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Bezpartyjni, to ogólnopolski otwarty na inicjatywy społeczne, ruch 
samorządowy. Tworzą go pracujący na rzecz społeczności lokalnych 
samorządowcy, dla których nadrzędną zasadą jest niezależność 
gmin, miast i regionów, szacunek dla indywidualnych potrzeb naszych 
społeczności oraz brak konieczności podporządkowania się odgór-
nym wytycznym. To Wójtowie, Burmistrzowie, Radni Rad Gmin i Miast, 
lokalni działacze społeczni oraz zwykli ludzie, którym „nie po drodze”
z partiami politycznymi w samorządzie. Jesteśmy ruchem wolnych 
ludzi, którzy w codziennej pracy nie potrzebują partyjnej struktury
i ograniczeń narzucanych przez centralne komitety. W naszych 
„małych ojczyznach” poradzimy sobie sami.     www.bezpartyjni.org
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     Wybory samorządowe weszły w decydu-
jącą fazę. W poniedziałek 17 września
o 24:00 zakończyło się przyjmowanie przez 
komisje wyborcze list kandydatów. Niektóre 
komitety miały z tym spory kłopot. Komisja 
kwestionowała autentyczność podpisów lub 
wzywała do uzupełnienia dokumentów 
kandydatów. Ostatecznie dopiero w ponie-
działek, 24 września, na stronie Państwowej 
Komisji Wyborczej poznaliśmy komitety
i kandydatów ubiegających się o stanowiska 
wójtów i burmistrzów oraz kandydatów na 
radnych w mieście i powiecie chojnickim.

W mieście Chojnice do wyścigu o fotel 
burmistrza wystartuje 5 kandydatów: 
1. Bluma Bartosz, lat 35, Prawo i Sprawiedli-

wość   
2. Brunka Mariusz, lat 53, Projekt Chojnicka 

Samorządność  
3. Finster Arseniusz, lat 54, Komitet Wybor-

czy Wyborców Arseniusza Finstera 
4. Myszkowski Artur, lat 28, Kukiz'15 
5. Redzimski Leszek, lat 56, Komitet Wybor-

czy Wyborców Leszka Redzimskiego.

Tylu kandydatów nie było w Chojnicach od 
lat. Trzeba pamiętać, że wybory burmistrza 
są bezpośrednie, co oznacza, iż głos odda-
jemy bezpośrednio na kandydata. W przy-
padku, gdy żaden kandydat nie uzyska 
więcej niż połowę spośród wszystkich ważnie 
oddanych głosów, zarządzana jest druga tura 
wyborów. Nowo wybrany Burmistrz by spra-
wnie rządzić musi mieć większość w radzie 
miejskiej (samodzielnie lub koalicyjnie). Tak 
więc dla każdego z nich równie ważne są 
wybory radnych. Swoich kandydatów na 
radnych wystawiło w mieście 6 komitetów. 

O 21 mandatów w trzech okręgach powalczą:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Arseniusza 
Finstera, 27 kandydatów (12 kobiet i 15 
mężczyzn) 

2. Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Re-
dzimskiego, 27 kandydatów (12 kobiet i 15 
mężczyzn)

3. Prawo i Sprawiedliwość, 27 kandydatów 
(14 kobiet i 13 mężczyzn)

4. Projekt Chojnicka Samorządność, 26 kan-
dydatów (13 kobiet i 13 mężczyzn)

5. Koalicja Obywatelska Platforma.Nowo-
czesna, 23 kandydatów (10 kobiet i 13 
mężczyzn)

6. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15,  
20 kandydatów (11 kobiet i 9 mężczyzn).

  Łącznie w wyborach do Rady Miejskiej 
startuje 150 kandydatów i kandydatek (72 
kobiety i 78 mężczyzn).

    Najstarsi są kandydaci Burmistrza – 
średnia wieku to 51 lat. Niewiele młodsi 
kandydaci PChS i PiS – średnio 48 lat. 

Średnio 46 lat mają kandydaci Leszka Re-
dzimskiego, a 44 kandydaci koalicji PO.No-
woczesna. Najmłodszych kandydatów do 
Rady Miasta Chojnice ma komitet Kukiz`15 – 
to średnio 39 lat.

    W wyborach do Rady Powiatu Chojnic-
kiego swoje listy zarejestrowało 9 komitetów. 
O 21 mandatów w czterech  okręgach powal-
czą:

1. KWW Bezpartyjni Samorządowcy 21 kan-
dydatów  (9 kobiet i 12 mężczyzn)

2. Komitet Wyborczy PSL 17 kandydatów (7 
kobiet i 10 mężczyzn)

3. KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska 29 kandydatów (13 kobiet

    i 16 mężczyzn)
4. KWW Kukiz'15 14 kandydatów (6 kobiet i 8 

mężczyzn)
5. KW Prawo i Sprawiedliwość 27 kandy-

datów (12 kobiet i 15 mężczyzn)
6. KW Stowarzyszenia PChS  15 kandyda-

tów (8 kobiet i 7 mężczyzn)
7. KWW Powiatowe Forum Samorządowe 24  

kandydatów (10 kobiet i 14 mężczyzn)
8. KWW Dla Miasta, Gminy I Powiatu 12 kan-

dydatów  (5 kobiet i 7 mężczyzn)
9. KWW Aktywni Dla Regionu 3  kandydatów 

(1 kobieta i 2 mężczyzn)

   Łącznie w wyborach do powiatu chojnic-
kiego startuje 162 kandydatów i kandydatek 
(71 kobiet i 91 mężczyzn)

Najstarsi są kandydaci Prawa i Sprawiedli-
wości – średnia wieku to aż 54 lata (w mieście 
najwyższa średnia to 51 lat). W dalszej 
kolejności:  KWW Dla Miasta, Gminy i Po-
wiatu - 52 lata, koalicja PO.Nowoczesna – 51 
lat, PSL – 50 lat, Powiatowe Forum Samo-
rządowe i Kukiz`15 to średnia wieku po 47 lat. 
Kandydaci PChS mają średnio po 44 lata. 
Natomiast najmłodszych kandydatów ma 
komitet Bezpartyjni Samorządowcy – średnio 
po 40 lat.
           W wyborach do powiatu, by liczyć się 
w podziale mandatów, komitet wyborczy 
musi zdobyć 5% (a komitet koalicyjny 8%) 
ogólnej liczby wszystkich ważnych głosów 
oddanych w powiecie. Przekładając to na 
realia powiatu chojnickiego: 5% to ok. 1500,
a 8% ok. 2400 ważnych głosów. Liczy się tu 
więc każdy kandydat i głos. Z zarejestrowa-
nych 9 komitetów tylko cztery (PiS, PFS, PO 
.Nowoczesna i Bezpartyjni Samorządowcy) 
mają powyżej 20 kandydatów i listy zare-
jestrowane w co najmniej 3 z 4 okręgów 
wyborczych. 
     Niespodzianką tegorocznych wyborów 
jest Krzysztof Klapa, kontrkandydat dla rzą-
dzącego od 28 lat gminą Chojnice wójta 
Zbigniewa Szczepańskiego. 

Jacek Klajna
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01 Września
Na ogólnopolskim festiwalu "Zderzenia teatralne" odby-
wającym się w Warszawie, Chojnickie Studio Rapsodyczne 
otrzymało Grand Prix festiwalu za spektakl w reżyserii 
Grzegorza Szlangi i wykonaniu Dominika Gostomskiego 
"Romeo i Julia".

01 Września
W  Lasku Miejskim uczczono pamięć trzech chojniczan, 
którzy jako pierwsi zostali zamordowani przez Niemców we 
wrześniu 1939 roku. Wcześniej odbyły się miejskie 
uroczystości rocznicowe, w tym złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „Ofiar faszyzmu” (Orła).

01 Września
W Gdańsku - Górkach Zachodnich odbyły się Mistrzostwa 
Polski klas nie olimpijskich.  W klasie 420, Mistrzami Polski 
2018 w klasie 420 została załoga w składzie Patryk 
Kosmalski (ChKŻ) i Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn).

01 Września
MKS Chojniczanka pokonała po raz pierwszy GKS Kato-
wice. Chojniczanka miała sporo szczęścia i wygrała po 
bramce w doliczonym czasie gry 2:1.

02 Września
W Kałuszynie podczas gali boksu zawodowego odbyły się 
dwie walki boksu olimpijskiego, w której wystąpili zawodnicy 
Boxing Team Chojnice - Piotr Szczukowski oraz Adrian 
Szczypior. Piotr Szczukowski pokonał jednogłośnie na 
punkty pięściarza z Białorusi natomiast Adrian Szczypior
w ten sam sposób uporał się z rywalem pochodzącym
z Ukrainy.

03 Września
W szkole podstawowej nr 5 odbyła się uroczysta miejska 
inauguracja nowego roku szkolnego w trakcie której doko-
nano  otwarcia nowego kompleksu sportowego. W skład 
kompleksu, który kosztował niecałe 2,5 mln zł (33% dało 
ministerstwo), wchodzą dwa boiska - jedno typu „orlik” do 
piłki nożnej ze sztuczną trawą, drugie boisko wielofunkcyjne 
do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego czy piłkę 
ręczną. Jest także bieżnia czterotorowa o długości 200 
metrów, skocznia do skoku w dal oraz trójskoku,  koło do 
pchnięcia kulą z rzutnią i stół to tenisa.

03 Września
W Dolinie Śmierci, władze miasta i mieszkańcy, wspominali 
tragiczne wydarzenia z 1 września 1939 r. i modlili się
w intencji zabitych w tym miejscu. Mszę św. w intencji ofiar 
wojny, ich rodzin, ale też uczniów odprawił ks. bp Ryszard 
Kasyna.

04 Września
Chór gospel ze Stanów wystąpił  w bazylice mniejszej. Chór 
Prairie View A&M University Texas skupia ponad dwudzie-
stkę śpiewaków, głównie czarnoskórych, wszystkich o świe-
tnych głosach, które zabrzmiały w różnorodnym repertuarze 
w bazylice, budząc entuzjazm publiczności. 

06 Września
Pogoń Szczecin wygrała z Chojniczanką 2:0. Piłkarze 
Pogoni Szczecin wykorzystując przerwę w rozgrywkach 
ekstraklasy rozegrali mecz sparingowy. 

06 Września
Tytuł i statuetkę "Samorządowca 20-lecia" staroście chojnic-
kiemu przyznał Związek Powiatów Polskich "za szczególny 
wkład w rozwój lokalny a także działalność na płaszczyźnie 
ogólnopolskiej". Uroczystego wręczenia na sesji dokonał 
starosta malborski Mirosław Czapla. 

07 Września
7 września doszło w Chojnicach do podpisania porozu-
mienia wyborczego pomiędzy K.W.W. KUKIZ`15, który 
reprezentował Michał Gruchała, a lokalnymi strukturami 
partii WOLNOŚĆ Janusza Korwin Mikke, z przedstawicie-
lem Krzysztofem Haliżakiem.

08 Września
Odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego. Organizowane w Chojnicach przez Miejską Bib-
liotekę Publiczną i Stowarzyszenie LekTURa przed-
sięwzięcie odbyło się w audytorium w parku Tysiąclecia.

08 Września
W Parku 1000-lecia odbyło się  Święto Powiatu organizo-
wane w 100-lecie odzyskania niepodległości. Tam też była  
„meta” IV Rajdu Kaszubskiej Marszruty. Nikt się jednak
z nikim nie ścigał, bo od początku ten rajd ma charakter 
przyjaznego, masowego przejazdu oraz wspólnej zabawy
i pikniku.  Na zakończenie odbył się koncert zespołu KOMBI 
ze Sławomirem Łosowskim.

08 Września
Zawodnicy Red Devils Chojnice rozegrali ostatni sparing 
przed nowym sezonem w Futsal Ekstraklasie. Zespół 

prowadzony przez Jakuba Mączkowskiego wygrał na 
wyjeździe 2:0, a rywalem był Constrack Lubawa.

08 Września
Jedzenie na kółkach ponownie zawitało do Chojnic. Burgery, 
makarony, panini, tajskie lody, azjatyckie pierożki – to 
wszystko czekało na miłośników kuchni z całego świata na 
placu w sąsiedztwie basenu. 

08 Września
W Kłodawie uroczyście przekazano strażakom nowy wóz. 
Ford transit zastąpił starsze auto. Samochód poświęcił 
proboszcz Piotr Kotewicz. Przekazanie auta było połączone 
z festynem wiejskim.

08-09 Września
W dniach 8 - 9 września na Jeziorze Charzykowskim odbyły 
się regaty o "Puchar Komandora ChKŻ". Na starcie stanęło 
44 zawodników w 5 klasach. Niestety aura uniemożliwiła 
rozegranie wszystkich zaplanowanych wyścigów.

10 Września
W kinie Kingsajz odbył się Przegląd Filmów Krótkome-
trażowych Etiuda&Anima. Na ekranie można było zobaczyć  
pięć krótkich etiud filmowych z Polski, Węgier, Niemiec, 
Holandii i z Kirgistanu, które zostały nagrodzone na ostatnim  
Festiwalu E&A. 

11 Września
Poświęcono i zaprezentowano nowy ośrodek zdrowia
w Charzykowy. Obok przychodni jest też parking na 80 
samochodów. Ośrodek zdrowia oraz parking kosztowały 
łącznie ponad 2 mln zł. Przychodnia zacznie funkcjonować
1 października.

11 Września
W restauracji Sukiennice nastąpiła oficjalna prezentacja 
kandydatów na radnych Rady Miejskiej startujących w paź-
dziernikowych wyborach samorządowych komitetu wybor-
ców Arseniusza Finstera. Burmistrz Arseniusz Finster 
przedstawił zarysy programu wyborczego na pięcioletnią 
kadencję 2018 – 2023.

11 Września
Po raz dziesiąty począwszy od grudnia 2017 r. spotkali się
w Parku Tysiąclecia biegacze Floriana oraz inni niezrzesze-
ni chojniczanie, którzy realizują ideę „Sztafety dla Niepodle-
głej”.

13 Września
W  Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyło się pierwsze
w tym roku szkolnym spotkanie członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla młodzieży. Podczas niego omówiona 
została książka pt. „Mała szansa”, której autorką jest 
holenderska pisarka Marjolijn Hof.

14 Września
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się semi-
narium popularno-naukowe: „Piaśnicka Golgota” z udziałem 
ks. Daniela Nowaka oraz Mirosława Lademanna ze stowa-
rzyszenia „Rodziny Piaśnickie”.

15 Września
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło, do auli Szkoły Pod-
stawowej nr 1, na „ Teatralną Wymianę Doświadczeń: Tu-
chola-Chojnice”. Można było obejrzeć 3 interesujące spe-
ktakle.

15 Września
"Bardzo śmieszne piosenki” to tytuł recitalu, z którym 
wystąpiła Katarzyna Żak z zespołem. Był to koncert 
charytatywny, podczas którego zbierano  pieniądze na rzecz 
Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum.

15 Września
IX Dni Sztuki rozpoczęły się o godz. 19.00 koncertem 
sakralnej muzyki kaszubskiej w wykonaniu Tomasza Fopke 
– baryton oraz Pawła Rydla – fortepian. Koncert odbył się
w podziemiach kościoła gimnazjalnego przy Placu Koście-
lnym 3.

16 Września
Odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla 
drużyn seniorskich. Gospodarzem tegorocznych rozgrywek 
było Miasto Chojnice, gdzie na stadionie MKS Chojniczanka 
rywalizowało łącznie 8 drużyn OSP. Zwyciężyła OSP Cha-
rzykowy.

16 Września
Po raz szósty w Chojnicach, na boisku przy Parku Wodnym, 
odbył się Zlot Pojazdów Zabytkowych, na który zaprosił 
Automobilklub Chojnicki. W zlocie udział wzięło około 150 
wystawców. 

17 Września
Na Starym Rynku odbył się  3. Miejski Dzień Tańca Ludo-
wego. Impreza inspirowana ogólnopolską akcją „Wytnij 

Hołubca”, miała na celu pokazanie piękna polskiej kultury 
ludowej.

17 Września
Burmistrz Arseniusz Finster przekazał Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chojnicach zakupiony w lipcu przez Urząd 
Miejski ratowniczy sprzęt hydrauliczny. W skład zestawu 
Holmatro wchodzą: rozpieracz ramieniowy, nożyce do 
cięcia, agregat zasilający, zestaw węży oraz zestaw podpór
i klinów do stabilizacji pojazdów. Wartość całkowita sprzętu 
to 62.626,26 zł.

17 Września
W Muzeum Janusza Trzebiatowskiego miało miejsce otwar-
cie wystawy malarstwa Janusza Trzebiatowskiego „Cztery 
żywioły” przygotowanej przez stowarzyszenie Dziedzictwa 
Pomorza w Gdańsku. Wystawa ta inauguruje wieloletni cykl 
imprez pod nazwą Dziedzictwo Pomorza w sztuce. 

19 Września
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zorganizowało
w Bramie Człuchowskiej promocje kolejnej publikacji autor-
stwa Kazimierza Jaruszewskiego „Jak płomień świecy
w mroku. W 200-setną rocznicę urodzin ks. Juliusza 
Prądzyńskiego”. To pierwszy tom nowej serii wydawniczej 
„Chojniccy Abiturienci”. Promocje poprowadził Jacek Klajna.

22 Września
W Parku 1000-lecia odbyła się bardzo ciekawa i niezwykle 
widowiskowa impreza - Falanga Hardcore Run 2018, czyli 
terenowy bieg na dystansie 1 km z 20-stoma przeszkodami. 
Były dwie wersje trasy – dla amatorów i tych, którzy już 
ćwiczą. W każdej z wersji mogło wystartować do 60 osób.

22 Września
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe we współpracy z Pora-
dnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach zaprosiło 
na trzecią już edycję Konferencji Edukacji Kreatywnej Szkół 
(KEKS III). Temat przewodni tegorocznej konferencji 
brzmiał: Od relacji do innowacji. Celem konferencji było 
pokazanie jak ważna w pracy z uczniem w XXI wieku jest 
RELACJA, która może sprawić, że nowoczesne narzędzia 
dydaktyczne, w tym tikowe, nie będą tylko gadżetem,
a staną się wartościowe i pomocne w rozwoju ucznia.

22 Września
Odbyła się 81 Edycja regat o "Błękitną Wstęgę Jeziora 
Charzykowskiego". Pomimo trudnych warunków i jesiennej 
aury, frekwencja dopisała i na starcie stanęło aż 246 
uczestników na 110 jednostkach (jachtach turystycznych, 
kajakach.)

22 Września
Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości  o godz.18.00 w hali widowiskowej Centrum 
Park wystąpili soliści, chór, balet i orkiestra zespołu 
"Mazowsze" z koncertem pt. ,,Mazowsze Niepodległej”.

24 Września
W Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym swój program za-
prezentowali przedstawiciele Koalicyjnego Komitetu Wybor-
czego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
w skład którego wchodzą też przedstawiciele Burmistrza 
Arseniusza Finstera,  SiS Samorządni i SLD. 

25 Września
Po wielkich emocjach na stadionie Mickiewicza Chojniczan-
ka przegrała z Legią Warszawa 0:1 i pożegnała się z Pu-
charem Polski.

28 Września
Na Starym Rynku odbyły się obchody Święta 34 Chojnic-
kiego Batalionu Radiotechnicznego. Jednostka z Nieży-
chowic świętowała swoje 45-lecie. Było wiele odznaczeń
i podziękowań. Historię jednostki przypomniał dowódca 
batalionu ppłk Andrzej Lubczyński.

