. Między innymi zamieszany jest współpracownik 
tego pisma żyd niemiecki, Gruemach za szpiegostwo. Znaleziono przy nim dowody współ-
działania z bojówką niemiecką (Heimatdiensten). Pismo to stale występowało wrogo prze-
ciwko państwu, zniesławiając i ośmieszając Polskę oraz jej przedstawicielstwo rządowe.

Gazeta Gdańska, numer 212. Gdańsk,  czwartek 22 września 1921 
~ Chojnice.  (Ostatnie ceny targowe.) Na dzisiejszym targu płacono: za litr kurzajek 25—
30 mk., borówek 25—35 mk., jagód 25 mk. jabłek 15—20 mk., gruszek 15—20 mk., gęsi 
nieskubane 900—1000 mk, sztuka, skubane 95—100 mk. za funt, prosięta para 1800— 
2000 mk, 6 tygodni stare, małe kurczęta 140— 160 marek sztuka.

Gazeta Gdańska, numer 215. Gdańsk,  niedziela 25 września 1921 
~ Klasyfikacja miast pomorskich. Uchwałą Rady Ministrów z 20. 8 21 r. zostały przesu-
nięte do II klasy poborów od dnia 1. 8. 1021, miasta Toruń, Brodnica, Chojnice, Działdowo, 
Kartuzy, Kościerzyna, Puck, Starogard, Tczew, Grudziądz, Wejherowo. Do II kl. Chełm-
no, Świecie, Gniew, Tuchola, Nowemiasto, Wąbrzeźno, Lubawa. Czersk, Pelplin. Różnica 
w poborach wyniesie: w 10 kl. 1280 mk miesięcznie, w 8 kl. 1820 mk. miesięcznie, w 6 kl. 

2520 mk. miesięcznie, w 5 kl. 2860 mk. miesięcznie. Różnica w poborach za miesiąc sier-
pień i wrzesień zostanie w najbliższych dniach wypłaconą.
~ Chojnice. Przeciw niemczeniu dalszemu szkół. Wiec rodziców dzieci uczęszczających 
do tutejszego liceum odbył się wczoraj o godz. 6 po poł na sali p. Januschewskiego. Zagaił 
go i mu przewodniczył ks. dr. Wolszlegier, protokół pisał sekretarz sadowy p. Ulandowski. 
Wszyscy obecni podzielali wywody ks. przewodniczącego, iż rodzicom i uczniom słała się 
krzywda przez przysłanie do tutejszej szkoły licealnej rektora niewładającego językiem 
polskim i domagali się usunięcia narzuconego kierownika. Dało temu wyraz kilku mówców 
w dyskusji, która była bardzo ożywiona. Na koniec uchwalono następującą rezolucję:
„Zebrani w dniu dzisiejszym, 18 bm., rodzice dzieci uczęszczających do szkoły licealnej 
w Chojnicach postanawiają jednogłośnie zwrócić się do Kuratorjum szkół powszechnych  
w  Toruniu  z stanowczą prośbą o usunięcie narzuconego kierownika tej szkoły, dyrekto-
ra Tuschicka, jako niewładającego językiem polskim, pod kierownictwem którego szkoła 
może przybrać niepożądany charakter, podczas gdy pod polskiem kierownictwem będzie 
prowadzona w duchu polsko-narodowym. Na wypadek, gdyby prośba niniejsza w naj-
bliższych dniach nie odniosła pożądanego skutku, zebrani są zdecydowani zabrać dzieci 
z szkoły. Nadto dodaje się, że stosunek dzieci polskich do niemieckich jest 160 : 40, przy-
czem zaznacza się, że dzieci oddziału niemieckiego są dziećmi urzędników polskich.”

Gazeta Gdańska, numer 218. Gdańsk,  czwartek 29 września 1921 
~ Piastoszyn. (Śmierć kolejarza). Tragiczną śmiercią zginął konduktor pomocniczy Janu-
szewski. W piątek przed pol. przy przesuwaniu wagonów w Piastoszynie pomiędzy Choj-
nicami a Tucholą J. pochwycony został przez lokomotywę i przejechany, przyczem odniósł 
tak ciężkie rany, że na miejscu byt trupem.

Słowo Pomorskie, Numer 223. Toruń, piątek 30 września 1921
~  Chojnice. (Nowe towarzystwo). W niedzielę dnia 25 września o godzinie 10:00 w lokalu 
pana Januszewskiego odbyło się zebranie byłych jeńców z niewoli angielskiej, francuskiej, 
amerykańskiej, belgijskiej i włoskiej. Zebranie zagaił prezes Komitetu miejscowego pan 
Jankowski i odczytał porządek obrad, który bez zmiany przyjęto. Referat o potrzebie ta-
kiego towarzystwa wygłosił redaktor pan Stanisław Kunz z Grudziądza i przeczytał szkic 
ustaw, które w ogólnych zarysach przyjęto. Wstępne płaci się 30 mk. a składka miesięczna 
10 mk. Szanownych Kolegów b. jeńców z Chojnic i okolicy uprasza się uprzejmie by się 
zgłosili na członków do prezesa p. Jankowskiego Chojnice ul. Nowemiasto 1. Poruszona 
także przez pana Kunza myśl utworzenia w Chojnicach towarzystwa wojackiego pod na-
zwą „Straż” a do tego Towarzystwa w całości winno Tow. b. jeńców wstąpić i tę właśnie 
straż popierać boć trzeba nam tutaj na północy stać na straży naszej ukochanej polskości 
naszej drogiej patriotycznych Tow. które stoi na usługach kraju ojczyzny a Tow. nasze jest 
i będzie jednym z pa- i tworzy się dla obrony ducha polskiego.