28 Września
Na sali obrad Rady Miejskiej odbyła się promocja książki 
prof. Jacka Knopka Wypisy do „Dziejów Chojnic”. To 
monumentalne dzieło zawiera, na prawie 900 stronach, 
tłumaczenia oryginalnych dokumentów z historii Chojnic.

29 Września
W podziemiach kościoła gimnazjalnego gościł Jerzy Buzek, 
obecny europoseł, kiedyś premier i przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego. Rozmowa z Chojniczanami dotyczyła 
m.in. spraw krajowych, w tym zbliżających się wyborów 
samorządowych, ale też standardów debaty publicznej.

29-30 Września
Odbyły się pierwsze Chojnickie Dni Fantastyki (Fantasy 
Days). W ramach pierwszego takiego wydarzenia w naszym 
mieście odbył się:  konwent cosplay, turniej Komputronik 
ChojniceCup 2018, turniej Hearthstone, a także szereg 
konkursów i zabaw dla wszystkich chętnych.
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Gazeta LOKALNAZ  ŻYCIA  MIASTA

 W sobotę 8 września w całej Polsce 
odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwio-
śnia” Stefana Żeromskiego. Organizowane
w Chojnicach przez Miejską Bibliotekę Publi-
czną i Stowarzyszenie LekTURa przedsię-
wzięcie odbyło się w audytorium w parku 
Tysiąclecia.
 Prowadzące bibliotekarki Weronika 
Sadowska i Anna Maria Zdrenka na wstępie 
przypomniały o poprzednich edycjach Naro-
dowego Czytania, które odbywa się od 2012 
roku. Przybliżyły również sylwetkę Stefana 
Żeromskiego i genezę czytanej powieści. 
Następnie zgromadzeni w audytorium mogli 
wysłuchać wybranych fragmentów „Przed-
wiośnia” w interpretacji bibliotekarzy, przed-
stawicieli Stowarzyszenia LekTURa oraz 
członków Dyskusyjnych Klubów Książki dzia-
łających przy MBP – Malwiny Miszewskiej, 
Anny Marii Zdrenki, Lidii Polasik, Natalii 
Grabowskiej i Joanny Glazy. Wśród czytają-
cych znaleźli się też uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 – Anna Dzwonkowska, Monika 
Piekarska, Aleksandra Grubicka, Pola Sa-
kowska, a także Liceum Ogólnokształcącego 
im. Filomatów Chojnickich – Agnieszka 
Czapiewska, Adriana Chruszczewska, Michał 
Günther, Oliwia Cyman, Tomasz Szmagliński. 
Uczniowie przyszli wraz z nauczycielami – 

Iwoną Sakowską (SP nr 1) i Joanną Glazą 
(LO).
        Podczas Narodowego Czytania można 
było obejrzeć wystawę fotokopii rękopisu 
„Przedwiośnia”, które pochodzą ze strony 
polskiej biblioteki cyfrowej Polona, gdzie 
udostępniane są m.in. zdigitalizowane książ-
ki, czasopisma i grafiki pochodzące ze zbio-
rów Biblioteki Narodowej oraz instytucji 
współpracujących. Atrakcją było też otrzyma-
nie pamiątkowej pieczęci, przesłanej do 
Chojnic z Kancelarii Prezydenta. Osoby, które 
pojawiły się ze swoim egzemplarzem powie-
ści mogły otrzymać ten okolicznościowy 
stempel oraz wziąć udział w konkursie na 
najstarsze wydanie „Przedwiośnia”. W rywali-
zacji zostały nagrodzone cztery osoby, które 
przyniosły tytuły z 1984 i 1985 roku. Nagroda-
mi były powieści polskich autorów, którzy
w większości gościli w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Wszyscy uczestnicy akcji otrzy-
mali także pamiątkowe zakładki.
           Osoby, które nie mogły dotrzeć do 
parku miały jeszcze okazję do końca września 
otrzymać pamiątkową pieczątkę i obejrzeć 
wystawę rękopisu „Przedwiośnia” w Czytelni 
MBP w godzinach otwarcia działu.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

            Członkinie Dyskusyjnego Klubu Ksią-
żki dla dorosłych na kolejnym spotkaniu roz-
mawiały o dwóch książkach z klubowej listy – 
„Wzgórzu psów” Jakuba Żulczyka i „Mieście 
ślepców” José Saramago.
          Spotkanie odbyło się 14 września 2018 
roku. Panie dyskutowały przy kawie w jednej
z chojnickich kawiarni. Na samym początku 
moderator Małgorzata Guzelak przypomnia-
ła, że klub funkcjonuje już 9 lat, co zaskoczyło 
panie. Nie przypuszczały bowiem, że już tyle 
lat upłynęło. Pierwsze spotkanie DKK odbyło 
się 17 września 2009 roku i niektóre klubo-
wiczki należą do niego od samego początku.
      W dalszej części panie rozmawiały o prze-
czytanych książkach. Jedną z dwóch do wy-
boru było „Wzgórze psów” Jakuba Żulczyka. 
Jest to mroczny thriller opowiadający o ta-
jemniczych zaginięciach ludzi na warmińsko-
mazurskiej prowincji. W akcję wpleciony jest 
dramat rodzinny bohatera, który powraca
z Warszawy do miasteczka, w którym się 
wychował. Dodatkowo autor obnaża skorum-
powane układy w lokalnej społeczności. 
Czytelniczki podkreśliły, że jest to portret 
małej miejscowości, w której rządzą bandyci 
mający układy z władzami miasta. – Z lektury 
widać wyraźnie, do czego może doprowadzić 
lokalna sitwa, jak tuszowane są różne fakty, 
nawet morderstwa – zauważyła jedna z pań. 
Inna dodała, że w powieści Żulczyka problem 
jest trochę przejaskrawiony, jednak w ten 
sposób bardziej uwidoczniona została bez-
nadzieja życia w takiej społeczności. Dys-
kutujące mówiły o klątwie miejsca, w którym 
się żyje. Klątwie, gdyż środowisko nie poz-
wala swoim członkom na zmianę czy na 
wyrwanie się z niego. Poruszyły także wątek 
wymierzenia sprawiedliwości za pomocą 
samosądu. Niektóre z czytelniczek w trakcie 
lektury drażnił nadmiar wulgaryzmów, jednak 

zdaniem innych taki język jest typowy dla 
opisywanego przez autora środowiska, więc 
jest to trafiony zabieg literacki. Podsumo-
wując, członkinie DKK stwierdziły, że warto 
„Wzgórze psów” przeczytać.
 Drugą omawianą książką było „Mia-
sto ślepców” José Saramago. Tym czytelni-
czkom, które po nią sięgnęły, lektura spodo-
bała się. Ciekawa jest treść i przesłanie, które 
niesie, ale także sposób narracji. Książka 
opowiada o epidemii tzw. białej ślepoty, która 
dotyka mieszkańców pewnego miasta. Dot-
knięci chorobą zostają odizolowani i poddani 
kwarantannie, jednak zaraza szybko rozprze-
strzenia się. Jak podkreśliły dyskutujące, 
powieść przypomniała im „Dżumę” Albera 
Camusa. – Jest to studium natury ludzkiej – 
zauważyła jedna z czytelniczek. Pokazuje 
zachowania ludzi w ekstremalnej sytuacji, na 
ile człowiek jest w stanie zachować swoją 
godność, na ile jest gotów posunąć się do 
niehumanitarnych czynów. José Saramago 
porusza także problem funkcjonowania grupy 
oraz próby podporządkowania sobie większo-
ści przez bezwzględne, zdolne do przemocy 
jednostki. W tekście można odnaleźć wiele 
trafnych spostrzeżeń i sentencji. Panie w tra-
kcie rozmowy przytoczyły kilka z tych, które 
wcześniej zaznaczyły w książce. Powieść 
można odczytać także symbolicznie. Biała 
ślepota jest chorobą, która niszczy społe-
czność i doprowadza do jej dezorganizacji. 
Klubowiczki także polecają lekturę „Miasta 
ślepców”, tym bardziej, że autor José Sar-
amago jest laureatem literackiej Nagrody 
Nobla z 1998 roku.
      Termin kolejnego spotkania DKK ustalony 
został na 11 października. Klubowiczki rozma-
wiać będą o powieści Douglasa Kennedy’ego 
„Kobieta z Piątej Dzielnicy”.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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       Kino na przestrzeni lat zmienia swoją 
funkcję. Już nie chodzi tylko o rozrywkę. 
Czasem ma też skłonić do refleksji, innym 
razem podpatruje dla widza z kamerą życie 
innych, a że wciąż się rozwija, to jeszcze 
przekazuje nam to za sprawą coraz to 
nowych, mniej lub bardziej, wymyślnych 
technik. Ma wzruszać, rozśmieszać, straszyć 
czyli dostarczać emocji, których w życiu 
czasem możemy nie dostąpić.
 Kilka lat temu dzięki Polskiej Fede-
racji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, do 
której należy nasz rodzimy Klub CISZA, 
odkryłam Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
w Krakowie. Jest on nietypowy z tego po-
wodu, że filmów które tam zobaczyłam nie 
można zobaczyć w każdym kinie. Tam, przez 
kilka dni, oglądałam krótkometrażowe filmy 
animowane, fabularne i dokumentalne z ca-
łego świata. Najczęściej są to etiudy studen-
ckie, dające obraz kondycji kinematografii, 

wykorzystywanych technik i doboru tematu
w różnych kulturach.
        Najciekawsze z nich, nagrodzone i wy-
różnione wyruszają w trasę po Polsce. 
Objazdowa Etiuda&Anima we wrześniu tego 
roku zawitała do Chojnic już po raz drugi. 
Filmy można było obejrzeć w chojnickim Kinie 
Kingsajz. Kameralne wnętrze idealnie wpisuje 
się w nietuzinkowe filmy, które mają poruszyć 
widza i nie pozostawić go obojętnym.
 Dla mnie „wisienką na torcie” był 10-
minutowy film z Kirgistanu „Z miłości do kina”,  
w którym bohater, mimo wielu przeciwności, 
chce wedrzeć się na seans filmowy. Mimo 
braku słów zdołał wzruszyć i rozśmieszyć. 
Podążając za marzeniami już dziś zapraszam 
na przyszłoroczną edycję chojnickiej Obja-
zdowej Etiudy&Animy, aby przeżywać kino 
wspólnie z Państwem.

Sylwia Hamerska

Najmłodszy polski zawodowiec znowu 
wygrał! Rywal nie dotrwał do drugiej 
rundy!
  Po zwycięstwie w Kościerzynie kilka mie-
sięcy temu, najmłodszy polski zawodowiec 
udanie wrócił na ring! Kewin Gruchała (2-0, 1 
KO) zwyciężył przed czasem na gali w Kału-
szynie z Danielem Przewieślikiem (2-8-1, 2 
KO). Niedawno skończył dopiero 18 lat! Naj-
młodszy polski pięściarz zawodowy buduje 
swój rekord i po zwycięskim debiucie majo-
wym w Kościerzynie dopisał do swojego konta 
drugie zwycięstwo, tym razem przed czasem. 
     Gruchała zaczął walkę na wstecznym 

biegu, ale dobrze bił z kontry. W końcu 18-
latek kapitalnym lewym "posadził" Przewie-
ślika. Nie dobijał jednak rywala nadmiernie 
szybko, spokojnie zaatakował go raz jeszcze. 
Przewieślik dotrwał do końca rundy, jednak do 
drugiej nie wyszedł. Głównie z powodu kon-
tuzji kolana jakiej nabawił się przy upadaniu 
po ciosie. Sędzia ogłosił nokaut techniczny. 
     Wychowanek Boxing Team Chojnice 
Kewin Gruchała ma boks zapisany w genach. 
Sukcesy odnosili jego siostra, ojciec-trener 
oraz dziadek. 18-latek ma w swoim dorobku 
już złote medale mistrzostw Polski.

-Polsatsport.pl

       W dniach 29-30.09.2018  na strzelnicy
w Nieżychowicach odbyły się zawody 
strzeleckie z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Organizatorem 
zawodów był Urząd Miejski w Chojnicach 
oraz Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju. Zawo-
dy przeprowadzono w trzech konkurencjach 
strzeleckich – pistolecie bocznego zapłonu, 
centralnego zapłonu i karabinka sportowego. 
W zawodach wystartowało łącznie 124 
uczestników sympatyków strzelectwa spor-
towego. Klasyfikację zawodów przepro-
wadzono w kategoriach pań i panów. Wyniki 
w poszczególnych konkurencjach przedsta-
wiają się następująco;
Pistolet sportowy klasyfikacja panów: 1 

miejsce Wojciech Gołębiewski, 2 miejsce 
Wojciech Hamerski, 3 miejsce Rutowski 
Maciej. Klasyfikacja pań: 1 miejsce Joanna 
Foks, 2 miejsce Aleksandra Kuchta, 3 
miejsce Danuta Ożga. Pistolet centralnego 
zapłonu klasyfikacja panów 1 miejsce 
Wojciech Hamerski, 2 miejsce Wojciech 
Gołębiowski, 3 miejsce Karol Grónowicz. 
Klasyfikacja pań  1 miejsce Joanna Foks, 2 
miejsce Aleksandra Kuchta, 3 miejsce 
Dagmara Chmara. Karabinek sportowy 
klasyfikacja panów 1 miejsce Ireneusz 
Rejkowski, 2 miejsce Wojciech GHamerski, 3 
miejsce Leszek .Foks Klasyfikacja pań  1 
miejsce Danuta Ożga, 2 miejsce Joanna 
Foks, 3 miejsce Dagmara Chmara.
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      Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
zorganizowało 19 września w Bramie Człu-
chowskiej promocję kolejnej publikacji autor-
stwa „niestrudzonego badacza filomackich 
dziejów” Kazimierza Jaruszewskiego „Jak 
płomień świecy w mroku. W 200-setną 
rocznicę urodzin ks. Juliusza Prądzyńskie-
go”.  Wydawnictwo jest niewielkie – 32 strony 
kwalifikują je raczej do ilustrowanej broszury. 
Zawartość jest jednak arcyciekawa. Mało 
bowiem Chojniczan wie kim był absolwent 
Królewskiego Katolickiego Gimnazjum
w Chojnicach Juliusz Prądzyński. Żył w la-
tach 1818-1894, był filomatą, orędownikiem 
szerzenia oświaty i języka polskiego na Po-
morzu, ale też kształcenia dziewcząt – razem 
ze swoją siostrą, Klementyną Łaszewską, 
założył w Kościerzynie pierwszą polską 
szkołę średnią dla nich. Wspierał Collegium 
Marianum w Pelplinie, był jednym z inicjato-
rów powstania pisma „Pielgrzym”, zabiegał
o stworzenie funduszu stypendialnego dla 
młodzieży, przyczynił się do założenia w gim-
nazjum chojnickim polskiej biblioteki dla 
uczniów. Niezaprzeczalnym atutem broszury 
jest duża ilość fotokopii autentycznych 
dokumentów odnalezionych przez autora 
oraz zdjęć i grafik z epoki. To pierwszy tom 
nowej serii wydawniczej „Chojniccy Abitur-
ienci”. Kazimierz Jaruszewski planuje bo-
wiem cykl opowieści o absolwentach chojnic-
kiego gimnazjum, nie tylko z XIX w. Obecnie 

publikację można zakupić w Bramie Człu-
chowskiej. Pierwotny nakład jest jednak nie-
wielki. Promocje poprowadził Jacek Klajna.

Foto: Maria Eichler

      W piątek 28 września w ratuszu odbyła 
się promocja książki „Wypisy do „Dziejów 
Chojnic” prof. Jacka Knopka. Promocja, na 
prośbę Bogdana Kuffla, odbyła 28 września, 
w dniu kapitulacji wojsk zakonu krzyżackiego 
po przegranej bitwie pod Chojnicami w 1466 
roku. Publikacja ukazała się po 15 latach od 
wydania przez Kazimierza Ostrowskiego 
„Dziejów Chojnic” i jest ich swoistym uzu-
pełnieniem. W wypisach poza wiedzą histo-
ryczną można odnaleźć także kopie doku-
mentów, starych fotografii oraz planów 
miejskich. Zabierając się do pracy autor 
zakładał, że książka będzie liczyła w przy-
bliżeniu 400 stron. Ostatecznie pozycja 
zawiera 896 stron dokumentów związanych
z ważnymi dla Chojnic datami historycznymi, 
poczynając od pisanych początków Chojnic

i kończąc na współczesności. Książka zosta-
ła wydana w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Autorowi osobiście podziękował burmistrz 
Arseniusz Finser. „Bardzo dziękujemy panu 
profesorowi za podjęcie się napisania tego 
dzieła. Nikt z nas, oprócz naukowców, nie 
miałby możliwości dotrzeć do źródeł, z któ-
rych korzystał, a wypisy dają nam możliwość 
zgłębienia jakże skomplikowanej historii 
naszego miasta, w różnych okresach”. Po 
spotkaniu zaproszeni goście udali się do 
parku Tysiąclecia by złożyć kwiaty pod 
pomnikiem hetmana Polski Piotra Dunina, 
który przysłużył się do powrotu Chojnic do 
macierzy.  Dla miłośników chojnickiej historii 
pozycja obowiązkowa.
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Reklama

      Z okazji obchodów setnej rocznicy odzys-
kania przez Polskę niepodległości 22 wrześ-
nia 2018 r. o godz.18.00 w hali widowiskowej 
Centrum Park wystąpili soliści, chór, balet
i orkiestra zespołu "Mazowsze" z koncertem 
pt. ,,Mazowsze Niepodległej”. W programie 
nie mogło zabraknąć pieśni ludowych, z któ-
rych "Mazowsze" słynie, jak również pieśni 
patriotycznych, które na przestrzeni dziejów 
towarzyszyły Polakom i dodawały ducha

w trudnych chwilach. Państwowy Zespół Lu-
dowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tade-
usza Sygietyńskiego to jeden z największych 
na świecie zespołów artystycznych, który
w swoim repertuarze prezentuje bogactwo 
polskiego folkloru. Z uwagi na ponadregio-
nalny charakter „Mazowsze” powszechnie 
uznawane jest za zespół narodowy. W tym 
roku „Mazowsze” świętuje jubileusz 70-lecia. 

     Obiekt pierwotnie miał być gotowy we 
wrześniu  ubiegłego roku. Niestety „brak rąk 
do pracy” i nieporozumienia na linii projektant 
– wykonawca „pogrzebały” marzenia wielu 
chojniczan o nowym kinie i teatrze.  Nowy 
termin oddania obiektu to 15 listopada 2018. 
Ale nie oznacza to, że zasiądziemy już na 
widowni. Do tego dnia mają się zakończyć 
prace budowlane. Potem nastąpią odbiory 
techniczne. Na placu budowy pracuje kon-
sorcjum lokalnych firm – Józefa Urbaniaka, 

Marbruku i Termowentu. Burmistrz Arseniusz 
Finster i Józef Urbaniak zgodnie twierdzą, że 
nie widzą zagrożeń dla terminu zakończenia 
prac. 7 września na placu budowy pojawili się 
radni, którzy na własne oczy chcieli się 
przekonać, jak wygląda postęp prac. Wszy-
scy oni stwierdzili, że nareszcie widać na tej 
budowie pracowników. Prace prowadzone są 
równolegle: na zewnątrz i wewnątrz budy-
nku. Podobno „Koncert Noworoczny” Chojni-
czanie obejrzą już w nowym ChCK.