Gazeta Gdańska, numer 219. Gdańsk,  piątek 30 września 1921 
~ Chojnice. (Proces polityczny.) Przed tutejszą izbą karną pod przewodnictwem dyrektora 
sądu p. dr. Łupkowskiego toczył się proces przeciw byłemu odpow. redaktorowi „Konitzer 
Tageblatt”, p. Hansowi Kowalskiemu. Był oskarżony o podawanie w pogardę rozporządzeń 
władz i zarządzeń państwowych wedle par. 131 kodeksu karnego. Dopatrzono się tego 
przestępstwa w artykułach „Polnische Verstarkungen an der oberschlesischen Grenze” 
w nr. 177. (Ein neuer polnischer Aufstand”, „Waffentransporte an der Grenze, Plane des 
polnischen Generalstabes” w nr. 179 i „Vor einem neuen Aufstand” w nr. 183 „Konitzer 
Tagebl.”. Prokurator p. Jankowski oświadczył, że wiadomości te są wyssane z palca, a po-
dane tylko w tym celu, aby zohydzić nasze władze i zarządzenia państwowe w oczach 
czytelników. Ponieważ podobne artykuły w „Konirzer Tagebl,” częściej się ukazują, przeto 
redaktora tegoż należy odpowiednio ukarać i wniósł o półtora roku więzienia. Sąd po krót-
kiej naradzie skazał go na 6000 mk. kary i poniesienie kosztów procesu oraz konfiskatę 
odnośnych numerów.

- Pisownia oryginalna

HISTORIA  CHOJNIC
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     Urbaniak Inwestycje to przedsięwzięcie 
rodzinne, z korzeniami  w postaci założonego 
przez Józefa Urbaniaka w 1991 roku Zakładu 
Ogólnobudowlanego. Początkowo firma zajmo-
wała się wykonawstwem domów jednorodzin-
nych oraz budową i modernizacją obiektów na 
zlecenie inwestorów zewnętrznych.

     - Rok 2010 zaowocował pierwszą kompleksową 
realizacją deweloperską, za którą poszły kolejne. 
Pierwszy budynek na Osiedlu Pogodnym w Choj-
nicach był odpowiedzią na potrzeby klientów, zaś 
zebrane podczas wcześniejszej realizacji budyn-
ków wielorodzinnych doświadczenie pozwoliło 
nam przekazać nabywcom piękne i funkcjonalne 
mieszkania - wspomina założyciel firmy Józef 
Urbaniak. 

      W Chojnicach Urbaniak Inwestycje może po-
chwalić przekazaniem w ręce swoich klientów 138 
mieszkań na Osiedlu Pogodnym przy ul. Rzepa-
kowej, 345 lokali na Osiedlu Nowe Pogodne oraz 
96 lokali na Osiedlu Apartamenty Pogodne, które 
to osiedle jest w trakcie realizacji i przewiduje się 
tam, wykonanie jeszcze 160 mieszkań.

         Nie należy zapominać, że oprócz działalności 
deweloperskiej, przedsiębiorstwa tworzące Grupę 
Urbaniak Inwestycje brały udział między innymi 
w modernizacji Parku Tysiąclecia w Chojnicach, 
oraz Chojnickiego Centrum Kultury, dzięki cze-
mu dołożyły cegiełkę do miejsc, które umilają 
wypoczynek mieszkańcom naszego regionu.

       W 2013 roku deweloper rozpoczął realiza-
cję inwestycji w Szczecinku. Pierwszy obiekt, 
to renowacja budynku „Koszarowca”- jak nazy-
wają go lokalni mieszkańcy. Powstał tam cieka-
wy architektonicznie obiekt, który zaowocował 
kolejnymi przedsięwzięciami:  „Apartamenty na 
Jeziorem”, Osiedle „Twoje Ogrody”, oraz „Mo-
derno”. Mimo przekazania dotychczas 300 miesz-
kań, w Szczecinku nie powiedzieliśmy ostatniego 
słowa – mówi Józef Urbaniak. Aktualnie reali-
zujemy 150 lokali przy ulicy Wiatracznej. Wspo-
mniana inwestycja „Soft Loft” stanowi syntezę 
naszego doświadczenia i odpowiedź na aktualne 
trendy na rynku mieszkaniowym. Następne inwe-
stycje w tym mieści już są w fazie przygotowania.
        Miejsca ekspansji Urbaniak Inwestycje to 
także Kościerzyna, gdzie dotychczas odda-
no do użytku 28 lokali, oraz Inwestycja Patio 

Apartments w Koszalinie, gdzie właśnie dobiega-
ją końca prace nad pierwszym z czterech budyn-
ków wielorodzinnych. W Koszalinie łącznie ma 
powstać 355 lokali mieszkalnych.

Jaki jest przepis na taki sukces?

      Wiedza i ogromna praca, a także wsparcie 
rodziny, w tym zaangażowanie drugiego już po-
kolenia w rozwój firmy -  mówi Józef Urbaniak. 
Jak podkreśla nestor rodu Urbaniaków - jesteśmy 
obecni na każdym etapie realizacji przedsięwzię-
cia od przygotowania projektu, realizacji zada-
nia, to jest wybudowania budynku wraz z infra-
strukturą dróg wewnętrznych, chodników, placów 
zabaw, terenów rekreacji, aż do przekazania klu-
czy nowym nabywcom.

        W najbliższej przyszłości w Chojnicach 
Grupa Firm Urbaniak Inwstycje oprócz kontynu-
acji przedsięwzięć przy ul. Żeglarskiej, planuje 
realizację obiektów w nowej lokalizacji przy ul. 
Gdańskiej, a także budowę osiedla ekskluzyw-
nych domów jednorodzinnych w miejscowości 
Charzykowy. Aktualna oferta firmy jest dostępna 
na stronie www.urbaniakinwestycje.pl. 
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        Powiat Chojnicki był partne-
rem w realizacji projektu pn. „Po-
prawa gospodarki wodami opado-
wymi i roztopowymi na terenie MOF 
Chojnice - Człuchów”, który polegał 
na uporządkowaniu systemu kanali-
zacji deszczowej oraz infrastruktu-
ry przeciwpowodziowej na terenie 
Chojnicko - Człuchowskiego Miej-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

           W ramach realizacji ww. projektu 
na obszarze miasta Chojnice nastąpiła 
budowa i przebudowa systemów od-
bioru, odprowadzania i oczyszczania 
wód opadowych oraz zbiorników re-
tencyjnych na następujących drogach 

powiatowych na terenie miasta Choj-
nice: al. Brzozowej, ul. Angowickiej, ul. 
Dworcowej i ul. Towarowej. Koszt całej 
inwestycji wyniósł niespełna 3 miliony 
złotych.

        Dzięki tej inwestycji udało się 
zakończyć ostatni etap budowy oraz 
modernizacji kanalizacji deszczowej 
na drogach powiatowych leżących 
na terenie miasta Chojnice. Mamy 
nadzieję, że zrealizowana inwestycja 
podniesie komfort i bezpieczeństwo 
mieszkańców, a także wszystkich 
innych użytkowników dróg powia-
towych, która wyeliminuje zalania 
i podtopienia, ograniczy zniszczenia 

nawierzchni ulic oraz uchroni bu-
dynki przed zalaniami piwnic 
i uszkodzeniem obiektów występu-
jące po ulewach i roztopach - mówi 
Starosta Chojnicki Marek Szczepański.

           Projekt pn. „Poprawa gospodar-
ki wodami opadowymi i roztopowymi 
na terenie MOF Chojnice - Człuchów” 
jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 
Środowisko, Działanie 11.1 Ogranicza-
nie zagrożeń naturalnych.

Powiat Chojnicki uczestniczył w inwestycji obejmującej modernizację systemu kanalizacji deszczowej w mieście Chojnice

Starosta chojnicki Marek Szczepański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

 Zielona herbata jest słynna z tego, że ma dużo 
biologicznie czynnych substancji o działaniu antyok-
sydacyjnym i wzmacniającym układ immunologiczny, 
a więc chroniącym nas przed chorobami (np. nowo-
tworami, infekcjami wszelkiego typu itd). Picie zielonej 
herbaty jest owszem zdrowe, ale nie pozbawione wad, 
a to za sprawą niezbyt zdrowych substancji psychoak-
tywnych zawartych w herbacie (teina, teofilina, teobro-
mina – szczególnie dzieci należy przed tymi substancja-
mi chronić). Warto wiedzieć, że istnieje herbatka dużo 
mniej słynna i głośna, ale kilka razy silniejsza w działa-
niu i w dodatku pozbawiona tych niechcianych substan-
cji. To herbatka z czystka (Cistus Incanus).