   Pracując nad tekstem „Proboszczowie i ad-
ministratorzy parafii pw. Ścięcia Świętego 
Jana Chrzciciela  w Chojnicach w. Bazylika 
Mniejsza w Chojnicach (1993-2013), Choj-
nice 2013 r.” napotkałem na ciekawą sprawę, 
pierwszego zbiorowego mordu na miesz-
kańcach Chojnic w dniu 15 września 1939 
roku w Lasku Miejskim. Niemieccy naziści
z Selbstschutzu  zamordowali: Michała Bem-
benka - urzędnika miejskiego, Władysława 
Schreibera - ucznia gimnazjalnego i Leona 
Schoena - maszynistę kolejowego.

   Ta historia zainspirowała mnie do dalszych 
poszukiwań dotyczących zamordowanych 
wtedy osób. Dodatkową motywacją był fakt , 
że w Dolinie Śmierci został zamordowany 
mój dziadek Antoni Krajecki, ojciec mojej 
mamy Teresy. Na pierwszy ślad natrafiłem
w kronice szkolnej SP nr 3, gdzie natrafiłem 
na notę biograficzną jednego z zamordowa-
nych Leona Schoena i zdjęcia z ekshumacji 
tych trzech osób w lipcu 1945 roku. Pisząc 
biogram księdza Wincentego Góreckiego, 
administratora parafii pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Chojnicach od czerwca 1945 
roku do 2 listopada 1945 roku, znalazłem 
informację, że ksiądz Górecki odprawił 
polową żałobną mszę świętą na stadionie
w dniu 8 lipca 1945 roku, wygłaszając kaza-
nie okolicznościowe. Po mszy kondukt ża-
łobny skierował się na Cmentarz Ofiar Zbro-
dni Hitlerowskich, gdzie pochowano wtedy te 
trzy pierwsze osoby zamordowane w Lasku 
Miejskim 15 września 1939 roku.

    Narodził się wtedy pomysł upamiętnienia 
pierwszego zbiorowego mordu chojniczan
w postaci kamienia usytuowanego w pobliżu 
miejsca egzekucji w Lasku Miejskim opa-
trzonego stosowną tablicą poświęconą po-
mordowanym. Pomysł znalazł zrozumienie
i akceptację burmistrza i radnych. Miał zostać 
zrealizowany w 2017 roku na 1 września. 
Nawałnica, która nawiedziła ziemię choj-
nicką 11 sierpnia i wywołane nią zniszczenia, 
zniweczyła plany. Zostały wtedy przewró-
cone również te trzy drzewa pod którymi 
zamordowano i pogrzebano ofiary. Nieznana 
ręka ludzka zaznaczyła te drzewa znakiem 
krzyża. Kamień upamiętniający pierwsze 
ofiary został odsłonięty 1 września 2018 roku 
w pobliżu miejsca kaźni w Lasku Miejskim,
a autorem. koncepcji pomnika był Andrzej 
Ciemiński.

   Po odsłonięciu odezwała się rodzina Leona 
Schoena przekazując zdjęcia i dokumenty 
związane z jego osobą.
    Leon Schoen urodził się 18 maja 1890 roku 
w Roszkowie w województwie poznańskim. 
Do września 1939 roku był zatrudniony na 
PKP w charakterze maszynisty. Ponadto 
pełnił społecznie funkcję prezesa Związku 
Zachodniego na węzeł PKP Chojnice. W dniu 
8 września 1939 roku wrócił, jak wspomina 
córka Maria, sam do Chojnic w celu zain-
teresowania się mieszkaniem. Trzy dni 
później, 11 września 1939 roku, został 
aresztowany w domu, a przedtem przepro-
wadzono szczegółową rewizję mieszkania. 
Wiadomości te rodzina posiadała od kre-
wnych, którzy w tym czasie również przeby-
wali już w Chojnicach. Od dnia aresztowania 
Leon Schoen przebywał w więzieniu w Choj-
nicach, dokąd jedna z krewnych, Maria 
Reszka, zanosiła mu codziennie żywność. 
Kiedy przyszła 15 września 1939 roku, dano 
jej do zrozumienia, że Leona Schoena nie ma 
już w więzieniu i nic od niej nie przyjęto. 
Gestapo poinformowało żonę, że jej mąż 
znajduje się w Rzeszy, później mówiono, że 
w Bydgoszczy, a w styczniu 1940 roku, że 
został wywieziony do Generalnej Guberni. 
Wszelki  ślad po Leonie Schoenie zaginął
i przez cały okres okupacji rodzina nie 
wiedziała gdzie się znajduje.
      W lipcu 1945 roku rodzina została 
powiadomiona, że zostanie przeprowadzona 
ekshumacja pomordowanych w Lasku Miej-
skim i według relacji osób, które prawdo-
podobnie widziały tę zbrodnię pogrzebane są 
tam trzy osoby, między innymi Leon Schoen. 
Żona i starsza córka Maria, obecne przy 
ekshumacji, po resztkach odzieży i drobnych 
osobistych szczegółach zidentyfikowały 
zwłoki. Leon Schoen osierocił dwie nieletnie 
córki w wieku 9 i 10 lat. Dokładnych informacji 
o tym ,  kto i w jaki sposób dokonał tej zbrodni, 
rodzina nie posiada. Urząd Stanu Cywilnego 
w Chojnicach wydał dnia 9 lipca 1945 roku 
pod numerem 430 zupełny akt zgonu Leona 
Schoena zamieszkałego w Chojnicach przy 
ulicy Piłsudskiego 27 podając jako datę 
zgonu 15 września 1939 roku w godzinach 
wieczornych, w Chojnicach, w lesie strze-
leckim.
                   Cześć ich pamięci.

Bogdan Kuffel 
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         Wrzesień to czas powrotu do szkoły, a zbliżająca się 
jesień to czas, kiedy wiosenne mioty powoli opuszczają 
swoje gniazda. Pojawienie się w domu psa to ekscytujący
i pełen emocji czas, kiedy szczeniak nie widzi świata poza 
opiekunami, jest uroczo niezdarnym maluchem, który wię-
kszość dnia przesypia i bawi się czymkolwiek, co ma pod 
łapą. Decyzja o tym, by dać psu dom to jednak ważna de-
cyzja, która nie powinna być podjęta pod wpływem chwili, ale 
powinno za nią stać długoterminowe zobowiązanie i odpo-
wiedzialność za nowego członka rodziny. Powinni ją podjąć 
wspólnie wszyscy domownicy, a zanim maluch zjawi się
w domu, warto rozważyć kilka ważnych spraw. 
        Psia wyprawka, czyli w co należy się zaopatrzyć 
przed pojawieniem się szczeniaka? Już przed przybyciem 
psiaka warto zaopatrzyć się w obrożę i szelki, koniecznie
z adresówką z naszymi danymi kontaktowymi (imię psa, 
numer telefonu) oraz smycz i warto, by ta miała minimum 2 
metry, aby psiak mógł mieć trochę swobody i luzu, i by smycz 
była pomocą w nauce przywołania psa. Nieocenioną 
pomocą w nauce czystości będzie psie legowisko bądź 
klatka kennelowa – jako psi azyl, gdzie psiak będzie mógł się 
relaksować oraz obserwować, co dzieje się w domu. 
Posiadanie własnego kąta, gdzie nic psu się nie stanie, gdzie 
może spać i odpocząć jest szalenie ważne. Szczeniak od 
początku powinien przyzwyczajać się do swojego miejsca
i lubić je. A jeśli od pierwszych dni ma sam zostawać w domu, 
zastanówmy się nad klatką / kojcem – dla jego własnego 
bezpieczeństwa – a jednocześnie stopniowo i powoli przy-
zwyczajajmy go do zostawania w samotności. Nieodzowne 
będą także miski na wodę i jedzenie, oraz pokarm 
dostosowany do potrzeb psa, poziomu aktywności czy stanu 
zdrowia. 
        Zabawki – najlepiej wybrać te, którymi można się bawić 
wspólnie z psem. Obecnie na rynku jest ich cała masa: od 
sznurów, po szarpaki z naturalnych materiałów, pluszaki czy 
piłki na sznurku. Dostępne są też zabawki interaktywne, 
które pomagają psu zwalczyć nudę i są świetnym sposobem 
na uatrakcyjnienie posiłków spożywanych przez czworono-
gów, na dodatek rozwijają w nich umiejętności rozwiązywa-
nia problemów. Dobrze jest mieć w zasięgu ręki preparaty do 
czyszczenia i pielęgnacji uszu, oczu, zębów oraz szczotkę 
do sierści, by była utrzymana w dobrej kondycji. Nie 
zapominajmy  też o woreczkach na psie odchody – nośmy je 
przy sobie na spacerach, by wszystkim wokół żyło się 
przyjemnie i czysto. 
     Jak przygotować dom na pojawienie się szczeniaka? 
Pies w domu to wyzwanie dla nas, ale też dla niego samego. 
Im lepiej się przygotujemy, tym mniej będzie powodów do 
rozczarowania, które mogą powodować psie wędrówki  po 
domu. Przed pojawieniem się malucha zadbajmy o to, by 
dom był bezpieczny i byśmy uchronili psiaka przed ewen-
tualnymi wypadkami – zabezpieczmy kable, sprzęty i inne 
przedmioty, które mogą okazać się niebezpieczne dla psa 
lub cenne dla nas. Usuńmy przewody oraz ostre elementy, 
które szczeniak może rzuć, połknąć itp. Zabezpieczmy 
domowe środki czyszczące czy lekarstwa, które w oczywisty 
sposób będą dla psiaka niebezpieczne. Uważajmy na 
pokarmy, torebki foliowe i niektóre rośliny, które zawierają 
substancje toksyczne dla psów. Szczeniaki mają głowę 
pełną pomysłów, zadbajmy więc o to, by nie miały dostępu do 
miejsc, do których nie chcemy, by wchodziły i o to, by nie 
miały możliwości połknąć tego, czego nie powinny. Psiak 

może podgryzać i niszczyć zanim zostanie nauczony zasad 
panujących w domu. Uważajmy zatem też na śmietnik i szaf-
ki z jedzeniem - psy często umieją się do nich dostać. Poza 
zasięgiem trzymajmy jedzenie, którego pies nie powinien 
zjeść (np. czekolada, mocno przyprawione potrawy). Jeśli
w domu są inne zwierzaki, miejmy pewność, że nadzorujemy 
ich kontakty w pierwszych chwilach i że żadna ze stron nie 
zrobi sobie krzywdy. 
        Czego się spodziewać?  Opieka nad psem to wielka 
radość oraz ważne zobowiązania na przyszłych kilka / kilka-
naście lat. Przygotujcie się na wiele radosnych chwil, dużo 
śmiechu i lepsze samopoczucie przez ten czas. Opieka nad 
psem wymaga poukładania sobie dnia tak, by znaleźć w nim 
czas dla psa, a dobrze zaplanowany dzień potrafi wydobyć 
pokłady wolnego czasu, którego nie zauważaliśmy wcześ-
niej. Na pewno grono naszych nowych 'psich' znajomych 
zwiększy się, a konieczność spacerów w każdą porę roku 
zwiększy naszą odporność. Wiemy nie od dziś, że regularna 
aktywność fizyczna poprawia ogólny stan zdrowia – zarówno 
naszego jak i psiaka. Odpowiednie głaskanie psa, przeby-
wanie w jego towarzystwie i więź tworząca się między psem 
a opiekunem wpływają pozytywnie na zmniejszenie poziomu 
stresu i wyzwalają uczucie przyjemności. Decydując się na 
psiaka, należy wziąć pod uwagę także zobowiązania wobec 
niego – np. koszty opieki weterynaryjnej, pokarmu, szcze-
pień, zabiegów profilaktycznych przeciw pasożytom, zabez-
pieczenie przed kleszczami itp. Należy pomyśleć również
o kosztach szkoleń, psiego fryzjera czy hotelu, kiedy wyje-
dziecie na wakacje. Prócz zmniejszonego budżetu, czekają 
nas zobowiązania czasowe – opieka, karmienie, spacery, 
szkolenie, uwaga poświęcona pupilowi – te nie odpadną 
nawet wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni lub zbyt zajęci w pra-
cy czy w szkole. Najprawdopodobniej maluch nie będzie 
jeszcze umiał zachowywać czystości, co związane jest z je-
go jeszcze stosunkowo małym pęcherzem. Tutaj trzeba pa-
miętać, aby jak najczęściej wyprowadzać go na zewnątrz
i nagradzać za załatwianie swoich potrzeb na dworze. Jeśli 
zdarzy mu się załatwić w domu, nie powinien zostać ukarany 
– to nie jego wina, a raczej nasza, gdyż nie dopilnowaliśmy, 
by na czas mógł wyjść na zewnątrz. W okresie, gdy szcze-
niak zmienia zęby albo kiedy się nudzi, wzrasta potrzeba 
gryzienia – zapewnijmy mu więc takie zabawki, które 
zaspokoją jego potrzebę żucia (gryzaki naturalne, Kong itp.)
i bawmy się z nim miękkimi dla mleczaków zabawkami.
Kiedy nadchodzi okres psiego nastolatka uzbrójmy się
w cierpliwość i wyrozumiałość – naszym psem będą targać 
emocje i zmiany hormonalne, należy wcześniej zadbać
o nauczenie zasad i zachowań, których od niego oczeku-
jemy. Pomyślmy o tym zawczasu. A kiedy psiak będzie miał 
lat kilkanaście, okażmy mu zrozumienie, gdyż psiak może 
zmienić swoje upodobania, a na pewno potrzeby – zmieni się 
jego aktywność fizyczna i apetyt, zmysły otępieją, zdrowie 
może podupaść. Pamiętajmy wtedy o badaniach kon-
trolnych, zapewnieniu psiakowi odpoczynku i godnej sta-
rości przyjacielowi, który jak nikt przez całe życie był nam 
wierny. 
              Czy i jak szkolić psa?    Szkolenie psa to zadbanie 
o wychowanie go na miłego, nieuciążliwego kompana życia. 
To pokazanie psu, że świat nie jest straszny i że jesteśmy 
jego wsparciem, niezależnie od sytuacji. To wreszcie nau-
czenie psiaka zachowań, jakich od niego oczekujemy i wy-
znaczanie granic, których konsekwentnie przestrzegają 

wszyscy domownicy.  Warto szczeniaka uczyć odpowie-
dnich zachowań, nowych zabaw czy sztuczek od samego 
początku. To znacznie łatwiejsze niż dopuszczenie do 
sytuacji, w której on sam uczy się zachowań, których nie 
akceptujemy, i późniejsze oduczanie tych zachowań. Jeśli 
zdecydujemy się pójść z psiakiem do szkoły, zastanówmy 
się, czy mamy na to czas, czy mamy ku temu predyspozycje
i czy sprawia nam to frajdę. Wzięcie psiaka pod własny dach 
to odpowiedzialność nie tylko za jego zdrowie i samopo-
czucie, lecz również za konsekwencje jego zachowań. Pies
z natury lubi mieć wyznaczone granice, warto więc wyjść mu 
naprzeciw ustalić takie zasady, by były jasne dla niego i prze-
strzegane przez pozostałych domowników. Zawsze. 

      Jak być odpowiedzialnym opiekunem psa? Łatwo 
zakochać się w szczeniaku, ale trzeba odpowiedzialnie po-
dejść do zapewnienia mu właściwych warunków i spełnienia 
psich potrzeb po to, by był zdrowy i szczęśliwy. Regularnie 
zatem odwiedzajmy lekarza weterynarii, by psiak miał aktu-
alne szczepienia, posiadał wszczepiony mikrochip i otrzymał 
środki przeciwpasożytnicze. Obserwujmy swojego psa
i dbajmy o niego – jego aktywność fizyczną i zdrowie (regu-
larne spacery, aktywność fizyczna) oraz potrzeby (zabawa, 
możliwość swobodnego węszenia i biegania, kontaktu ze 
światem). Odpowiednia zabawa to świetny sposób na 
wzmocnienie więzi między nami a naszymi czworonogami, 
jest też dobrym sposobem utrzymania aktywności psa przez 
całe życie. Nie krzyczmy na psa i nie bijmy go – w zamian 
nauczmy zachowań, których będziemy wymagali i okażmy 
cierpliwość, konsekwencję i dyscyplinę w byciu mądrym 
przewodnikiem w naszym ludzkim świecie. Postawmy 
granice, dzięki którym świat dla psa będzie prosty. Pies, choć 
najlepszy przyjaciel człowieka, jest innym gatunkiem i widzi 
świat inaczej od nas. Wychowując szczeniaka pamiętajmy 
także o tym, że każdy psiak jest inny, niepowtarzalny, 
wspaniały. 
        Na koniec, warto jest sięgnąć po odpowiednią literaturę, 
która odkryje przed nami psi świat, dzięki czemu łatwiej 
będzie nam zrozumieć najlepszego przyjaciela człowieka! 
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        Zumba – ćwiczenia i taniec, występy na festynach
i imprezach charytatywnych, seanse filmowe, zabawy, 
dyskoteki, wyjazdy do teatru, do muzeów, wycieczki 
dalsze i bliższe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, 
marsze z kijami nordic walking, integracje z członkami 
Uniwersytetu III Wieku z Legnicy, wykłady i w najbliż-
szym czasie relaks w SPA. 

     Tak w skrócie można scharakteryzować naszą dzia-
łalność. Jest nas 83 – głównie to panie i metrykalnie wszyscy 
mamy ukończone 50 lat, natomiast jesteśmy młodzi duchem 
i chcemy realizować swoje pasje a przede wszystkim jak 
najdłużej utrzymać sprawność fizyczną, która zresztą jest 
podstawą całej piramidy zdrowia. Zapewnia nam to zumba – 
2 razy w tygodniu i jednocześnie dostarcza niezbędne dla 
nas endorfiny – hormony szczęścia, które opóźniają proces 
starzenia, wywołują optymizm, dobre samopoczucie, zado-
wolenie z siebie i niwelują wszelki ból. To daje nam drugą 
młodość – mówi Maria Łącka. Ten cały pakiet rozrywki, to jest 
najlepsze, co mnie spotkało po 50. Odmłodziłyśmy się o 10 
lat i schudłyśmy 10 kg – dodaje Renata Siudzińska.

    Stowarzyszenie powstało dwa lata temu z potrzeby 
zapewnienia relaksu, rozrywki i rekreacji osobom, które 
zakończyły etap pracy zawodowej. Mamy zdrowie, tempera-
ment, ogromną chęć i otwartość na aktywność sportową, 
kulturalną, rozrywkową i turystyczną. Obalamy wizerunek 
seniora, którego wykreowały media i firmy farmaceutyczne – 
jako człowieka zagubionego,nieporadnego i z wszelkimi 
dolegliwościami, które może zlikwidować tylko farmakologia. 
Ten stereotyp tak bardzo się zakorzenił, że nawet politycy
i włodarze w ten sposób tak postrzegają osoby 50+ i 60+ 
nierzadko sami mając też właśnie tyle samo lat. Przykładem 
tego jest rządowy program „Senior – wigor” adresowany do 
samorządów terytorialnych w celu realizacji poprzez two-
rzenie domów dziennego pobytu wraz z opieką. W tym 
przypadku słowo „wigor” jest jakimś nieporozumieniem. Ten 
stereotyp tkwi też w chojnickim starostwie – w wykazie 
stowarzyszeń – jako rodzaj działalności ktoś bez żadnej 
konsultacji z nami, z automatu wpisał nam – działalność na 
rzecz osób starszych i kombatantów. My się z tego śmiejemy 
i korzystamy z życia ile się da – z ćwiczeń, wieczorków, 
wycieczek i różnych spotkań – to wszystko jest odskocznią 
od codzienności, kłopotów, chorób i mijającego czasu - mówi 
Daniela Ramutkowska.
 
      Działalność naszego stowarzyszenia motywuje do 
aktywności, wyciąga nas z domów, daje siły – dodaje Ewa 
Kukawka. Wróciłam do aktywnego życia – wyznaje Grażyna 
Bardelska – nawiązałam nowe znajomości a nawet przy-
jaźnie. Czuję się jak w rodzinie. Wspólne spotkania, akty-
wność ruchowa, wycieczki i integracja – to główne cele 
naszego stowarzyszenia, szkoda tylko, że nie ma w Choj-
nicach lokalu, gdzie stowarzyszenia mogłyby swoje cele 

realizować – ostudziła trochę tę euforię Urszula Stelmasz-
czyk – sekretarz w zarządzie stowarzyszenia. Mieścimy się 
w domu towarowym „Libera” na poziomie -1, w sali gdzie 
odbywają się zajęcia fitnessu i tam nas można spotkać – jeśli 
ktoś chciałby do nas dołączyć – serdecznie zapraszamy.

 Podróże są bardzo ważnym elementem naszej 
działalności. Byliśmy w Londynie, dwukrotnie w Szwecji,  
Kopenhadze, Warszawie, parokrotnie w Berlinie, Poczda-
mie, Armenii, Bieszczadach i we Lwowie. W przyszłym roku 
wybieramy się na Podlasie, do Petersburga, Brukseli - aby 
zwiedzić Europarlament, Antwerpii, Amsterdamu, Buda-
pesztu i okolicznych winnic. Wycieczki ( z wyjątkiem jednej )
i wszystkie pozostałe nasze przedsięwzięcia finansujemy
z naszych portfeli. Żadne rządowe  programy finansowe nie 
przewidują wsparcia dla aktywnych, zaradnych, zdrowych
i szczęśliwych.

 Taniec jest pasją Joli, my ją tylko naśladujemy. 
Gimnastyka przy muzyce – to spotkania w gronie koleżanek
i czas relaksu, natomiast  różnorodność działań przez nią 
podejmowanych pozwala nam miło i aktywnie spędzać 
wspólne chwile. Działalność stowarzyszenia  oceniam na 
piątkę z plusem, ale wierzę, że Jola jako osoba kreatywna 
zaskoczy nas nowymi pomysłami aby otrzymać ocenę 
celującą – podsumowuje Janina Łowiecka.

      Wszystkim Zainteresowanym podajemy skład zarządu
i możliwośc  skontatkowania się z nami:

Jolanta Siewert – prezes Stowarzyszenia
Wiesława Narloch – zastępca prezesa
Urszula Stelmaszczyk – sekretarz
Krystyna Federska – skarbnik
Teresa Redwanz – członek zarządu

tel. 660 49 34 27 i facebook Stowarzyszenie „Aktywni 50+”
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      3 września w SP nr 1 odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie 
uczniów klas I w ,,Jedynce''. Po przerwie 
wakacyjnej, zgromadzonych uczniów i ro-
dziców w auli szkolnej powitała dyrektor 
szkoły p. Ewa Modrzejewska, która przed-
stawiła najważniejsze informacje dotyczące 
przeprowadzonych remontów w szkole oraz 
organizacji nowego roku szkolnego. O godz. 
10.00 odbyła się uroczystość pasowania
i ślubowania uczniów klas pierwszych. Po 
części oficjalnej zaprezentowano program 
artystyczny przygotowany przez uczniów kl. 
IV e pod kier. p. Jolanty Kołyszko. Również 
tego dnia uroczyście powitano dzieci i rodzi-
ców oddziałów przedszkolnych.

(fot. M. Leszczyński)           Jedenastoosobowa grupa młodzieży 
ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach 
pierwszy tydzień roku szkolnego spędziła
u naszych zachodnich sąsiadów z Emsde-
tten w ramach wymiany uczniowskiej. Każdy 
dzień był zaplanowany od rana do wieczora, 
więc się nie nudziliśmy.
         Pierwszego dnia uczniowie zmierzyli 
się z kulinarnym zadaniem - pieczeniem 
pizzy. Następnie  spacerowali  ulicami mia-
sta Emsdetten oraz zwiedzili regionalne 
muzeum: "August Holänder Museum". Drugi 
dzień upłynął na zwiedzaniu miasta Münster 
oraz grze w kręgle. Trzeci,był pod znakiem 
wyjątkowego miasta - Kolonii, gdzie zwie-
dzano Katedrę Świętego Piotra i Najświę-

tszej Marii Panny. Spacerując wzdłuż Renu 
można było podziwiać piękno miasta. Czwar-
ty dzień to wizyta u burmistrza miasta Ems-
detten i wycieczka do Ekologicznego Parku 
Energetycznego zakończona wizytą w lo-
dziarni. Piątego dnia dominował sport. Każdy 
miał możliwość sprawdzenia swoich umieję-
tności w parku linowym w mieście Ibbenbü-
ren. Na zakończenie pobytu odbył się wspól-
ny grill z rodzinami, które nas gościły.  Współ-
praca miast na linii Chojnice - Emsdetten dała 
możliwość uczniom wkroczenia w nowy rok 
szkolny z nowymi doświadczeniami, przyja-
źniami i bogatszą wiedzą o kulturze i historii 
naszych sąsiadów. 

Sp7

SMOK to Szkolny Młodzieżowy Ośrodek 
Koszykówki który rozpoczął działalność we 
wrześn iu  w  cho jn i ck ie j  , , Jedynce ' ' 
zainicjowany przez wuefistę p. Huberta 
S z w a n k o w s k i e g o .  J e s t  t o  p r o j e k t 
sfinansowany w porozumieniu z Polskim 
Związkiem Koszykówki i Ministerstwem 
Sportu a miastem Chojnice. Sprzęt do 
prowadzenia zajęć o wartości 30 tyś. złotych 
został przekazany w ramach projektu do 
którego została zakwalifikowana Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Chojnicach. Celem zajęć 
jest upowszechnianie koszykówki wśród 
dzieci i młodzieży. Pragniemy aby jak 

najwięcej dzieci brało udział w  treningach. 
Program adresowany jest do dziewcząt
i chłopców z klas IV, V, VI. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu. Minikoszykówka 
jest grą przeznaczoną dla dzieci i bardzo 
szybko stała się grą popularną na całym 
świecie. Sport ten  stwarza doskonałe 
warunki do wyżycia się ruchowego i wszech-
stronnego rozwoju motorycznego. Wzbo-
gaca zasób ruchu, podnosi ogólną spraw-
ność fizyczną. Rozwija cechy osobowości, 
które są potrzebne aby odnosić sukces nie 
tylko w sporcie ale także w życiu.

(Fot. M. Leszczyński)

       Mimo, że skończyły się wakacje,
a tegoroczne były wyjątkowo słoneczne, to 
uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 7 w Choj-
nicach przekroczyli próg szkolny z uśmie-
chem na twarzy. Widać, że nie są straszne im 
nowe wyzwania. Wiedzą, że w naszej szkole, 
przy wsparciu nauczycieli, poradzą sobie 
doskonale.
     Inaugurację nowego roku szkolnego 
2018/2019 rozpoczęła Pani Dyrektor, Ale-
ksandra Mroczkowska. Serdecznie powitała  
społeczność szkolną. Podkreśliła, że ten rok, 

będzie trudnym rokiem, w szczególności dla 
najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli 
edukację oraz dla uczniów, którzy w tym roku 
opuszczą  mury szkolne i staną przed 
wyborem dalszej drogi życiowej. Zwróciła 
uwagę, aby wybór przyszłej szkoły spełniał 
ich oczekiwania.
     Rozpoczęcie roku szkolnego, to również 
dzień pamięci o wydarzeniach związanych
z II wojną światową i refleksji na temat wol-
ności. Wolności, którą trzeba pielęgnować.

Sp7
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Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

   Na ogólnopolskim festiwalu "Zderzenia tea-
tralne" odbywającym się w Warszawie, Choj-
nickie Studio Rapsodyczne otrzymało Grand 
Prix festiwalu za spektakl "Romeo i ...".
  Na festiwal odbywający się w dniach od 30 
sierpnia do 1 września, zaproszono 6 teatrów 
z całej Polski. Pokazy spektakli odbyły się
w Ośrodku Działań Artystycznych "Dorożkar-
nia", obecnej siedziby Teatru Pijana Sypial-
nia. Reprezentujące Chojnickie Centrum Kul-
tury Studio Rapsodyczne pojechało do stoli-
cy ze spektaklem inspirowanym dramatem 
Williama Shakespearem "Romeo i Julia".
  Po każdej prezentacji odbywała się mode-
rowna dyskusja z jury oraz z widzami na 

temat spektaklu. Przedstawienie w reżyserii 
Grzegorza Szlangi i wykonaniu Dominika 
Gostomskiego zebrało wiele dobrych opinii, 
również od innych teatrów. W czasie 
wydarzenia odbyły się warsztaty aktorskie,
a uczestnicy zostali zaproszeni do Och 
Teatru na spektakl "Bal manekinów" w re-
żyserii Jerzego Stuhra z główną rolą Macieja 
Stuhra.
    Na festiwalu to zespoły biorące udział
w wydarzeniu wraz z jury przyznawało 
nagrody. Każdy teatr miał do rozdysponowa-
nia 5 punków. Spektakl "Romeo i ..." otrzymał 
największą ilość punktów i zdobył Grand Prix.

Gratulujemy!

      Mobilne restauracje z całej Polski po raz 
drugi, 8 i 9 września, zawitały do Chojnic. Na 
chojniczan czekało 21 food trucków! Festiwal 
Smaków Food Trucków to ogólnopolskie 
wydarzenie kulinarne, w Polsce organizowa-
ne od 2014 r. Organizatorzy dobierają wy-
stawców pod kątem jakości oferowanych dań 
oraz różnorodności menu. Ideą festiwalu jest 
promowanie street foodu oraz jedzenia w du-
chu "slow", inspirowanego kulturą i smakami 
różnych krajów świata. Na plac przy parku 
wodnym zajechały m.in.:

Mao Bao – azjatyckie bułeczki bao
Churros Amigos – hiszpańskie Churros
Cubanos – kubańskie kanapki

Zebra Burger – burgery
Qba Food Truck – makarony
Beef'N'Roll - burgery
Belgijki – frytki belgijskie
Zrollowane – lody tajskie - lody
Food Cab – panini
Surf Burger – burgery
Coffee Drinktruck – kawa
Raminio Ramen Burger – burgery
w japońskim makaronie ramen
Fresh Donuts – amerykańskie pączki 
Level Up- steki i siekane mięso
Jack Burger – burgery
China Town – kuchnia chińska
Magic Fruits – owoce w czekoladzie

     12 września br. zmarł Marian Nowak (62 l.) 
chojnicki fotoreporter, współpracownik ty-
godnika „Życie Chojnic i okolic” oraz portalu 
internetowego . Marian www.chojnice.com
Nowak miał wiele pasji, imał się różnych 
zawodów. Przez ostatnie kilkanaście lat 
najbardziej był jednak kojarzony z profesją 
fotoreportera. Był obecny na wszelkich 
wydarzeniach kulturalnych, podpatrywał 
inwestycyjne przeobrażenia naszego miasta. 
Uwieczniał na zdjęciach najważniejsze 
lokalne wydarzenie, a efekty tej pracy 
oglądać można było oglądać na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Chojnice, 
niekiedy także na łamach Kwartalnika 
Chojnickiego. Praktycznie nie rozstawał się
z aparatem fotograficznym. Był też aktywnym 
uczestnikiem Stowarzyszenia Partnerstwa 
Miast, pielęgnował przyjaźń i współpracę
z kolegami po fachu z Emsdetten i Hengelo. 

Radosław Osiński 

      Dnia 8.09.2018r. W Bydgoszczy odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków w Lekkoatletyce. W zawodach startowali 
zawodnicy MKS Chojniczanka 1930 S.A 
uzyskując następujące wyniki : 

- Czapiewska Daria bieg na 300 m 2 msc  
z wynikiem 43,07 

- Fojuth Kacper bieg na 300 m 2 msc
   z wynikiem 36,55(r.ż)
- Ejsmont Alicja bieg na 200 m pł 3 msc
   z wynikiem 32,51
- Januszewska Kinga bieg na 600 m 2 

msc z wynikiem 1:40, 24
- Sztafeta 4x100 m dziewcząt w składzie 

Lubińska Maxima , Czapiewska Daria , 
Januszewska Kinga , Ejsmont Alicja 1 
msc z wynikiem 50,93 (rekord sezonu)

W zawodach startowali również : skok w dal- 
Maxima Lubińska , 600 m – Kamila Dolna 
zajmując miejsca poza podium.

Jarosław Wróblewski
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      Przed nami wybory, które dla mnie i moich 
współpracowników (radnych i urzędników) mają dwa wymiary.
Z jednej strony chojniczanie będą oceniać naszą pracę, a z drugiej 
będą dokonywać z naszym (mojego komitetu) udziałem aktu 
wyborczego. To z jednej strony duży komfort dla wyborców, ponieważ 
znają nas w działaniu, ale nie ukrywam, że to również duży komfort 
dla mnie i „mojej drużyny”. 

 Nic nie ujmując moim konkurentom, ale wobec Nich takie-
go waloru oceniania dokonań wyborcy nie mają, a jeżeli już, to
w bardzo ograniczonym stopniu. Wraz z końcem tej kadencji kończę 
20-ty rok zaszczytnej służby dla Chojnic i proszę żebyście wspólnie 
„odbyli spacer” po tych dwudziestu latach. Nie zapominając również 
o tych pięciu, które nas czekają. 

 Zawsze przedstawiałem Państwu konkretne programy,
w których były cele do osiągnięcia (materialne i niematerialne) oraz 
metody i środki jakimi chcemy je osiągnąć. Zawsze mówiłem, że 
obok wiedzy, doświadczenia i kompetencji najważniejsze jest 
zaangażowanie! W tych wyborach dokładam do tego zbioru słowo 
WIARYGODNOŚĆ! Tradycyjnie i konsekwentnie będę przedstawiał 
PROGRAM ROZWOJU CHOJNIC DO 2023 ROKU i jednocześnie 
będę się rozliczał z Programu 2018. 

 Z przykrością i smutkiem muszę stwierdzić, że u moich 
Konkurentów nie odnajduję konkretnego programu. Nie odnaj-
duję strategii działania. Dominują ogólniki i określenia, nie ma, nawet 
jak są śladowo cele, to nie ma metody i środków jak je osiągać. To być 
może słabość wynikająca z braku doświadczenia, a być może strach 
przed zobowiązaniami, które trzeba podjąć przed mieszkańcami. 

 Każdy program oprócz celów, o których napisałem musi 
być otwarty i elastyczny. To nie jest tak, że tworzę go i realizuję 
sam. Mam fantastycznych współpracowników w Urzędzie, bardzo 
zaangażowanych i pomysłowych radnych, ale także szereg 
pomysłów jest wprost od mieszkańców, za co Państwu bardzo 
dziękuję. Jest przecież tak, że duża grupa chojniczan wprost swoją 
pracą jest związana z samorządem. Są to przecież szkoły, żłobek, 
przedszkola, biblioteka, miejskie spółki, ośrodek profilaktyki 
rodzinnej, środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu, 
miejski ośrodek pomocy społecznej i inne. Tam pracują ludzie, 
którym za ich pracę serdecznie dziękuję.

 Jak zmieniały się Chojnice przez ostatnie 20 lat? Obecni 
40-to latkowie i starsi nie mają chyba problemu z tym żeby cofnąć się 
o te 20 lat. Osoby młodsze już nie muszą tego pamiętać. Warto więc 
przypomnieć, że jako pierwsi w województwie pomorskim zbudo-
waliśmy Park Wodny. Jest już z nami ponad 15 lat i proszę spojrzeć 
od tego czasu ile ich powstało w innych miastach. Jest w Człuchowie, 
Bytowie, Kościerzynie, ale nie ma np.: w Słupsku, Sępólnie czy 
Tucholi. 

 Jako drudzy, po Gdańsku, zbudowaliśmy z prawdziwego 
zdarzenia obwodnicę. 14-to kilometrowa obwodnica kosztowała
w 2008 roku ponad 200 MLN PLN. Dopiero niedawno przecież 
zbudowano obwodnicę Słupska i Kościerzyny. My naszą mamy już 
10 lat, a dawną drogę krajową wewnątrz Chojnic zmoderni-
zowaliśmy za unijne pieniądze. Sąsiadujący z Chojnicami Starogard 
Gd. dopiero stara się o budowę obwodnicy. 

 Byliśmy prekursorami w rewitalizacji strefy śród-
miejskiej. W 2002 roku oddaliśmy do użytku nasz Rynek – serce 
miasta. Wiele miast nas naśladowało, przyjeżdżali oglądać i radzić 
się. Do restauracji Rynku dołożyliśmy odnowę dwóch naszych 
pięknych kościołów – gotyckiego i barokowego. W 2008 roku 
otrzymaliśmy nagrodę od Polskiego Związku Urbanistów za najlepiej 
zrewitalizowaną przestrzeń publiczną w Polsce. 

 Wspólnie zrealizowaliśmy nowy układ drogowy Choj-
nice – Charzykowy. Powstał nowy Pl. Jagielloński, ścieżki rowe-
rowe, nowe chodniki i ulice. To był sukces, ponieważ działaliśmy 
wspólnie. Mieliśmy cel i z pełną determinacją go realizowaliśmy. 

 Poradziliśmy sobie z Parkiem 1000-lecia. Powstała przy 
wsparciu środków z UE piękna przestrzeń publiczna. Otrzymaliśmy
I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku”. Mamy 
przecież tam place zabaw, siłownie, skatepark, małą architekturę
i piękny ogród, a także jeziorka, których przedtem nie było. Park stał 
się alternatywą dla Lasku Miejskiego i Charzyków. Jest w mojej 
ocenie „dziełem niedokończonym”. Trzeba realizować kolejne 
pomysły chojniczan…

 Kilka lat temu zmodernizowaliśmy nową oczyszczalnię 
ścieków za ponad 100 MLN PLN. Nie degradujemy środowiska. 
Zbudowaliśmy nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów 
– chronimy środowisko. To duże problemy, które są za nami, a przed 
wieloma samorządami, które tych problemów nie podjęły. 

 W ciągu 20 lat, a także w mijającej kadencji budowaliśmy 

drogi osiedlowe. W ciągu 20 lat powstało ok. 80 ulic osiedlowych, 
jako pierwsi w województwie pomorskim zaproponowaliśmy Mar-
szałkowi i realizowaliśmy inwestycje „złotówka za złotówkę”. 
Pozyskaliśmy środki na remonty i modernizację wielu ulic. 