 Znana od wieków. Polecana przez św. Hildegardę 
z Bingen, która słusznie stwierdzała, że podstawą zdrowia 
są trzy filary: dieta, zioła oraz post. Do zaleceń świętej moż-
na dodać jeszcze codzienną porcję umiarkowanego ruchu 
jako czwarty niezbędny filar. Każda z tych rzeczy wzmac-
nia bowiem nasz układ odpornościowy, dzięki któremu cho-
roby omijają nas z daleka. Dzięki tym tradycyjnym trzem 
(a w zasadzie czterem) filarom możemy być przewlekle zdro-
wi całe swoje (bardzo długie!) życie. Bez leków, suplemen-
tów, szczepionek i innych nowoczesności, które wymyślone 
przez człowieka miały współczesnym społeczeństwom za-
pewnić nieustające zdrowie i długowieczność w zamian za 
poprzednie tradycyjne trzy filary, ale niestety nie zapewniły.
Sprawdzają się bowiem bardzo średnio, a najczęściej wcale. 
Więc zapamiętajmy, że tych klasycznych filarów zdrowia nic 
nie zastąpi. To jest oryginał. Wszystko inne co zostało wymy-
ślone potem to jedynie namiastka i nędzna podróbka.
 Czystek jest jedną z najsilniej działających roślin 
wzmacniających układ immunologiczny u człowieka, będąc 
przy tym całkowicie pozbawionym działań ubocznych czy też 
możliwości przedawkowania. Herbatkę z czystka mogą pić 
przy tym również dzieci, już od 3 miesiąca życia. Znakomicie 
smakuje z dodatkiem miodu i/lub soku z cytryny. Jeśli jesz-
cze herbatki z czystka nie próbowaliście, to zachęcam do za-
opatrzenia się w nią – oto 10 powodów (i to nie zmyślonych, 
ale takich za którymi stoi nauka) dla których warto to zrobić:

1. Dzięki temu, że jest niezwykle bogata w polifenole do-
skonale rozprawia się z drobnoustrojami, np. z wirusa-
mi. W przypadku infekcji górnych dróg oddechowych 
pomaga szybciej pozbyć się symptomów. Zanim więc 
sięgniesz po jakiekolwiek reklamowane w TV apteczne 
“lekarstwo na grypę i przeziębienie” – napij się herbatki 
z czystka. Jego skuteczność w przypadku infekcji po-
twierdziły badania kliniczne.

2. Mężczyznom cierpiącym w starszym wieku na przerost 
prostaty może przynieść ulgę z uwagi na swoje własno-
ści antyproliferacyjne i cytotoksyczne.

3. Usuwa toksyczne metale ciężkie z organizmu (szczegól-
nie łatwo wiąże kadm), dlatego polecana jest szczegól-
nie palaczom.

4. Z powodu swoich własności antybakteryjnych, anty-
wirusowych i antygrzybiczych czystek przyniesie ulgę 
cierpiącym np. na łupież, łuszczycę, trądzik, egzemy, 
rozrost candida albicans, chroniczne i powtarzające 
się infekcje zatok, rozmaite grzybice skóry i paznokci, 
infekcje spowodowane przez gronkowca złocistego, 
wirusa opryszczki, wirusa półpaśca, zakażenia Helico-
bakter Pylori i inne schorzenia spowodowane namno-
żeniem się w ustroju niechcianych wirusów, bakterii 
i grzybów. Pomoże nawet tym, którym nie pomagają już 
żadne antybiotyki. Ma także działanie antyalergicznie 
(antyhistaminowe).

5. Pomaga zapobiegać chorobie niedokrwiennej serca, 
rozpuszcza zatory i zakrzepy.

6. Jest to roślinka silnie antyoksydacyjna, ma olbrzymią 
zdolność do wyłapywania wolnych rodników i  do obni-
żania aktywności kolagenazy (enzymu odpowiedzialne-
go za rozkład kolagenu), przez co działa odmładzająco, 
przeciwzapalnie i witalizująco na ludzki organizm.

7. Działa nawet na krętka wywołującego boreliozę. I to 
zarówno chroniąc przed zakażeniem (jeśli lubisz wy-
cieczki do parku czy lasu to włącz koniecznie czystka 
do swojego codziennego menu, ponieważ odstrasza on 
kleszcze) jak i będąc ważną częścią ziołowego proto-
kołu gdy zakażenie już miało miejsce: substancje za-
warte w czystku “oklejają” krętki, przez co zostają one 
unieszkodliwione.

8. Można stosować czystka również w u zwierząt domo-
wych w celu ochrony przed pchłami czy kleszczami.

9. Napar z czystka jest znakomitym środkiem wspomaga-
jącym higienę jamy ustnej. Przepłukanie buzi po umyciu 

zębów naparem z czystka śmiało zastąpi wszelkie dro-
geryjne płyny do płukania ust, w  których najczęściej 
jako substancja antybakteryjna. Czystek działa również 
wybielająco na zęby, ponieważ posiada potężne dzia-
łanie na bakteryjny biofilm – po prostu go rozpuszcza. 
Napar przeznaczony do płukania jamy ustnej można 
osłodzić ksylitolem lub erytrytolem dla dodatkowego 
działania antybakteryjnego.

10. Regularne picie naparu z czystka powoduje zmianę za-
pachu wydzielin ciała. Jeśli ktoś ma problem np. z nie-
przyjemnym zapachem potu (pachy, stopy), to zauważy 
po kilku tygodniach picia herbatki z czystka znaczną re-
dukcję przykrego zapachu.

 
Jak pić czystek?