 10 lat temu zbudowaliśmy Port Jachtowy w Charzy-
kowach, który jest wizytówką naszego Chojnickiego Klubu Żeglar-
skiego i całej miejscowości. Tak jak w realizacji każdej inwestycji 
pozyskaliśmy środki zewnętrzne na realizację tego zadania. 

 Chojnice są liderem pozyskiwania środków na rewitali-
zacje. Przykładem może być budynek starego szpitala (część 
łóżkowa). Do restauracji obiektu dołożyliśmy nowy Pl. Emsdetten. To 
również były środki unijne. 

 Zdaję sobie sprawę, „bardzo materialny” charakter ma 
nasz spacer. Zawsze wiedziałem, że aby podnosić jakość życia, to 
trzeba inwestować. Bez rozwoju, bez nowych obiektów nie mamy 
szans rozwojowych. Program 2018, który będziecie Państwo 
oceniać można analizować przez pryzmat 20 lat, ponieważ jest on 
logiczną konsekwencją naszych wspólnych działań. Pisząc Program 
2018 i ten nowy do 2023 wiedzieliśmy, że będziemy mogli zdobywać 
nowe środki unijne. Skorzystaliśmy z tej możliwości i ostro o nie 
walczyliśmy. Najlepiej opisują to liczby. Od 2004 roku do dzisiaj 
pozyskaliśmy ok. 230 MLN PLN dla Chojnic, to jest ok. 6.052,00 zł na 
mieszkańca. W mijającej kadencji ok. 100 MLN PLN, na mieszkańca 
ok. 2.630,00 zł. W latach 2004-2018 zainwestowaliśmy z udziałem 
środków unijnych i własnych ok. 500 MLN PLN, czyli ok. 13.150,00 zł 
na mieszkańca. Celowo przeliczam na mieszkańca, ponieważ moi 
krytycy mówią, że zadłużyłem miasto. Otóż zadłużenie miasta na 
koniec 2018 roku wyniesie ok. 60 MLN PLN, czyli ok. ok. 1.570,00 zł 
na mieszkańca. Proszę porównać tą wielkość z ilością zdobytych 
środków unijnych i zainwestowanych. Dodam, że kredyty wyko-
rzystałem tylko na inwestycje. Nigdy ich „nie przejadaliśmy”. Dodam 
jeszcze jedną liczbę: dług publiczny naszej ojczyzny przeliczony na 
jednego mieszkańca to ok. 25 tys. PLN! – czyli jest 15 razy większy 
niż nasz miejski. Poziom zadłużenia zawsze trzeba odnosić do ilości 
ściągniętych pieniędzy zewnętrznych i wielkości środków zainwe-
stowanych. 

    Szanowni Państwo!

 To był spacer po 20 latach, z wybiórczym moim wyborem 
pewnych naszych wspólnych dokonań. Mamy przecież jeszcze sport 
i kulturę, gdzie talentów i sukcesów mamy dużo. Mamy sferę pomocy 
społecznej i opieki, w które bardzo mocno inwestowaliśmy. Łamy 
„Chojniczanina” nie są w stanie pomieścić tego co chcę napisać, ale 
tak jak zawsze przed wyborami, otrzymacie Państwo mój Program
i „Spowiedź” z realizacji tego, co obiecałem 4 lata temu. Tam rozwinę 
wiele nowych wątków. Dodam, że biuletyn, który otrzymacie 
finansuję z własnych prywatnych środków i bardzo Was proszę 
abyście się z nim zapoznali. Znajdziecie w nim dalszą część tego
o czym czytacie tutaj…   

 Serdecznie pozdrawiam! Apeluję i proszę – idźcie do 
wyborów! Głosujcie i wybierajcie!

    Burmistrz Chojnic  

    Arseniusz Finster  
Reklama
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    Nie tylko turystom, inwestorom, przedsiębiorcom, dzie-
ciom czy rowerzystom… Nasze miasto musi być nade 
wszystko przyjazne mieszkańcom! Od lat zwracamy uwagę, 
że tak nie jest, że uprzywilejowuje się wszystkich, tylko nie 
ludzi mieszkających, pracujących i płacących podatki w swo-
im mieście. Wielu szuka szczęścia w sąsiednich gminach,
w innych regionach kraju, a często i zagranicą. Na część 
takich decyzji nie mamy wpływu, ale niektórym możemy 
skutecznie zapobiec, tworząc z Chojnic bardziej przyjazne 
miejsce do życia.
     Nową kadencję poświęcimy temu zadaniu. Zaczniemy od 
pakietu lojalnościowego w formie Karty Chojniczanina, która 
zapewni tylko mieszkańcom naszego miasta bezpłatne lub 
współfinansowane świadczenia w postaci darmowych: 
komunikacji miejskiej, pierwszej godziny parkingowej, 
dostępu do Internetu w obiektach publicznych, a także  oka-
zjonalnych wizyt w kinie i na basenie. Ponadto uruchomimy 
preferencyjny system nabywania przez mieszkańców 
mieszkań komunalnych i tanich działek budowlanych. 
Wszystko pod jednym warunkiem – związania przez nich 
swej przyszłości z Chojnicami!
   Miasto potrzebuje mieszkańców. Tylko oni zapewnią 
Chojnicom prawdziwy rozwój. Środki unijne, dotacje 
rządowe czy programy socjalne są zaledwie uzupełnieniem. 
Dlatego potrzebujemy każdego: dzieci, bo dla nich fun-
kcjonują żłobki i przedszkola; młodzieży, bo dla niej działają 
szkoły i uczelnie; ludzi w wielu produkcyjnym, bo dzięki nim 
funkcjonują zakłady i handel, a także seniorów, bo mając 
ustabilizowaną sytuację materialną, wspierają pozostałych 
swoim zaangażowaniem i doświadczeniem. Wszyscy zaś 
wymagamy też sprawnej służby zdrowia, instytucji kultury
i wydolnego samorządu z usługami komunalnymi na 
wysokim poziomie. To zaś zaowocuje wzrostem dochodów 
osobistych i samorządowych, a dzięki temu zwiększoną 
zamożnością nas wszystkich.
   Realizacja programu PChS wymaga zaangażowania 
mieszkańców. Zacznijmy więc od udziału w wyborach, w nie-
dzielę 21 października br. Stowarzyszenie zgłosiło 26 kan-
dydatów na radnych miejskich (m.in. M. Osowicką i M. Kas-
przaka, K. Kaczmarka, A. Kreft, A. Eichenlaba, K. Żywicką, J. 
Studzińskiego, A. Czeppka, S. Kobusa, M. Skwierawską)
i powiatowych (z miasta m.in. – dr E. Kalittę), a także na 
burmistrza Chojnic (Mariusza Brunkę). Znacie nas! Wypo-
wiadamy się o naszych lokalnych sprawach od wielu lat.
Z woli wyborców pełniliśmy w mijającym czteroleciu rolę 
ratuszowej opozycji. Wiele z naszych postulatów udało się 
zrealizować. Potrafiliśmy doprowadzić do referendum 
lokalnego, w którym prawie wszyscy uczestnicy zażądali 
likwidacji straży miejskiej. Dziś potrzebujemy dodatkowego 
poparcia w celu urzeczywistnienia tej decyzji i podjęcia 
zmian w dziedzinie inwestycji, walki ze smogiem, poprawy 
bezpieczeństwa…
   Obok spraw wielkich, takich jak oddłużenie miasta czy 
skuteczne pozyskanie inwestorów będziemy pamiętać
o sprawach z pozoru małych, ale bardzo ważnych dla 
konkretnych ludzi. Podejmiemy więc m.in. walkę z samo-
tnością poprzez popieranie inicjatyw środowisk senio-
ralnych. Zaopiekujemy się ludźmi poświęcającymi się dla 
innych, na przykład w formie „mieszkania wytchnienowego”, 

w którym czasową pomoc otrzymają podopieczni opieku-
nów, którzy sami potrzebują wsparcia, Dostrzeżemy 
wreszcie bolączki cudzoziemców, którzy osiedli w naszym 
mieście, przyczyniając się do jego rozwoju, a mimo to 
spotykają się z dyskryminacją i wyzyskiem. Zamiast 
organizowania niekończących się kursów pływania na 
basenie, nauczymy wreszcie dzieci pływać, przekształcając 
zarazem generującą straty spółkę w efektywny zakład 
budżetowy miasta. Chcemy nawet poprawić los nieszczę-
snych gołębi, którym zamiast okaleczania na ostrych 
„odstraszaczach”, należy zafundować gołębnik, w którym 
odłowione ptaki umieszcza się na pewien czasu „pod 
zamknięciem” i karmi, co pozwala im uznać to nowe miejsce 
za swoje. Wkrótce zwierzęta korzystają już z wolnego 
wybiegu, ale instynktownie wracają i zakładają gniazda
w gołębniku, z których sukcesywnie eliminuje się nadmiar 
jaj… Pomyślane i sercem, i głową? Tak działamy i taki styl 
chcemy zaprowadzić w naszym mieście.
   Nie zabiegamy o statuetki czy nabyte na pchlim targu 
tytuły. Interesują nas wyłącznie konkrety poprawiające los 
naszej społeczności, czyniące z Chojnic miasto atra-
kcyjniejsze dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców. 
Nie potrzebujemy w nim ludzi od Kaczyńskiego, Stonogi czy 
Schetyny, tych którzy chcą przenieść ogólnokrajowe 
konflikty na grunt miasta. Stawiamy tylko na tych, którzy mieli 
odwagę przez ostanie lata mówić wprost o tym co trzeba 
zmienić. Oni wykazali się odwagą wtedy, gdy spotykały ich 
ataki i represje. Dziś „w kupie”, wielu cwaniaczków liczy na 
krótką pamięć wyborców… Tym bardziej potrzebujemy 
mądrego wyboru. PChS liczy na takie rozstrzygnięcie 
mieszkańców.

       Przecież nic się nie zmieni. Dalej będą radni, których 
aktywność ogranicza się wyłącznie do podniesienia ręki. 
Nawet jeśli dostanie się kandydat, na którego głosowałem, 
to nic nie zrobi w samorządzie. Nie przebije się z pomysłami. 
Nie ma dostępu do właściwych informacji. Głosuje tak, jak 
mu każą. Może radny miejski jeszcze jakieś drobne sprawy 
rozwiąże, ale w powiecie to już w ogóle klapa (nie mylić
z kandydatem na wójta gminy Chojnice ;). Kolesie znów 
wybiorą sobie zarząd, składający się z radnych, którzy  z mi-
nimalnym wynikiem dostali się do powiatu. Pewnie podobne 
opinie każdy z nas słyszy w swoim otoczeniu, które mają 
usprawiedliwić niepójście na wybory. Paradoksalnie - nie 
idąc na wybory właśnie taką sytuację czynimy wielce 
prawdopodobną. Mając negatywną opinię o tych, na których 
oddaliśmy głosy cztery lata temu, możemy tym razem 
postawić krzyżyk przy innych kandydatach. Jeśli nowi radni 
(w naszym odczuciu) nie będą działać dla dobra wspólnego, 
to przez biuro rady miasta czy powiatu możemy znaleźć
z nimi kontakt i po ludzku wyjaśnić sytuację. Mamy moralne 
prawo do krytyki tylko wtedy, kiedy głosowaliśmy. Nieobecni 
nie mają racji, mówi stare polskie porzekadło.

       Poza tym mamy całkiem nową sytuację. Nastąpiły 
istotne zmiany w ordynacji wyborczej, które zmienią oblicze 
rady miasta czy powiatu. Zacznijmy od liczby kandydatów na 
listach. Przedtem mogła być podwójna ilość w stosunku do 
ilości mandatów do zdobycia, a dzisiaj w praktyce została 
zmniejszona o około 35 procent (na pełnych listach). Do tego 
parytety płci, przy zmniejszonych liczbach kandydatów 
spowodują, moim zdaniem, że w radach znajdzie się więcej 
kobiet. Oba czynniki spowodują, że wśród radnych znajdzie 
się sporo nowych osób i bardzo dobrze. 

         W samych radach pojawią się imienne wykazy głoso-
wań radnych, które niezwłocznie mają znaleźć się na stronie 
internetowej samorządu. W sejmie takie rozwiązanie zostało 
wprowadzone wiele lat temu. Bardzo szybko będziemy 
mogli sprawdzić, kto i jak głosował nad daną uchwałą.
Od nowej kadencji radny ma prawo do uzyskiwania 
informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których 
znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w dzia-
łalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych. Analogiczne rozwią-
zania dotyczą radnych powiatowych czy wojewódzkich.

       Drogi Czytelniku! Widzisz więc, że waga Twego głosu 
wzrosła i to znacznie. Mam nadzieję, że pójdziesz głosować 
21 października i wybierzesz tych, którzy swoją dotychcza-
sową postawą nie zawiedli Cię i dobrze przysłużą się 
naszym wspólnym sprawom.

19

Reklama

Nr 10/2018 (73)  PAŹDZIENIK  2018



20

Gazeta LOKALNAHISTORIA  CHOJNIC

Foto: Jacek Klajna, 1991

„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 na starej fotografii. Część 5

Wiesława Gołuńska

nauczycielka historii, regionalistka
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       Pierwsze powojenne zajęcia w Szkole 
Podstawowej nr 2 rozpoczęły się 15 marca 
1945 roku. Kierownikiem została Franciszka 
Szablewska. „Po wojnie 1945 roku zgłosiłam 
się znowu do szkoły polskiej. Władze szkolne 
powierzyły mi kierownictwo w publicznej 
szkole powszechnej Nr 2 w Chojnicach”.
    Franciszka Szablewska przystąpiła do 
pracy bez wahania w powstającym szkolni-
ctwie, chociaż silnie oddziaływała na nią jak
i na innych nauczycieli niejasna sytuacja 
polityczna. Nauczyciele podejmowali pracę
a szkoły powstawały spontanicznie.
     „Szkoła była zniszczona, bez okien. Nie 
było pomocy naukowych, a często brakowało 
tablic i ławek. Praca nauczycieli była bardzo 
trudna, szczególnie w starszych klasach, bo 
dzieci nie miały podstawowych wiadomości, 
a często nawet nie mówiły po polsku. Brak 
było podręczników. Nauczyciele, pełni zapału 
do pracy, sami wykonywali najpotrzebniejsze 
pomoce naukowe, a lekcje przygotowywali 
częściowo z przedwojennych podręczników 
(o ile się u kogoś zachowały). Potem nauczy-
ciele uczący np. geografii, historii otrzymy-
wali druki, które zawierały treść materiału dla 
klas starszych. Nauczycieli było mało bo 
wielu wymordowano w czasie wojny, klasy 
były bardzo liczne. Dzięki dobrej organizacji 
pracy przez kier. szkoły ob. Szablewską
i dzięki sumiennej pracy nauczycieli, naucza-
nie z miesiąca na miesiąc stawało się milsze, 
a wyniki nauczania lepsze. Wizytacje inspe-
ktora szkolnego ob. mgr Wyrwińskiego, oraz 
wizytacje kuratoryjne oceniły pracę w szkole 
zawsze pozytywnie” – wspomina Adela 
Skonieczna. 
        Adela Skonieczna tak określiła warunki 
po zakończeniu wojny: „Praca i życie w pier-
wszych latach Polski Ludowej należą do 
trudnych i ofiarnych, ale wszyscy byliśmy 
szczęśliwi, że przeżyliśmy okrutne lata 
okupacji, że możemy żyć w Wolnej Ojczyźnie 
i pracować dla niej wychowując dzieci na 
dobrych obywateli”.

1. Grono nauczycielskie 1945/1946
1. Ciecierska Helena
2. Dziura [Maria]
3. Jur T. 

4. Jur Z[ofia ] 
5. Lisowa [Anna]
6. Kowalewska [Wanda]
7. Lange [Wanda]
8. Pawłowska Monika
9. Steńko [Anna]
10. Szablewska Franciszka
11. Wysocka Adela

2. Grono nauczycielskie 1958/1959
1. Ciechanowska Maria
2. Ciechanowski St.
3. Ciemińska W.
4. Drawska Teresa 
5. Jaruszewska Irena
6. Kwiatkowska Krystyna
7. Lorek Leon
8. Polasik Jadwiga
9. Polasik Stefan
10. Sługocka M.
11. Spychalska Ludwika
12. Stanke  E[dmund]
13. Stasiewicz I.
14. Trojanek Jan
15. Wilkowska K.
16. Woelk Maria
17. Zejfert Teresa
18. Ziółkowska Irena.

3. Grono nauczycielskie 1959/1960
1. Borta H.
2. Ciechanowska Maria
3. Ciechanowski St.
4. Ciemińska W.
5. Drawska Teresa 
6. Jankowski Z.
7. Jaruszewska Irena
8. Kwiatkowska Krystyna
9. Lorek Leon
10. Orchowska M.
11. Polasik Jadwiga
12. Polasik Stefan
13. Sejda (lub Seyda) K.
14. Sługocka M.
15. Spychalska Ludwika
16. Stanke E[dmund]
17. Stasiewicz I.
18. Trojanek Jan
19. Woelk Maria
20. Zejfert Teresa
21. Ziółkowska Irena.

      Organizowanie biblioteki w Szkole Pod-
stawowej nr 2 Chojnicach rozpoczęto po woj-
nie. Przedwojenny księgozbiór uległ znisz-
czeniu, i po 1945 roku bibliotekę organizo-
wano od podstaw. Przez pierwsze dwa 
powojenne lata szkoła funkcjonowała bez 
biblioteki. 
      W 1947 roku szkoła otrzymała pierwszy 
przydział książek i liczył on 280 egzemplarzy. 
Pierwsze książki, które otrzymała biblioteka 
to „Antek” Bolesława Prusa i „Bartek Zwycię-
zca” Henryka Sienkiewicza. Rok później 
przybyło 60 książek. W 1948 roku urządzono 
osobny lokal biblioteczny. Pierwszą bibliote-
karką została Milewska. Liczba książek 
nieustannie wzrastała, i tak w 1949 przybyło 
100, w 1950 – 360, a w roku szkolnym 
1950/51 biblioteka liczyła 1680 tomów. W na-
stępnych latach wzbogaciła się o 580 książek 
w roku 1951/52, 640 w 1952/53, 200
w 1953/54, 480 w 1954/55, 620 w 1955/56, 

280 w 1956/57. W 1956 roku bibliotekarką 
została Ludwika Spychalska. W 1957/58 
księgozbiór liczył 5120 woluminów. Ilość 
książek nadal systematycznie rosła:
w 1958/59 przybyło ich 240 W 1966/67 
księgozbiór liczył 6171 książek. Funkcję 
bibliotekarki objęła Jadwiga Spionkowska. 
Bibliotekę umieszczono na parterze. Wygos-
podarowano kilka stolików i krzeseł do orga-
nizującej się wypożyczalni. Czytelnia dys-
ponowała czasopismami młodzieżowymi np. 
„Motywy”, „Świat Młodych”, „Płomyk”, „Pło-
myczek” i pismami radzieckimi. Bibliotekarką 
została Ludwika Spychalska.
W roku szkolnym 1968/69 księgozbiór liczył 
6525 tomów, rok później 7008, w 1970/71 
6989, w 1971/71 7420, w 1972/73 7693,
w 1973/74 7781 tak że w 1985 roku osiągnął 
ponad 16 tys. pozycji. Lektury przydzielał 
Inspektor Oświaty.
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  Do dyspozycji XIX Korpusu został przydzielony pociąg 
pancerny, który w początkowej fazie walk, miał współ-
pracować z 20 Dywizją Piechoty Zmotoryzowanej.  Nocą z 31 
sierpnia na 1 września 1939 r. pojazd ten przybył do 
nadgranicznej stacji kolejowej Wierzchowo. Miał on podstę-
pnie opanować dworzec Chojnicki oraz pozostawić część 
załogi, w celu utrzymania stacji, do czasu nadejścia sił 
głównych. Następnie pociąg pancerny miał jechać dalej
w kierunku Czerska . 

     W Chojnicach II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 
1939 r.o godz. 4,23. O tej godzinie zgodnie z rozkładem jazdy 
miał wjechać na stację zapowiadany pociąg pośpieszny Nr. 
704 relacji Berlin – Królewiec. Zamiast niego na stację pod-
stępnie wtoczył się niemiecki pociąg pancerny, Panzerzug 3. 
Wysadzony z niego desant w sile dwóch plutonów, który 
opanował bez walki stację kolejową, zabierając do niewoli 
kolejarzy i przypadkowych podróżnych. Za uciekającymi 
posypały się strzały. Dopiero około godz. 7,00 nastąpiło 
kontrnatarcie polskich żołnierzy. 
     W dniu 1 września 1939 r. o godzinie 1.00 władze niemie-
ckie zapowiedziały przejazd, poprzednio wstrzymanego od 
dwóch dni, pociągu tranzytowego Nr 704   (osobowy pociąg 
pośpieszny), relacji Berlin – Królewiec, który zgodnie z roz-
kładem jazdy miał przybyć na stację Chojnice o godzinie 
4.23. 
    O godzinie 4.15 dyżurny ruchu ze stacji niemieckiej Firchau 
(dzisiejsze Wierzchowo) zgłosił dyżurnemu ruchu w Choj-
nicach, odejście w kierunku Chojnic tranzytowego pociągu 
pośpiesznego. Pociąg ten osiągał średnią prędkość 80 km/h. 
W związku z tym dyżurny nakazał zwrotniczemu ustawić 
zwrotnice i przygotować tor w kierunku Tczewa. Zapowiedział 
pociąg do Czerska i wyszedł na peron, by odprawić zapo-
wiedziany pociąg tranzytowy. 
    W tym czasie na polskiej lokomotywie stojącej na torze
w okolicy „trójkąta” – (miejsce do obracania parowozów nie 
mieszczących się na obrotnicy), która miała podmienić 
niemiecką lokomotywę prowadzącą pociąg nr 704, przeby-
wali: maszynista Wiktor Gdaniec, kierownik pociągu Fran-
ciszek Klonowski oraz drugi maszynista, który przygoto-
wywał lokomotywę do trasy, Leon Szmagliński. Na peronie 
zaś czekali: palacz mający jechać tą lokomotywą i dyspozytor 
Jan Wałdoch. 
     Tego dnia w rejonie Chojnic panowała gęsta mgła, dlatego 
wjeżdżający na tereny polskie pociąg pancerny nie został 
rozpoznany przez wysunięte placówki 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich i Straż Graniczną. Pociąg spokojnie podążał
w kierunku Chojnic. 

    Na wyposażeniu pociągu był samochód opancerzony Sd 
Kfz 231 przystosowany do jazdy po szynach. Został on 
zaprojektowany w 1929 roku na bazie podwozia ciężarówki 
Daimler-Benz. Nadwozie było projektem Deutschen-Werke 
AG. Zbudowane było ze stalowych blach pancernych o gru-
bości od 8 mm do 14 mm. Samochód został uzbrojony w ka-
rabin maszynowy MG-13 zamontowany w obrotowej wieży, 
później został zastąpiony przez MG-34.Wersja ostateczna 
otrzymała jeszcze działko 2 cm KwK 30. Produkowany był
w latach 1932-1936. Napędzany był silnikiem Daimler-Benz 
M 09 co pozwalało mu osiągnąć prędkość do 65 km/h na 
drodze, a na torze kolejowym do 25 km/h. Załogę stanowiło 
czterech ludzi .
  Tymczasem z Wierzchowa, zamiast pociągu pospiesznego, 
Niemcy podstępnie wyprawili pociąg pancerny panzerzug 3. 

Jak podaje niemiecki korespondent, pociąg podążał w kie-
runku Chojnic bardzo szybko, by uniknąć wysadzenia wiadu-
któw o których wiedziano, że są podminowane. Dalszy rozwój 
wypadków potoczył się błyskawicznie. Wysadzony z pociągu 
pancernego desant w sile dwóch plutonów, opanował bez 
oporu stację kolejową, zabierając do niewoli bezbronnych 
kolejarzy oraz przebywających w poczekali podróżnych. Za 
uciekającymi żołnierzami i kolejarzami zaczęto strzelać, 
raniąc kilku z nich. O godz. 5.10 dowódca pociągu pancerne-
go, zameldował przez radiostację dowództwu XIX Korpusu 
Pancernego, że stacja Chojnice została opanowana. Na 
stacji pozostał  wysadzony desant, pociąg zaś wycofał się ze 
stacji poza wiadukt (ul. Lichnowska) w celu lepszego ostrzału 
rejonu dworca i po pewnym czasie powrócił na peron II.   
Tutaj w materiale histograficznym tak polskim jak i niemie-
ckim, następuje luka czasowa. Co robili Niemcy na stacji od 
godz. 5.10 do około godz. 7.00 – 7.30, kiedy to nie pełen 1-szy 
pluton pod dowództwem por. St. Noska nawiązał bezpośre-
dni kontakt w walce?. 
Stało się faktem, że zgrane działanie obu pociągów 
pancernych przez zaskoczenie, spełzło na  niczym. W Tcze-
wie wysadzono mosty i nie było mowy o wjeździe PZ-7 na 
stronę polską. Z pewnością  zastanawiano się co robić dalej
z planami użycia pociągu pancernego PZ-3. Czy na trasie nie 
dojdzie do wysadzenia pociągu  a zarazem jego utraty jako 
wsparcia pancerno-artyleryjskiego. Istnieje wielkie prawdo-
podobieństwo, że to w  tym czasie na dworcu w Chojnicach 
opuszczono z wagonu na tory samochód opancerzony Sd 
Kfz 231, nazwany przez polskich kolejarzy drezyną, a nie tak 
jak pisali Jan Kreft i Konrad Ciechanowski, że drezyna 
wjechała na stację przed pociągiem. W związku z tym, że 
wstrzymano dalszą akcję pociągu pancernego PZ-3, 
logicznym stało się powierzenie misji zwiadowczej właśnie 
obsłudze tego samochodu. O przejeździe drezyny przez 
stację  Chojnice (przed wjazdem pociągu) wspomina tylko
w swych powojennych relacjach wydrukowanych w Bellonie, 
wtedy pełniący  służbę dyżurnego ruchu Jan Kreft. Na czym 
oparł się również Konrad Ciechanowski, w Armia Pomorze. 
Wszystkie inne teksty dotyczące wjazdu drezyny (samo-
chodu pancernego) są pochodną z tych dwóch poprzednich. 
Niemiecki korespondent wojenny w swej relacji Pociąg 
pancerny w walce o Chojnice 1 września (Kampferlebnisse 
aus dem Feldzug In Polen 1939, Berlin 1940), będący cały 
czas w pociągu pancernym nic na temat drezyny nie 
wspomina (jakoby ona miała jechać przed pociągiem), co 
staje się dziwnym w tak  szczegółowym opisie. Tym bardziej, 
że pociąg jak wspomina, jechał z bardzo dużą prędkością  by 

z zaskoczenia przejechać wiadukty, zanim Polacy 
wysadziliby je w powietrze.  Drezyna tylko by  tę prędkość  
hamowała i zaskoczenie nie byłoby możliwe.
           Nieprawdziwe jest  stwierdzenie, że to wysadzony 
wiadukt na ul Tucholskiej spowodował wstrzymanie dalszej 
akcji  pociągu pancernego, o czym owy Niemiec w ogóle nie 
wspomina, a na pewno wykorzystałby ten fakt do uspra-
wiedliwienia niepowodzenia. Na to, że pociąg  ze stacji 
Chojnice nie pojechał dalej miały wpływ zupełnie inne 
czynniki – głównie niepowodzenie akcji PZ- 7 , wysadzenie 
przez Polaków mostu w Tczewie. W literaturze podaje się też, 
że pociąg pancerny był atakowany siłami całej 1 kompanii 
strzeleckiej, co nie jest prawdą, ponieważ, był to niepełny 
pluton pod dowództwem por. St. Noska. Patrz: K. 
Ciechanowski,  Walki pod Chojnicami 1 IX 1939 R., „Zapiski 
Historyczne”, tom XXVII, 1962, zeszyt 2, s. 193
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      Witold Brochwicz Donimirski urodził się 
1 grudnia 1874 r. w Wielkich Ramzach (powiat 
sztumski) w rodzinie ziemiańskiej Zygmunta
i Walerii z Pruskich. W 1894 r. ukończył 
Królewskie Gimnazjum Katolickie w Chojni-
cach (w latach 1891-1894 należał do tajnej 
organizacji filomackiej „Mickiewicz”). Studio-
wał prawo w Berlinie i rolnictwo w Halle. Po 
odbyciu praktyki rolniczej w podtoruńskich 
Łysomicach objął podupadły majątek krew-
nych Czernin (Hohendorf) koło Sztumu.
     W 1909 r. nabył z rąk niemieckich spore 
gospodarstwo w Małych Ramzach. Dzięki 
jego zabiegom Czernin stał się wzorowym 
gospodarstwem ziemiańskim. 

Kandydat na posła
     Wychowanek chojnickiego gimnazjum brał 
czynny udział w życiu narodowym. Był współ-
założycielem w 1910 r. Banku Ludowego
w Sztumie i członkiem jego Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Działał w Towarzystwie Czytelni 
Ludowych. W latach 1906-1919 był członkiem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jako 
działacz polskiego ruchu wyborczego w zabo-
rze pruskim był długoletnim prezesem oraz 
zastępcą przewodniczącego Komitetu na 
powiat sztumski, organizatorem wieców 

przedwyborczych, a w 1909 r. kandydatem na 
posła do sejmu pruskiego. 

Działacz narodowy
        W latach 1918-1920 był zaangażowany 
w walkę o przyłączenie Pomorza do Polski; 
współorganizował Polską Radę Ludową,
a w okresie plebiscytu pełnił funkcję polskiego 
przedstawiciela przy staroście sztumskim. Po 
przegranym plebiscycie kontynuował dzia-
łalność narodową. Był działaczem Związku 
Polaków w Niemczech oraz lokalnych organi-
zacji gospodarczych i oświatowych, które 
wspierał finansowo. 

Ostoja polskości
      W 1910 r. ożenił się z Wandą Sikorską 
(1890-1974) córką znanych działaczy pomor-
skich Stanisława i Anny z Łyskowskich. Czer-
nin był ostoją polskości na Powiślu. Wanda, 
zaangażowana w Związku Polaków w Niem-
czech, była m.in. współorganizatorką i człon-
kiem zarządu Polsko-Katolickiego Towarzy-
stwa Szkolnego na Powiślu, przewodniczącą 
Koła Kobiet Polskich w Sztumie, organiza-
torką polskich przedszkoli, działaczką Towa-
rzystwa Kobiet św. Kingi i Towarzystwa 
Ziemianek. 

Tragiczne losy
      Oboje Donimirscy zostali 15 sierpnia 1939 
r. wysiedleni w głąb Rzeszy (do Bad Neu-
heim). Ich majątek skonfiskowano. Areszto-
wani we wrześniu 1939 r. byli więzieni w róż-
nych miastach niemieckich. Witold, ostatecz-
nie osadzony w obozie koncentracyjnym 

Sachsenhausen, został przez Niemców 
zamordowany 6 grudnia 1939 r. Wandę 
osadzono w Ravensbrück, gdzie brała udział 
w obozowym ruchu oporu. Dzięki interwencji 
Szwedzkiego Czerwonego Krzyża została 
przekazana Szwecji, skąd wróciła do kraju
w 1946 r., pracując w „Domu Książki" w Ol-
sztynie i w Warszawie, gdzie zmarła 13 sty-
cznia 1974 r. Była odznaczona m.in. Krzyżem 
Komandorskim i Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski oraz laureatką olsztyńskiej 
nagrody im. M. Lengowskiego.

Szkolni patroni
       W 1981 r. Zasadniczej Szkole Zawodowej 
nr 2 w Elblągu nadano imię Wandy i Witolda 
Donimirskich. Z tej okazji utworzono tam Izbę 
Pamięci, odsłonięto pamiątkową tablicę i wy-
bito medal. 
    Z małżeństwa Donimirskich urodziło się 
ośmioro dzieci, z których m.in. trzy siostry 
zaangażowane były w ruchu oporu, a Ewa 
zginęła w powstaniu warszawskim. Syn 
Stanisław, dr chemii, został pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie.

Roman Dmowski (1864-1939)

        Roman Dmowski uważany jest za jednego z najważniejszych, 
obok Piłsudskiego, z polskich działaczy niepodległościowych i po-
lityków przełomu XIX i XX wieku. Urodził się 9.08.1864 w Kamionku 
pod Warszawą. Podjął naukę w gimnazjach warszawskich, później 
zaś został przyjęty na Uniwersytet Warszawski, gdzie otrzymał tytuł 
doktora. Studiował w Paryżu.
      Już od wczesnej młodości był zaangażowany w działalność 
patriotyczną. Należał od 1888 roku do Związku Młodzieży 
Patriotycznej „Zet”. Był jednym z twórców Stronnictwa Narodowo-
Demokratycznego. Za działalność patriotyczną był przejściowo 
więziony przez władze carskie, musiał też udać się na krótkotrwałą 
emigrację.
       Roman Dmowski był autorem książki „Myśli Nowoczesnego 
Polaka”, w której wyrażał poglądy przejęte później przez między-
wojenne ruchy narodowe. Stawiał on w nich tezę przeciwną 
socjalistycznej walce klas, mówiąc o solidarności narodowej, która 
powinna być uważana za cel nadrzędny. 
       Potępiał rewolucyjne zrywy, ze względu na ich socjalistyczne 
zabarwienie, uważając, że większe korzyści da się osiągnąć dzięki 
legalnej działalności. Z tego powodu był przeciwnikiem rewolucji 
1905 – 1907. Był posłem do Dumy rosyjskiej. Jego prorosyjska 
postawa spowodowała napięcia w gronie samej endecji, mimo dosyć 
korzystnych wyników owej polityki. Dmowski uważał, że Rosja jest 
najmniej groźnym z zaborców, z którym można negocjować znaczne 
zwiększenie autonomii Królestwa Polskiego.
         Po wybuchu I wojny światowej stanął po stronie Rosji i rozpoczął 
tworzenie Komitetu Narodowego Polskiego, wspierającego Ententę. 
W 1917 Komitet został rozwiązany i zreorganizowany ponownie
w Paryżu. Dmowski swoją antyniemiecką postawą zyskał dosyć 
spory szacunek władz Ententy, co skutkowało jego pozycją jako 
nieoficjalnego reprezentanta sprawy polskiej, zaraz obok Ignacego 
Paderewskiego. 
      W czasie konferencji paryskiej (1919) reprezentował polskie 
stanowisko, w imieniu rządu polskiego podpisał też traktat wersalski. 
Był zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej w sprawie wschodnich 
ziem Rzeczpospolitej – w jej myśl Polska powinna anektować na 
wschodzie wszystkie ziemie zamieszkałe przez ludność polską i nie 
dopuścić na rozwinięcie się tam obcych państwowości, później zaś 
spolonizować mniejszości ukraińską i białoruską.
      Poza drobnymi epizodami nie sprawował funkcji rządowych. 
Znajdował się w opozycji do zamachu stanu przeprowadzonego 
przez Piłsudskiego w maju 1926 roku i organizował prawicową 
opozycję.  Założył w roku 1927 Obóz Wielkiej Polski, później zaś,
w 1928 roku, Stronnictwo Narodowe. W latach 30. z powodu choroby 
coraz bardziej wycofywał się z życia publicznego, zmarł 2.01.1939 
roku.

       Ocena postaci Romana Dmowskiego jest dosyć niejednozna-
czna i do dzisiaj budzi kontrowersje, podobnie zresztą jak osoba 
Józefa Piłsudskiego. Dmowskiemu zarzuca się serwilizm wobec 
Rosji carskiej, antysemityzm i fascynację faszyzmem, jak również 
rozpętanie nagonki na mniejszości narodowe w Rzeczypospolitej.
Z drugiej strony Polska zawdzięcza jego działaniom dyplomatycznym 
uznanie na arenie międzynarodowej. Był on zręcznym dyplomatą
i niewątpliwym patriotą.

(Wiesława Gołuńska)
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Na początku tradycyjne pytanie, kilka słów o sobie...
Jestem rodowitą chojniczanką, absolwentką LO im. Filo-
matów Chojnickich, następnie ukończyłam Studium Kultury
i Oświaty Dorosłych o specjalności taniec, potem Uniwersytet 
Gdański – Wydział Prawa i Administracji. Przez wiele lat 
pracowałam w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
i równolegle w domu kultury w Silnie jako instruktor tańca. 
Obecnie jestem właścicielką Strefy Tańca i Fitnessu „Jola” 
mieszczącej się w domu towarowym „Libera” w Chojnicach.

Z racji wykonywanego zawodu, łatwo się domyśleć,
że Twoją pasją jest taniec.
Owszem jest, ale ja mam jeszcze wiele innych pasji.

Interesujesz się tańcem od dzieciństwa?
Nie, w dzieciństwie nic nie wskazywało na to, że kiedyś będę 
tańczyć. Nie należałam do żadnego zespołu, nie uczestniczy-
łam w żadnych kursach tańca. Jako małe dziecko bardzo 
późno zaczęłam chodzić, miałam bodajże rok i trzy miesiące, 
moja mama już się obawiała, że w ogóle nie będę chodzić. 
Swoją przygodę z tańcem rozpoczęłam już jako osoba 
dorosła, po maturze podjęłam pracę w Chojnickim Domu 
Kultury i wówczas pojawiła się możliwość rozpoczęcia nauki 
w Studium Kultury i Oświaty Dorosłych.

Jakie tańce Cię fascynują, a jakie irytują ?
W różnym czasie, w różnych etapach mojego życia fascy-
nowałam i interesowałam się różnymi tańcami. W młodości to 
był rock and roll i jive – wulkan energi, potem zaczęły docierać 
do nas tańce współczesne, jazzowe – wówczas cały tane-
czny świat oszalał na ich punkcie, stały się bardzo popularne. 
Nastepnie był etap eleganckich tańców towarzyskich – walc 

angielski, tango, walc wiedeński a także cha cha, rumba itd. 
Podobał mi się i nadal podoba w tańcu tradycyjny podział ról: 
mężczyzna jest partnerem a kobieta partnerką – tak jak
w życiu. Nie odwrotnie. Natomiast od paru lat z pasją realizuję 
tańce latynoskie, orientalne i zmysłowe np. burleska. Wynika 
to częściowo z mojej dojrzałości zawodowej ale też z tzw. 
sytuacji socjologicznej. Otóż tylko panie są zainteresowane 
nauką tańca, panowie absolutnie nie. Więc na zajęciach 
wydobywamy z siebie całą grację, elegancję ruchu, kobie-
cość i seksapil, dodaje nam to  uroku i pewności siebie
a odejmuje lat i paru zbędnych kilogramów. I chyba w tej 
formie tańca się odnalazłam – bo jest kobieca. Jakie tańce 
mnie irytują ? To tzw. tańce street, hip hop, gdzie dziewczyny 
wyglądają i tańczą jak chłopcy.