 Jednorazowe napicie się tej herbatki nic nie zdzia-
ła. Wypicie jej od czasu do czasu też nie. Po prostu należy 
pić ją regularnie, codziennie. Dopiero wtedy czystek pokaże 
nam cały swój oczyszczający potencjał. Efekty odczuwalne 
mogą być nawet po tygodniu, choć takie bardzo zauważalne 
po minimum miesiącu regularnego stosowania. Ziele czystka 
należy zakupić cięte, a nie mielone – wtedy widać zawartość, 
czy nie ma nadmiaru gałązek itd. Dobrej jakości herbatka 
z czystka powinna składać się niemal w całości z suszonych 
listeczków i kwiecia. Czystek bio jest nieco droższy od nie-
-bio, ale daje gwarancję pochodzenia surowca z upraw kon-
trolowanych jak również jest po prostu lepszej jakości, lepszy 
w smaku.

 Napar: łyżeczkę ciętego czystka zalać wrzątkiem 
i niech naciąga pod przykryciem ok. 10 minut. Odcedzić (je-
śli masz wkładane do kubeczka zamykane sitko czyli tzw. 
zaparzacz do ziółek, to oszczędzasz sobie tej roboty) i po 
przestudzeniu wypić. 2-3 razy dziennie lub więcej. Zaleca 
się jedną porcję herbatki zaparzać wielokrotnie (można do 4 
razy), co pozwoli na wydobycie z niej wszystkich dobroczyn-
nych składników. Można napar dosmaczyć sokiem z cytryny 
i/lub posłodzić lekko np. miodem lub stewią.
 Napar rodzinny profilaktyczny: w dużym litrowym 
dzbanku zaparzamy czubatą łyżkę stołową ciętego czyst-
ka i dalej jak w przepisie powyżej. Znakomita sprawa dla 
wzmocnienia systemu immunologicznego całej rodziny na 
przełomie sezonów gdy łatwo o złapanie katarów czy innych 
infekcji. Można zrobić też na upały jako napój typu Ice Tea, 
z dodatkiem kostek lodu, cytryny i listeczków mięty.
 Odwar przy dolegliwościach cięższych lub o cha-
rakterze przewlekłym: Około 10 g  Cistus zalać 200-220 ml 
wody, doprowadzić do wrzenia i gotować 5 minut, odstawić 
na 20 minut do ostudzenia i przecedzić. Tak uzyskany od-
war stosuje się zewnętrznie (okłady, płukanki, przemywanie) 
oraz wewnętrznie – 100 ml 3-4 razy dziennie (wszelkie stany 
zapalne, borelioza, nieżyt jelit i żołądka itd.), a także do lewa-
tyw (doodbytniczo 150-200 ml).

Jakub Gronowski

KUCHNIA
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Trzecie zwycięstwo Kolejarza w V lidze Wakacje na strzelnicy
  Trzy mecze, trzy zwycięstwa 
i 9 punktów na koncie. Bardzo dobrze 
rozpoczęli sezon w V lidze zawodnicy 
chojnickiego Kolejarza. Zespół Damiana 
Trzebińskiego wszystkie spotkania wy-
grał w stosunku 2:0. 

 Po 11 latach Kolejarz Chojnice 
powrócił do V ligi. Na nowy sezon w dru-
żynie Kolejarza zostali praktycznie wszyscy 
zawodnicy z podstawowej kadry, którzy wy-
walczyli awans. Drużynę w przerwie letniej 
wzmocnili Dawid Schulz i Mateusz Kerszk 
oraz Dawid Koźlinka i Ignacy Nawrocki, 
którzy zadebiutowali w niedzielę z Olimpią. 
 Po inauguracyjnej wygranej ze 
Spójnią Sadlinki 2:0 (bramki Paweł Arndt 
i Kuba Błaszkowski) w kolejnym meczu 
Kolejarz wygrał na wyjeździe z Tęczą Bru-
sy – również 2:0. Gole zdobywali Tobiasz 
Sawa i Paweł Arndt. W ostatnią niedzie-
lę na własnym boisku drużyna trenowana 

przez Damiana Trzebińskiego wygrała – 
oczywiście 2:0 - z Olimpią Sztum. W me-
czu tym bramki strzelili Kuba Jędrzejewski 
z rzutu wolnego oraz debiutujący w dru-
żynie Dawid Koźlinka, który mógł zdo-
być również swoją drugą bramkę, ale trafił 
w słupek. Wynik mógł być wyższy, ale na 
początku drugiej połowy Paweł Arndt nie 
wykorzystał rzutu karnego. 

 Teraz przed Kolejarzem dwa me-
cze na własnym boisku z bardzo wymaga-
jącymi rywalami. W najbliższą sobotę Kole-
jarz podejmie Powiśle Dzierzgoń, a tydzień 
później zagra z Pomezanią Malbork. Obie 
te drużyny – podobnie jak Kolejarz – mają 
na koncie po trzy zwycięstwa.
 Mecze odbędą się w soboty 
o godz. 17.00 (28.08 z Powiślem i 4.09 z Po-
mezanią). Wstęp jest bezpłatny. 