Skoro oprócz tańca są inne pasje, to zapewne jest to 
muzyka...
Oczywiście, muzyka taneczna, ale też tradycyjna i regionalna 
np. grecka, hiszpańska, włoska, rosyjska, brazylijska, 
argentyńska, meksykańska, arabska i ostatnio armeńska. 
Lubię też bardzo amerykańskie standardy, jazz i utwory 
klasyczne w nieco lżejszych aranżacjach.

Czy jest jakiś taniec, które przez całe życie za Tobą 
„chodzi”?
Tak, to jest tango, ono mnie intryguje - kusi i prowokuje a jed-
nocześnie wzbudza we ogromną pokorę. Tango to nie tylko 
taniec, to burza emocji, gra, opowieść, krótki romans. Tam 
każdy ruch jest bardzo precyzyjny i ma swoje znaczenie. Do 
tego muzyka z charakterystycznym dźwiękiem bandone-
onu.... Jeśli mam okazję być na pokazie tanga, to zawsze 
mam przysłowiowe „ciary” na plecach.

Oprócz tańca i muzyki co jeszcze jest Twoją pasją ?
Podróże. Lubię zwiedzać inne regiony kraju a także świata. 
Interesuje mnie wszystko – jak ludzie żyją, co jedzą, co piją, 
ich muzyka, tańce, zabytki, religia... Lubię wówczas trochę 
tego kraju spróbować – posmakować regionalnej kuchni, 
posłuchać ich muzyki i do niej zatańczyć i napić się ich wina.
Z każdej podróży przywożę magnesy, filiżanki, płyty z muzy-
ką, sery, słodycze i wino lub inne destylaty.

Skoro muzyka i taniec to Twoje pasje, to czy możesz 
powiedzieć, że Twoja obecna praca to też pasja ?
Tak.To czym się teraz zajmuję i co daje mi dochód, to jest 
największe szczęście w moim życiu zawodowym. Nie 
nazywam nawet tego pracą, bo na zajęcia idę z autentyczną 
przyjemnością. Największym moim szczęściem i sukcesem 
zawodowym jest stowarzyszenie „Aktywni 50+” , bo właśnie 
dzięki nim realizuję wszystkie pasje – na zajęciach tańczymy 
do „naszej” muzyki a po zajęciach chodzimy do kina, na 
dyskoteki, zabawy, spotkania, występy i.... wycieczki. Bardzo 
lubimy przebywać w swoim towarzystwie – jest super.  
Bardzo sobie cenię te znajomości i przyjaźnie.

Cały czas czekam na pasję kulinarną. Czy lubisz też 
gotować ?
Nie, bo kiepsko mi to wychodzi. Przez kuchnię przelatuję jak 
huragan. Nie mam tam zatrzymania, no trochę latem jak robię 
nalewki – podobne dobre. Zapraszam.

Czy to są już wszystkie pasje ?
Pasje tak, są jeszcze zainteresowania – dobrym filmem, 
książką i trochę fotografowaniem, ale to już bardziej 
dziedzina mojej córki. Natomiast jest jeszcze miłość.

Ooooo Będą sekrety ???
Nie. Chodzi o miłość do zwierząt. Najwięcej serca mam dla 
psów i ogromnie mnie to serce boli, gdy widzę psiaki 
skrzywdzone, źle traktowane lub zwyczajnie nie kochane 
pozostawione w schronisku. Sama mam psa i od tego czasu 
moje myślenie się bardzo zmieniło. Moja empatia rozrosła się 
do gigantycznych rozmiarów.  Najchętniej przygarnęłabym te 
wszystkie pieski, i kto wie czy kiedyś tego nie zrobię – jeśli 
tylko warunki życiowe mi na to pozwolą.

Pozostaje mi życzyć wytrwałości. Dziękuje za rozmowę.
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       Wracamy do naszej relacji z 7-dniowej wyprawy po 
Islandii.  Przypomnimy tylko – naszą eskapadę na północ od-
byliśmy z przyjaciółmi:  Gracjaną oraz Arkiem.  Rozpoczęliś-
my 25 maja, na tydzień przed rozpoczęciem sezonu 
turystycznego na Islandii. Wybraliśmy drogę obejmującą – 
południe do Hofn, Golden Circle, Islandia Zachodnia oraz 
Fiordy Zachodnie. Razem prawie 2700 km! Pierwsza cześć 
naszej relacji ukazała się w lipcowym, a druga we 
wrześniowym wydaniu Chojniczanina.

FIORDY ZACHODNIE 
       Zachodnie fiordy Islandii przywitały nas przepiękną 
pogodą. Częstotliwość mijania samochodów drastycznie 
spadła. Przystanek na niesamowite zdjęcia i ruszamy w kie-
runku naszego noclegu. 

      Podążając wzdłuż zachodniego wybrzeża docieramy do 
małego miasteczka o nazwie Reykohalr. Domek wypoczyn-
kowy z 4 sypialniami, pięknym dużym salonem i kuchnią 
przygotował nam portal booking.com. Z salonu przepiękny 
widok na Ocean Atlantycki i fale rozbijające się o skały. 
Odwiedził nas gospodarz Gustaw - rolnik, pasterz i pracownik 
fabryki przerabiającej algi na półprodukt do kosmetyków. To 
od niego się potem dowiedzieliśmy, że południowe wybrzeże 
fiordów słynie ze świetnych alg, które skupowane są przez 
duże koncerny kosmetyczne. Po szklaneczce dobrej whisky 
pomógł zaplanować nam kolejny dzień wyprawy. Tradycyjnej 
nocy już nie było. Delikatny zmierzch, który trwał do samego 
wschodu słońca. Okazało się, że na farmie Gustawa jest 
wodospad (niesamowite posiadać swój wodospad).

      Wyruszamy z samego rana, bo zaplanowana trasa jest 
bardzo długa.  Udajemy się na najdalej wysunięty na zachód 
punkt Europy, którego zwieńczaniem są niesamowite klify 
Latrabjarg. Pierwszy przystanek robimy w miejscowości 
Flokalundur przy pomniku Hrafna Flókiego, pierwszego 
osadnika na Islandii. Legenda mówi, że wylądował w Fló-
kalundur i założył zimowy obóz. Kiedy zimowa pogoda 
utrzymywała się przez wiele tygodni, wszedł na szczyt 
pobliskiej góry, aby sprawdzić czy wiosna nadchodzi. Widział 
tylko fiordy wypełnione lodem, śniegiem i górami lodowymi. 
Postanowił więc nazwać tę ziemię Islandią. Floki to postać ze 
słynnego serialu Vikings (Discovery History), emitowanego 
także na popularnej platformie Netflix. Droga wiedzie cały 
czas brzegiem oceanu, mnóstwo zakrętów i przewyższeń.  
Wiele razy wspinamy się na przełęcze, aby za moment 
zjechać drogą o nachyleniu 10-15% do poziomu morza. Na 
przełęczach kamienne olbrzymy, które chronią mieszkańców 
Fiordów Zachodnich. 
       Aby dotrzeć do Latrabjarg, zjeżdżamy z drogi asfaltowej 
w żwirową drogę nr 612.  Przepiękne krajobrazy, szalenie 
niebezpieczna i wąska droga, która w wielu miejscach 
wiedzie na styku z przepaściami.  Mijamy na zmianę pola 
lawy, zielone wzgórza oraz niziny.  Raz się wspinamy, raz 
zjeżdżamy w dół. I ten wrak olbrzymiego kutra rybackiego
o nazwie Gardar. Podobno wiele osób, w przypadku 
załamania pogody wykorzystuje go jako miejsce noclegowe.  
Brzmi ciekawie. 

        Docieramy do klifów Latrabjarg o długości 14 kilometrów 
i wysokości 441 metrów. Jeden z największych w Europie 
domów dla ptaków. Dom maskonurów, fotograficzny raj. 
Pogoda całkiem niezła, ale od strona morza zbliża się mgła, 
która zwiastuje zmianę pogody.  Pozwalamy sobie na 
godzinny spacer klifami, szukamy maskonurów. 
 
   

Na nasze nieszczęście, o czy dowiadujemy się później, był to 
czas kiedy udają się na żer. Z ciekawostek - maskonury 
potrafią w ciągu dnia przelecieć około 80 km oraz nurkować 
na głębokość kilkudziesięciu metrów. Maskonury uważane 
są przez ludy północne za pośmiertne postacie marynarzy
i rybaków, którzy zginęli na morzu.  Gustaw opowiedział nam 
jeszcze jedną historię – w sprzedaży są jaja maskonurów.  
Podbierają je „tubylcy” wykorzystując liny a potem opusz-
czając się po klifach w miejsca gdzie ukryte są gniazda 
ptaków. 
      Látrabjarg jest najczęściej odwiedzaną atrakcją 
turystyczną Fiordów Zachodnich. Wracamy do miejscowości 
Flókalundur. W restauracji z pięknym widokiem na zatokę 

wypijamy kilka filiżanek kawy. Na zapas. Ruszamy ponownie 
drogą żwirową, tym razem cały czas na północ. Dochodzi go-
dzina 18:00, ale nie martwiliśmy o zmierzch – słońce cały 
czas nad nami górowało. Wielokrotnie mijamy wielkie kory-
tarze śniegu, co nie byłoby dziwne jakby nie była to końcówka 
maja.
      Około godziny 21:00 docieramy w okolice wodospadu 
Dynjandi (Fjallfoss). Oprócz nas, doliczyliśmy się jeszcze
4 turystów. Wow! Mamy go prawie na wyłączność!  Wodos-
pad Dynjandi  Jest największym wodospadem w Fiordach 
Zachodnichi naprawdę zasługuje na miano perły w koronie 
Fiordów Zachodnich. Według wielu jest najpiękniejszym 
wodospadem na Islandii. Dla nas był na pewno najbardziej 
majestatycznym  jaki widzieliśmy podczas naszej wyprawy. 

  

Dyjnadi to kaskady około 99-100 metrów – przypominające 
piękny welon ślubny - na górze, ma 30 metrów szerokości
i rozszerza się do 60 metrów na dole. Jest czwartym co do 
wielkości wodospadem Islandii. Nie będziemy wymieniać 
nazw 6 innych kaskad (niesamowity łamaniec językowy) ale 
legenda głosi, że w każdym żyje żywa istota. Oczywiście 
wodospad jest świetnie przygotowany do zwiedzenia. Pod 
ostatnią kaskadę prowadzi 200 metrowy szlak w górę. Udało 
się nam tam zrobić małą video konferencję z przyjaciółmi
z Polski. Jakie było ich zdziwienie (w Polsce godz. 24:00) 
kiedy zobaczyli piękny wodospad skąpany w promieniach 
słońca.  
      Ruszamy dalej. Zmęczeni ale szczęśliwi. Wodospad 

Dynjandi znajduje się nad zatoką Dynjandisvogur i fiordem 
Arnarfjörður . Fjord Arnarfjörður ma 30 km długości i 5-10 km 
szerokości i jest drugim co do wielkości fiordem w Fiordach 
Zachodnich. To nasz szlak. Droga jaką jedziemy jest 
zamknięta przez okres 5 miesięcy w roku – żwirowa, kręta, 
często o kącie nachylenia dochodzącym do 15%. Około
1 w nocy czasu Islandzkiego docieramy do miejsca noclego-
wego.  Stary dom na pustkowiu, który później okazał się starą 
ewangelicką plebanią. Dość strasznie. Szybka kolacja i uda-
jemy się spać, w tą jakże jasną dla nas noc (ewidentnie był dla 
nas dzień). Wyruszamy do małej osady Flateyri, która czasy 
swojej świetności już dawno ma za sobą. Flateyri to stara 
osada wielorybnicza, skąd wypływały wyprawy polujące na te 
wielkie ssaki. Teraz kilkudziesięciu mieszkańców trudni się 
połowami, organizacją wypraw wędkarskich oraz spływów 
kajakowych po fiordzie. 

      Z ciekawostek. Po drugiej stronie fiordu znajduje się biała, 
piaszczysta plaża, która jest miejscem corocznych zawodów 
w zamku z piasku. Przyciągają tym samym setki uczestników, 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.  Udajemy się do Isafjordur 
stolicy Fiordów Zachodnich, zarazem najdalej wysunięto dla 
nas punktu na północ podczas naszej wyprawy. Szybkie 
zakupy w okolicznym markecie. Kawa. Wyruszamy w drogę 
powrotną malowniczymi fiordami – w kierunku Borgarnes do 
Hi Hostel. Hi Hostel tętni życiem. Ludzie różnej narodowości 
w różnym wieku. Poznajemy Kanadyjczyka Marka, który 
odbywa 6 tygodniową wyprawę po Isladnii… rowerem. To 
dopiero wyzwanie.

PARK NARODOWY PINGVELLIR 
Wyruszamy do Parku Narodowego Pingvellir. Droga wiedzie 
wśród niesamowitych krajobrazów, wśród zastygłych pól 
lawy. Na terenie Parku znajduję się największe jezioro na 
wyspie – Pingvallavaton. Jedziemy powoli w jednej kolumnie 
za autokarami z licznymi wycieczkami. Największą atrakcją 
Parku jest szczelina, która leży na styku dwóch płyt 
tektonicznych – europejskiej oraz amerykańskiej i stanowi 
geologiczną granicę między kontynentami. Pingvellir ma 
znaczenie ma ogromne znaczenie na Islandczyków. W X 
wieku n.e. odbyło się pierwsze zgromadzenie islandzkiego 
parlamentu – Althingu, który obraduję do dziś. Z ciekawostek 
– na terenie szczeliny znajduję się „basen do topienia”, gdzie 
topiono skazane za cudzołóstwo czy kazirodztwo kobiety.   
Park Narodowy Pingvellir w 2004 roku został wpisany na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
UNESCO.  Finał spaceru po szczelinie to symboliczny 
przemarsz po moście łączącym  Europę z Ameryką. 
 Na ostatnie godziny zostawiamy sobie zwiedzanie stolicy 
Islandii oraz krótki wypad do Blue Lagoon.  Czas wracać do 
domu. 7 dni, prawie 2700 km, niesamowita wyprawa.
I mnóstwo wspomnień. Wrócimy tutaj niebawem. Na pewno! 
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        Zespół metaboliczny lub inaczej „zespół X” to nie 
pojedyncza choroba, tylko zespół wielu czynników. 
Wiąże się on z dziedzicznymi zaburzeniami przemiany 
materii, które są również związane z siedzącym trybem 
życia i niewłaściwą dietą. Jest tym niebezpieczniejszy, że 
może nie powodować żadnych objawów aż do wystą-
pienia powikłań! 

       Zespól metaboliczny mamy w dużej mierze na własne 
życzenie. Na szczęście przy stosunkowo niewielkim wysiłku 
możemy pożegnać się z tym schorzeniem. 
       Zespół metaboliczny występuje w przypadku otyłości 
brzusznej (obecne zalecenia w Europie: ponad 94 cm 
obwodu w pasie u mężczyzn i ponad 80 cm u kobiet) oraz co 
najmniej dwóch następujących czynników:   

· hipertrójglicerydemii z wartościami stężenia trójgli-
cerydów powyżej 150 mg/dl,

· niskiej wartości stężenia cholesterolu HDL poniżej 40 
mg/dl u mężczyzn i 50 mg/dl u kobiet (średnio),

· ciśnienia tętniczego powyżej 130/85 mmHg  (słupka 
rtęci),

·  stężenia glukozy we krwi na czczo powyżej 100 mg/dl
   i oporności na insulinę (hormon wydzielany przez trzu-

stkę). 

 W każdym z powyższych przypadków zaleca się 
odpowiednie leczenie. Częstość występowania zespołu 
metabolicznego jest bardzo duża. Szacuje się, że dotyka on 
25% dorosłych populacji USA i 15% Europejczyków.
     Uwaga ! Niepokojący jest fakt, że wzrasta występowanie 
zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w związku
z częstszym występowaniem wczesnej cukrzycy i otyłości.

    Walka z nadwagą i otyłością wymaga opanowania sztuki 
dokonywania mądrych wyborów spośród różnorodnych 
produktów żywnościowych. Naprawdę nie trzeba wielkiego 
poświęcenia, by wygrać walkę o zdrowie, a nawet życie. Aby 
zapobiec wystąpieniu zespołu metabolicznego lub się z niego 
wyleczyć, należy:

· zadbać o prawidłową masę ciała;
· zmniejszyć w diecie ilość tzw. tłuszczów nasyconych 

(pochodzenia zwierzęcego);
· więcej czasu spędzać w ruchu;
· nie palić papierosów;
· alkohol pić okazjonalnie i w niewielkich ilościach;
· ograniczyć spożycie soli;
· do jadłospisu wprowadzić produkty, które zagwarantują 

organizmowi odpowiednią ilość m.in. potasu, wapnia
   i magnezu.

A więc do dzieła ! Waga - w dół !
     Każdy zrzucony kilogram nadwagi obniża ciśnienie 
tętnicze o 1 mmHg i poprawia tzw. glikemię. Już z tego 
powodu warto się odchudzić. Trzeba to jednak robić z głową – 
powoli ale systematycznie. Im wolniej chudniesz, tym efekty 
kuracji są lepsze i trwalsze. Optymalne jest chudnięcie w 
tempie 0,5-1 kg tygodniowo.

Tłuszcze – niewiele !
     Dorosłemu człowiekowi wystarczy porcja do 70g dziennie, 
przy czym tylko 10% powinny stanowić tzw. tłuszcze nasy-
cone (pochodzenia zwierzęcego, m.in. masło, tłuszcz za-
warty w mięsie i wędlinach), a 90% nienasycone, czyli oleje 
roślinne, oliwa i tłuszcz rybi. Starając się ograniczyć ilość 
tłuszczu w diecie pamiętaj o tzw. tłuszczu ukrytym. Znajduje 
się on m.in. w czekoladzie, batonikach, orzechach. Najbar-
dziej „zabójcze” są ciasta, a zwłaszcza kruche ciasteczka, bo 
dodatkowo znajduje się w nich dużo cukru. Ważne jest 
również w jaki sposób przyrządzasz dania: najlepiej nie 
smaż, ale duś, piecz, gotuj na parze.

Nogi - w ruch !
Żeby jakikolwiek wysiłek fizyczny przyniósł oczekiwane 
rezultaty, musi być dostatecznie:

·  długi (tkankę tłuszczową zaczynasz spalać dopiero po 
35-40 minutach treningu, np. jazdy na rowerze stacjo-
narnym);

· intensywny (jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, tętno 
podczas ćwiczeń powinno wynosić  110-115/min – gdy 
masz 20-40 lat; 100-105/min – gdy masz 41-60 lat; 
95/min – gdy masz 61-75 lat);

· systematyczny (intensywniejszy trening chociaż co drugi 
dzień i codziennie gimnastyka poranna).

Wskazany jest zwłaszcza wysiłek angażujący duże grupy 
mięśni, np. bieg, energiczny spacer, jazda na rowerze, 
pływanie. Ważne jest, żeby wysiłek fizyczny poprzedzony był 
5-10 minutową rozgrzewką (zalecane są ćwiczenia rozcią-
gające). 