Tekst i foto: Olek Knitter / kolejarzchojnice.pl

 Wakacje to czas odpoczynku, 
ale też i okres, kiedy najczęściej upra-
wiamy różne dyscypliny sportu. Urząd 
Miasta Chojnice wspólnie z Zarządem 
Miejskim LOK mając na względzie takie 
podejście dzieci i młodzieży zorganizo-
wał dla nich zawody strzeleckie pod ha-
słem „Wakacje na strzelnicy”. 

 W dniach 14-15.08.2021 na strzel-
nicy sportowej w Nieżychowicach przepro-
wadzono zawody strzeleckie z karabinka 
i pistoletu sportowego bocznego zapłonu. 
Zainteresowanie wśród młodego pokolenia 
okazało się spore. Rodzice kibicując dzie-
ciom aktywnie brali udział w tych zmaga-
niach. Zawody przeprowadzono w dwóch 
kategoriach do lat 15 z ksp i powyżej 15 lat  
z psp. 
 Wyniki jakie młodzi ludzie uzyskali 
były zaskakująco bardzo dobre i tak w ka-
tegorii do lat 15 grupie dziewcząt pierwsze 
miejsce zdobyła Dorota Prądzyńska ze 
Starego Gronowa z wynikiem 99/100 pkt. 

natomiast drugie miejsce przypadło Olivii 
Siudzie z Charzykowa która zdobyła 95/100 
pkt. Trzecie miejsce przypadło Oliwii Skór-
czewskiej z Brus 94/100 pkt. W grupie 
chłopców wyniki przedstawiały się następu-
jąco: pierwsze miejsce Radosław Skoszew-
ski-Skoczewski z Człuchowa z wynikiem 
92/100 pkt., drugi Antoni Stefański z Choj-
nic 86/100 pkt., trzeci Filip Tałocha z Choj-
nic 80/100 pkt.
 W niedzielne popołudnie zmierzy-
li się zawodnicy w kategorii powyżej 15 lat 
strzelając z psp  i wyniki były następujące: 
w grupie dziewcząt 1. Karolina Wosińska 
z Tucholi 89/100 pkt., 2. Marta Jagodzińska 
z Sępólna Kraj. 88/100 pkt., 3 Dominika Ka-
walec z Chojnic 68/100 pkt. W grupie chłop-
ców 1. Adrian Jagodziński z Sępólna Kraj. 
96/100 pkt., Olaf Kawalec z Chojnic 93 pkt., 
3. Mateusz Pachota z Chojnic 88/100 pkt.. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez organizatorów.

Jarosław Frączek
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

KINO

kup bilet 
przez internet 

www.ckchojnice.pl

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

 
DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 
3.09. 
PT. 

16:30 FREE GUY 2D dubbing 1h 55min 12+ 
19:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 

4 – 5.09. 
SOB.- ND. 

16:00 FREE GUY 2D dubbing 1h 55min 12+ 
19:00 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 

6.09. 
PON. 

12:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 
KINO DLA SENIORA 1h 40min 15+ 

16:15 FREE GUY 2D dubbing 1h 55min 12+ 
19:00 DKF ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE 1h 55min 15+ 

7 - 8.09. 
WT. - ŚR. 

16:30 FREE GUY 2D dubbing 1h 55min 12+ 
19:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 

10.09. 
PT. 

16:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 
19:00 WCIELENIE PREMIERA 1h 51min 15+ 

11 – 12.09. 
SOB. – ND. 

14:15 LUCA 2D dubbing 1h 35min b/o 
16:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 
19:00 WCIELENIE PREMIERA 1h 51min 15+ 

13.09. 
PON. 

16:15 WCIELENIE PREMIERA 1h 51min 15+ 
19:00 DKF MAGNEZJA 1h 59min 15+ 

14 – 15.09. 
WT. – ŚR. 

16:30 AFTER. OCAL MNIE PREMIERA 1h 40min 15+ 
19:00 WCIELENIE PREMIERA 1h 51min 15+ 

17.09. 
PT. 

17:00 LASSIE, WRÓĆ! 2D dubbing 1h 37min 7+ 
19:30 CZARNA OWCA 1h 47min 15+ 

19.09. 
ND. 12:00 LASSIE, WRÓĆ! 2D dubbing 1h 37min 7+ 

20.09. 
PON. 

12:30 CZARNA OWCA KINO DLA SENIORA 1h 47min 15+ 
16:45 LASSIE, WRÓĆ! 2D dubbing 1h 37min 7+ 
19:00 DKF MISTRZ 1h 31min 15+ 

21 – 22.09. 
WT. – ŚR. 

17:00 LASSIE, WRÓĆ! 2D dubbing 1h 37min 7+ 
19:30 CZARNA OWCA 1h 47min 15+ 

24 - 25.09. 
PT. – SOB. 

14:30 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
17:00 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
19:30 SMALL WORLD 1h 57min 15+ 

26.09. 
ND. 

15:00 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
17:30 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
20:00 SMALL WORLD 1h 57min 15+ 

27.09. 
PON. 

14:30 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
17:00 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
19:00 DKF ZUPA NIC 1h 34min 12+ 

28 – 29.09. 
WT. – ŚR. 

14:30 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
17:00 PSI PATROL FILM 2D dubbing 1h 28min b/o 
19:30 SMALL WORLD 1h 57min 15+ 

���e���� 2021
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CHOJNICCY  KRÓTKOFALOWCY

Zamki po pandemii, czyli nie wiesz, kiedy i jaka wiedza się przyda! (cz. 2)
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Piaska

przemy-
cana z

Kolumbii

Max,
fizyk

niemiec-
ki

Borys,
aktor

wojsko-
wy

sztubak

marka
perfum

wyznaw-
ca

religii

zwier-
ciadło
duszy

Tomasz,
kierow-

ca

plemię
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wśród
lordów

Jane,
aktorka
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

          Napisałem w zeszłym miesiącu, pisząc o pierwszej 
popandemicznej wyprawie zamkowej – hurra! mam dla 
wyprawy nazwę, od tej pory będę pisał to z wielkich 
liter – że do Chomętowa wrócę, bo warto. Po raz kolej-
ny się okazało, że krótkofalarstwo jest rozwijające, co 
powtarzam od zawsze. Jak nie wiedzę zdobywasz, to 
ludzi poznajesz.

       Chomętowo (niem. Hermsdorf) – wieś w Polsce po-
łożona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-
-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew. W latach 1975–1998 
miejscowość administracyjnie należała do województwa 
gorzowskiego. Na listę zabytków wpisane są: kościół ewan-
gelicki z 1899 roku, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny 
parafii w Dobiegniewie pod wezwaniem Dzieciątka Jezus, 
spichlerz i dwór z XIX wieku – tyle o tej wsi podaje Wiki-
pedia1. Warto wiedzieć, że wiosek Chomętowo jest kilka 
w Polsce, więc doprecyzowanie, że chodzi o wojewódz-
two lubuskie, to ważna informacja. Kiedy już pracowaliśmy 
z Wojtkiem SP2ALT rozłożeni nieopodal zamku, na drodze 
usłyszeliśmy niezły łomot. Krzyżacy, pomyślałem! No bo 
zamek pokrzyżacki. Jednak nie. Najpierw taki większy bu-
sik, potem regularny autobus. Ki diabeł? Koło wejścia do 
gospodarstwa była droga, ale z wyraźnym zakazem ruchu, 
to się nie przyglądałem, co było na tabliczkach pod zna-
kiem. Pojazdy zatrzymały się na trawce przed gospodar-
stwem, a spory napis na czerwonej tablicy białymi literami 
– TEREN PRYWATNY – nie zrobił na nikim wrażenia. Po 
chwili wysypała się spora gromadka harcerzy. Czyli droga 
z zakazem musi prowadzić do obozowiska. Już w domu, 
po wyprawie odkryłem, że obozowali tam harcerze z ZHP 
w Bolesławcu i tego dnia akurat zmieniały się turnusy. Więc 
wszystko się zgadza. 
          No więc zajechaliśmy z Wojtkiem do tego Cho-
mętowa, stanęliśmy przed tą tablicą TEREN PRYWATNY 
(harcerze byli tam później), a ja potuptałem zapytać, czy 
możemy się tu rozłożyć, bo zamek i takie tego. Na podwór-
ku żywego ducha, ale samochody i narzędzia stoją, znaczy 
ludzie tu są. Centralnie budynek z cegły, zresztą wszystkie 
z czerwonej cegły, ale ten taki „dworkowy”. Drzwi otwarte, 
ktoś się w środku kręci. Podchodzę, prawie dygnąłem jak 
panienka i do gospodyni zaczynam nawijać, że zamek, że 
tutaj, że jeździmy po takich miejscach i… dalej profilaktycz-
nie się zamknąłem. Z kuchni wychynęła chmura gradowa 
i pioruny. A potem zaczęły się grzmoty. – Tylko utrapienie 
z tym zamkiem. Na co to komu? Tylko nadzór budowlany mi 
tu przychodzi i karami straszy, konserwator zabytków się 
czepia. Byli tu tacy, pozwoliłam im robić zdjęcia, to wszystko 
obfotografowali, w ścianie coś taki jeden grzebał, kawałek 

muru rozwalił, ale potem nie naprawił. A te moje maszyny 
to zabytki? To po co je fotografował?! Tylko kłopoty przez tę 
ruinę! – Nie jest dobrze, a może być jeszcze gorzej – po-
myślałem sobie. Jeszcze nieśmiało próbowałem się bronić, 
że tylko ten zamek bym sfotografował (już się zorientowa-
łem, który obiekt w gospodarstwie to cel naszej podróży) 
i… nawet nie pamiętam, w jaki sposób rozmowa zeszła na 
to, że mojej rozmówczyni ojciec i jej rodzina trafili w to miej-
sce przesiedleni po wojnie. – To wy z Kresów? –  A o ak-
cji „Wisła” to słyszał? Aha, pomyślałem, jestem w domu! 
– Władza ludowa od 1947 roku wysiedlała Ukraińców z po-
łudniowego-wschodu Polski, żeby pozbawić UPA zaplecza 
i się z nią rozprawić – postanowiłem zabłysnąć. – Ale ja 
jestem z Łemków! Łemkowie to nie Ukraińcy! No to już mi 
się do końca lampka ostrzegawcza zapaliła, przetrzepałem 
swoje skromne zasoby wiedzy w temacie Łemkowie i jakoś 
tam zacząłem podtrzymywać konwersację. Przytaknąłem, 
że to była faktycznie inna grupa ludności niż Ukraińcy, ze 
swoją kulturą, podobnie jak Bojkowie i Huculi, że Łemkowie 
są grekokatolikami. Widać było, że gospodyni spojrzała na 
mnie łagodniej, a jej tyrada stała się mniej gwałtowna. Gdy 
wspomniałem, że z łemkowskiej i huculskiej kultury czerpią 
w Orkiestrze św. Mikołaja z Lublina, to usłyszałem, że – Oni 
tu byli, występowali, są dobrzy! I zrobiło się jeszcze łagod-
niej. Sam przez 8 lat mieszkałem koło 30 km od Wałcza. 
Na tych terenach też byli przymusowi przesiedleńcy z „Ak-
cji Wisła”. Niektóre miejscowości to byli np. sami Ukraińcy, 
w niektórych,  jak moja, „wymieszani” z Polakami. Stankie-
wicz, Choroszewicz, te nazwiska mówiły same za siebie. 
Moja własna historia życia wśród tych ludzi też spowodo-
wała, że gromy i pioruny naszej gospodyni ucichły.
         Uświadomiłem sobie, jak drobne rzeczy potrafią być 
dla ludzi ważne, szczególnie gdy tkwi w nich jakaś zadra. 
A przecież mogłem wcześniej nie poznać Orkiestry św. 
Mikołaja i ich nagrań (są naprawdę świetni, polecam ich 
muzykę), starając się dowiedzieć, kim są i co robią, nie 
trafiłbym na Łemków, Hucułów i Bojków. O akcji „Wisła” 
wiedziałem, bo do szkoły chodziłem w takich czasach, gdy 
program nauczania historii w podstawówce i ogólniaku ka-
zał uczyć o wielu rzeczach, jak to się dzisiaj ładnie mówi – 
niepotrzebnych. Dobrze, ktoś powie, że wiem to zawodowo. 
OK, ale nie jestem chodzącą Wikipedią i o wielu rzeczach 
z historii przecież nie wiem. Powiem więcej – wiem w su-
mie bardzo mało… No ale ci Łemkowie gdzieś mi w głowie 
zostali i teraz to zaprocentowało. Dlatego w tytule napisa-
łem „nie wiesz, kiedy i jaka wiedza się przyda”. Może ta 
przygoda w Chomętowie to dobry przykład, że warto ciągle 
poznawać coś więcej i więcej, bo a nuż w jakiejś sytuacji 
będzie z tego pożytek. 

       A co z zamkiem? – Chcecie zobaczyć w środku? Tylko 
uważajcie – po drabinie w te drzwi zamknięte na skobel. 
Dwa razy powtarzać nam nie trzeba było. Budowla zacna, 
widać, że średniowieczna. Ze znalezionych opisów wynika, 
że ma to być postawiony przez Krzyżaków w I poł. XV w. 
dom mieszkalny, można nawet użyć określenia – wieża ry-
cerska. Choć z drugiej strony obiekt ewidentnie wygląda jak 
skrzydło zamku i tego się jednak będę trzymał. Obkolędo-
waliśmy z Wojtkiem wszystko w środku. Podobno jeszcze 
w XIX wieku był to budynek zamieszkany. Później stał się 
spichlerzem zbożowym i jeszcze dzisiaj jest tam trzyma-
ne ziarno. Efektem takiej zmiany przeznaczenia było „pod-
stemplowanie” podłogi. Skąd wiemy? Bo usłyszeliśmy – Do 
piwnicy też możecie wejść, pokażę wam. Nie skorzystać? 
Nigdy! W piwnicy, której strop był podłogą pomieszczenia, 
z którego przed chwilą wyszliśmy, była pod sufitem wsta-
wiona żelazna belka podparta filarem. Zresztą wcześniej 
musiano cały strop wzmocnić, bo widać żelazne belki, 
a między nimi wypełnienie z betonu – tu jest prosto, a cegła 
by się tak nie utrzymała bez sklepienia łukowego.
       I tak się kończy nasza przygoda w Chomętowie. Cie-
kawie potrafi być na tych wyprawach zamkowych, do któ-
rych by nie doszło, gdyby nie krótkofalarstwo. Zawsze po-
wtarzam – to hobby, które potrafi zaskakiwać, ale również 
pozwala się rozwijać w różnych dziedzinach.

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

https://pl.wikipedia.org/wiki /Chom%C4%99towo_(wojew% 
C3%B3dztwo_lubuskie)

Pozostałości XV-to wiecznego zamku pokrzyżackiego 
w Chomętowie. Choć niektórzy klasyfikują go jako 

wieżę mieszkalno-obronną czy wręcz dwór obronny.
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