Papierosy – do kosza !
Nie ma wątpliwości co do tego, że palenie papierosów źle 
działa na układ krążenia. W dymie tytoniowym znajduje się 
ponad 4 tyś. substancji, które szkodzą nie tylko płucom, ale 
też sercu, m.in. zwiększają krzepliwość krwi, skłonność 
płytek do zlepiania się, sprzyjają rozwojowi miażdżycy. A to 
wszystko zwiększa ryzyko zawału serca i udaru.

Alkohol – w menzurce !
Rzeczywiście - rozszerza on trochę tętnice, ale tylko … 
zdrowe. Te, które są zajęte przez miażdżycę (a tak zwykle jest 
u osób z dużą nadwagą lub otyłością), nie rozkurczają się. 
Mocne alkohole, zwłaszcza nadużywane, mogą prowadzić 
do niewydolności serca. Alkohol to także tzw. puste kalorie
i pretekst do pochłaniania dodatkowych porcji jedzenia (tzw. 
zakąska). Pity w nadmiarze może uszkadzać komórki wątro-
bowe i prowadzi do uzależnienia. Specjaliści wyliczyli, że 
mężczyzna  „bezkarnie” może wypić do 30 ml etanolu na 
dobę (to np. 720 ml piwa, 300 ml wina albo 60 ml czystej 
wódki). Kobieta powinna tę dawkę zredukować mniej więcej
o połowę. 

Pierwiastki – na talerz !
W profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego ważne są 
zwłaszcza trzy pierwiastki: potas, wapń oraz magnez. 

· Potas utrzymuje równowagę wodno-elektrolitową orga-
nizmu i dlatego m.in. zapobiega nadciśnieniu tętniczemu. 
Ponadto reguluje pracę mięśni, czyli również serca. 
Znajdziesz go m.in. w suszonych morelach, śliwkach, 
rodzynkach, bananach, soku oraz koncentracie pomi-
dorowym, ziemniakach.

· Wapń pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie i krzepli- 
wość krwi, wraz z magnezem warunkuje pracę mięśni,

  a więc i serca. Znajdziesz go m.in. w mleku i jego prze-
   tworach, figach.
· Magnez odpowiada za skurcz i rozkurcz mięśni, a więc 
zmniejsza ryzyko zawału serca. Normalizuje też ciśnienie 
tętnicze. Ten pierwiastek znajduje się m.in. w pełno-
ziarnistych produktach zbożowych, orzechach, roślinach 
strączkowych, ciemnozielonych warzywach liściastych.

Sól – do lamusa !
     Zdrowy człowiek nie powinien zjadać więcej niż 5-6 g soli 
(płaska łyżeczka do herbaty) na dobę. Jeśli chcesz obniżyć 
ciśnienie ilość tę musisz zmniejszyć. Nie obawiaj się, że 
jedzenie nie będzie ci smakowało. Jeśli przetrzymasz 2 tygo-
dnie, dania mało słone będą równie dobre jak doprawiane 
dotychczas. Pamiętaj, że sól jest nie tylko w solniczce, ale też 
w przetworzonej żywności. Dużo soli zawiera m.in. pieczywo. 
Jedz mało wędlin i sera żółtego. Unikaj nadmiaru marynat
i produktów wędzonych oraz posiłków typu fast food. 
Wybieraj niskosodowe wody mineralne. 

     A co zamiast soli? Przede wszystkim zioła, zarówno 
świeże jak i suszone.

       Uwaga: w ostatnim czasie w prestiżowym czasopiśmie 
medycznym Lancet ukazały się wyniki badań stwierdzające, 
że regularne spożywanie większej ilości soli (od 7,5 do 12,5 
g/dobę), nie powoduje nadciśnienia. Wywołało to duże 
zaskoczenie m.in. wśród polskich kardiologów. Poczekajmy 
jednak aż naukowcy dojdą do konsensusu.

A jak to jest z Tobą ?
Spójrz na swoje odbicie w lustrze – jeśli po wcięciu w talii 
pozostało jedynie wspomnienie, masz powód do zmar-
twienia. I to nie tylko dlatego, że twoja figura na tym straciła
i musisz kupować większe ubrania, ale z tego powodu, że 
tzw. otyłość brzuszna jest jednym ze „składników”, które two-
rzą zespół metaboliczny.

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny
Więcej artykułów przeczytasz na stronie www.gemi-
nichojnice.pl w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”. 
Po bardziej szczegółowe zalecenia dietetyczne zapraszam 
do poradni metabolicznej refundowanej przez NFZ w Cen-
trum Medycznym Gemini.
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            W dniu 22 września 2018 r. odbyła się 
81. Edycja regat o "Błękitną Wstęgę Jeziora 
Charzykowskiego". Pomimo bardzo trud-
nych warunków i jesiennej aury, frekwencja 
dopisała i na starcie stanęło aż 246 uczes-
tników na 110 jednostkach (jachtach turysty-
cznych, łodziach regatowych i kajakach).

        Regaty jak co roku odbywały się na 
trasie Małe Swornegacie - Charzykowy.
W bardzo wietrznych warunkach (siła wiatru 
dochodziła od 4 do 6 w skali Beauforta) 

prawie wszystkie jachty ukończyły wyścig, 
chociaż nie obyło się bez małych awarii. 
Najszybszy jacht FD w składzie Maciej Lunitz 
i Damian Bernaciak, przebył trasę regat w 37 
minut.

       Regaty udało się zorganizować dzięki 
dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Choj-
nicach, Powiatu Chojnickiego i Gminy Choj-
nice.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

     Magdalena Kwaśna, która wywalczyła dla 
Polski kwalifikację olimpijską, miała okazję 
przetestować akwen, na którym w 2020 roku 
odbędą się Igrzyska Olimpijskie. Regaty
w ramach Pucharu Świata w klasie Laser 
Radial Kobiet odbyły się w dniach 9-
16.09.2018 w japońskiej Enoshimie.

Na starcie stanęły 53 najlepsze zawodniczki. 
W tak doborowej stawce Magda spisała się 
dobrze, kończąc regaty na 17 miejscu. 
Zwyciężyła Holenderka Marit Bouwmeester.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

       W dniach 8-9.09.2018 na Jeziorze 
Charzykowskim odbyły się regaty o "Puchar 
Komandora ChKŻ". Na starcie stanęło 44 
zawodników w 5 klasach. Aura, jak na 
końcówkę lata, uniemożliwiła rozegranie 
wszystkich zaplanowanych wyścigów. Tylko 
pierwszy dzień regat pozwolił na rywalizację, 
z kolei w niedzielę, z powodu braku wiatru 
rozegrano tylko 1 wyścig. W tak zmiennych 
warunkach wyłoniono zwycięzców w po-
szczególnych klasach.
            W najliczniejszej klasie tj. Optimist Gr. 
B, gdzie rywalizowało 22 najmłodszych że-
glarzy, zdecydowanie zwyciężył Jakub 
Szczepański z LKS Charzykowy. Kolejne 
miejsca na podium zajęli zawodnicy ChKŻ 
Chojnice, odpowiednio January Szczu-
kowski - 2 miejsce i Tymon Wiatrowski - 3 
miejsce. W klasyfikacji Dziewcząt zwyciężyła 
Blanka Bobula z JK KOTWICA Tarnobrzeg 
przed Alicją Dampc z ChKŻ Chojnice i Wi-
ktorią Komadą z JK KOTWICA Tarnobrzeg.
W klasyfikacji do 9 lat zwyciężył Jan Bobula
z JK KOTWICA Tarnobrzeg.

         W klasie Laser 4,7 na starcie stanęło 11 
zawodników. Gospodarze nie okazali się 
gościnni i zajęli wszystkie miejsca na podium 
zajęli zawodnicy ChKŻ Chojnice. Na najwyż-
szym stopniu stanął Maciej Panaś, natomiast 
tuż za nim uplasowali się Jan Krawczyk i Lau-
ra Szulc (która zwyciężyła rywalizację w kla-
syfikacji Kobiet).
      W klasie Laser Radial rywalizowali tylko 
zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, 
jednak rywalizacja była bardzo zacięta. Na 
remisie zwyciężył Mateusz Grzempa, który 
większą ilością lepszych miejsc, wyprzedził 
swoją koleżankę klubową Oliwię Laskowską. 
Trzecie miejsce zajął Damian Kosmalski.

        W klasie 420 rywalizowały natomiast 
tylko 2 załogi z KŻ VI-KING Człuchów. 
Zwyciężyli Bartosz Bojarski i Mikołaj Osiowy. 
Tylko jedna załoga stanęła na starcie w klasie 
L'Equipe z KŻ VI-KING Człuchów w składzie 
Jan Macugowski i Jakub Kreft.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

   Patryk Kosmalski CHKŻ Chojnice i To-
masz Lewandowski OKŻ Olsztyn - Mistrzami 
Polski 2018 w klasie 420.  
     W dniach 30 sierpnia - 1 września w Gdań-
sku-Górkach Zachodnich odbyły się Mistrzo-
stwa Polski klas nieolimpijskich. W klasie 
420, w której startowała nasza załoga w skła-
dzie Patryk Kosmalski i Tomasz Lewando-
wski (OKŻ Olsztyn), walka była bardzo 
zacięta. Przez całe regaty znajdowali się
w ścisłej czołówce, ale znakomite miejsca
w dwóch ostatnich wyścigach zapewniły im 
tytuły mistrzowskie. Tym samym na drugą 
lokatę zepchnięci zostali z kolei brązowi 
medaliści mistrzostw świata juniorów World 
Sailing Kacper Paszek i Bartosz Reiter (OKŻ 
Olsztyn), a na trzecią spadli Jakub Gołębio-

wski i  Fi l ip Szmit (MOS SSW Iława 
/MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko). 
Poniżej podsumowanie Patryka po zdobyciu 
złotego medali Mistrzostw Polski:
     "Właśnie wygraliśmy Mistrzostwo Polski !!
Nie byliśmy faworytami, ale pokazaliśmy 
wszystkim na co nas stać. Rywalizacja była 
zacięta. Walka trwała do ostatniego wyścigu. 
Ostatecznie jednym punktem wyprzedzi-
liśmy naszych kolegów z teamu Kacpra 
Paszka i Bartka Reitera, którzy zawsze nam 
pomagali. Dzięki chłopaki !! Dziękujemy 
również tym, którzy trzymali za nas kciuki.
       Za tydzień następne mistrzostwa, więc 
wiecie co robić".  Patryk i Tomek

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ
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8.10.2018 r., godz. 19:00 

HAPPY END
 
     Kilka dramatycznych dni z życia bogatej 
europejskiej rodziny, mieszkającej w Calais. 
Kilka dni, podczas których wyjdą na jaw 
długo skrywane sekrety, stawiając boha-
terów w obliczu katastrofy. Kilka dni, które 
zakończą się... happy endem? Michael 
Haneke bierze pod lupę najgłębiej skrywane 
emocje i to jak Internet, którego używamy do 
komunikacji ze światem, niepostrzeżenie 
zmienia nasze życie intymne i relacje z naj-
bliższymi.

 

15.10.2018 r., godz. 19:00 

UWOLNIJ MNIE
        POKAZ PRZEDPREMIEROWY!

    Zwycięzca w konkursie „Horyzonty” na 
festiwalu w Wenecji. Film dokumentalny 
pokazujący spotkania  słynnego, włoskiego 
egzorcysty ojca Cataldo Migliazzo z opęta-
nymi. Dokument odkrywa mistycyzm i siłę 
egzorcyzmów oraz rolę, jaką odgrywają we 
współczesnym społeczeństwie, poszuku-
jącym lekarstwa na różne dolegliwości, czy 
to fizyczne, umysłowe czy duchowe.
 

22.10.2018 r., godz. 19:00 

AVA
 
        Ulotny świat wakacji: senna atmosfera 
lata, gorące promienie słońca i morska bryza 
na twarzy. Ava jest młodą dziewczyną,
w której dojrzewa bunt. Spotkany na plaży 
tajemniczy chłopak sprawi, że Ava instyn-
ktownie podda się temu, co nowe i nieznane. 
To będzie czas pierwszej miłosnej fas-
cynacji, niezależności i wolności. Jedno jest 
pewne: takie lato zdarza się tylko raz w życiu.

29.10.2018 r., godz. 19:00 

NIGDY CIĘ TU NIE BYŁO
 
      Historia pełnego sprzeczności mężczyz-
ny z mroczną przeszłością. Działał zawsze 
sam i zawsze poza prawem: przez wiele lat 
przyjmował zlecenia, z którymi system spra-
wiedliwości nie dawał sobie rady i których nie 
chciał się podjąć żaden prywatny detektyw. 
Jej zniknięcie. Jego obsesje. Ich zemsta. 
Najlepsza rola męska oraz Najlepszy 
scenariusz na festiwalu w Cannes.
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03 października
Zapraszamy bardzo serdecznie na Stand Up Chojnice - 
Wolańczyk, Reszela I Testowanie Materiału.  Paweł Reszela 
- Stand-Up Comedy- to jeden z najstarszych stand-uperów
w Polsce. W sensie stażu, bo z twarzy jeszcze nie taki stary. 
Od 2008 występuje solowo, w 2011 roku został Kabareto-
wym Mistrzem Świata, a jeszcze później był w HBO i Pol-
sacie i w ogóle jest tak piękny, jak i uzdolniony.  JANEK 
WOLAŃCZYK - je je jedyny w Polsce jąkający się Stand-
Up'er. Na scenie jest od 2014 roku. Jeden z najbardziej 
energiczniejszych komików w naszym kraju. Na jego 
występie nie da się nudzić!  Bilety w przedsprzedaży 25zł
w dniu wydarzenia 30zł. Początek wydarzenia o godzinie 
20:00. Miejsce: Infiniti Music Club, Chojnice, Staroszkolna 3.

07 października
W roku 25-lecia nadania chojnickiej farze tytułu Bazyliki 
Mniejszej gorąco zapraszamy na koncert zespołu „Mocni
w Duchu”. Zespół wokalno-ewangelizacyjny powstał w 1988 
roku. Działa przy Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym
w Łodzi. Nazwa zespołu powstała podczas przeglądu 
piosenki religijnej. „Mocni w Duchu” – o tyle mocni, o ile słabi, 
pokładający nadzieję w Panu. Zespół uczestniczy w ewan-
gelizacjach w kościołach, salach, na lotnisku, stadionach,
w halach sportowych, filharmonii, aulach uniwersyteckich
i szkolnych, w małych i dużych spotkaniach, w kraju i zagra-
nicą. Wydał kilkanaście kaset audio i film video.  W 1994 roku 
grupa otrzymała Nagrodę im. św. Brata Alberta Chmielow-
skiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki 
sakralnej oraz działalności społecznej i ekumenicznej. 
Początek wydarzenia o godzinie 17:00. Miejsce: Bazylika 
Mniejsza, Chojnice,  Plac Kościelny 5.

07 października
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z drużyną AZS UG Gdańsk. Początek 
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

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

12 października
Koncert Muzyki Polskiej. Miejsce: Centrum Sztuki Collegium 
ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego) godz.19:00. 
Wstęp wolny!

13 października
Z okazji nadania kościołowi farnemu  godności Bazyliki 
mniejszej uprzejmie zapraszamy na koncert chóru kame-
ralnego „Discantus” dyrygent Sławomir Bron`k. Chór powstał 
w 2006 roku przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
w Gowidlinie (powiat Kartuzy). Ze skromnej inicjatywy 
zrodziła się ogromna pasja muzykowania, która w krótkim 
czasie skupiać zaczęła coraz szerszą rzeszę entuzjastów 
chóralnego śpiewu. Obecnie chór stale koncertuje zarówno 
w kraju jak i za granicą. Początek koncertu o godzinie 16:00. 
Miejsce Kościół Gimnazjalny w Chojnicach.

13 października
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Bytovi Bytów. Początek spotkania godzina 
17:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

13-14 października
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza na Regaty
o „Puchar Jesieni”, kl. regatowe. Miejsce regat: Charzykowy.

14 października
Msza Św. z liturgią słowa w języku kaszubskim – o. prof. 
Adam Ryszard Sikora OFM. Początek o godzinie 12:00. 
Miejsce: Bazylika Mniejsza, Chojnice,  Plac Kościelny 5.

14 października
Spotkanie autorskie z ojcem prof. Adamem Sikorą, autorem 
przekładu Pisma Świętego na język kaszubski. Początek 
wydarzenia o godzinie 13:00. Miejsce: Podziemia Kościoła 
Gimnazjalnego w Chojnicach.

14 października
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Lechii II Gdańsk. Początek spotkania 
godzina 14:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Choj-
nicach, ul. Mickiewicza 12.

14  października
Otwarcie wystawy Macieja Jarczyńskiego. Miejsce: Centrum 
Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego) 
godz. 13:00. Czas trwania: 14-21 października

16-18 października
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół i pla-
cówek kulturalnych powiatu chojnickiego do udziału w kon-
kursie recytatorskim Eko-Art 2018. Myślą przewodnią 
kolejnej edycji konkursu jest przyroda i dbałość o jej 
nieskazitelne piękno. Wybrane wiersze lub fragmenty prozy 
można recytować w języku polskim lub kaszubskim.  
Zachęcamy uczniów do recytacji, a wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy na widownię. W tym roku konkurs 
odbędzie się w Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia 
kościoła gimnazjalnego, przy Placu Kościelnym w Choj-
nicach). Konkurs będzie przebiegał w dwóch turach :
1) w języku kaszubskim w dniu 16.10.2018 (wtorek) od godz. 
9:00 2) w języku polskim w dniach: a/ szkoły podstawowe 
klasy I-III, IV-VI w dniu 17.10.2018 (środa) od godz. 9:00 b/ 
szkoły podstawowe klasy VII, VIII + klasy gimnazjalne oraz 
szkoły ponadgimnazjalne w dniu 18.10.2018 (czwartek) od 
godz. 9:00  Prezentacje oceniać będzie powołana przez 
organizatorów Komisja Artystyczna. Karty zgłoszenia uczes-
tnictwa prosimy dostarczać do Chojnickiego Centrum Kul-
tury do dnia 12.10.2018 r.  Zgłoszenia można: -przesłać 
pocztą na adres: Chojnickie Centrum Kultury ul. Młodzieżo-
wa 44 89-600 Chojnice -wysłać e-mailem na adres 
e.kerplik@ckchojnice.pl -dostarczyć osobiście w godzinach 
od 8.00 do 16.00  Podstawą zgłoszenia i warunkiem uczes-
tnictwa w konkursie jest czytelnie wypełniona i podpisana 

przez nauczyciela oraz rodzica/ opiekuna prawnego karta 
zgłoszenia.  ChCK organizuje konsultacje merytoryczne dla 
osób chcących wziąć udział w konkursie. Konsultacje 
odbędą się w siedzibie ChCK na ul. Młodzieżowej 44 w Choj-
nicach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, 
tel. 52 397 22 15.

17-18 października
Dzięki staraniom dr Przemysława Zientkowskiego, Pełno-
mocnika Burmistrza ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej, 
oraz Zakładu Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej 
UKW w Bydgoszczy, do Chojnic przyjadą osoby, które 
zajmują się myślą ks. Tischnera, zarówno w wymiarze 
teoretycznym, jak i praktycznym. Spotkają się one z licznym 
gronem chojniczan, przede wszystkim z młodzieżą licealną, 
a także będą prowadziły debatę na temat filozoficznego i pe-
dagogicznego dziedzictwa krakowskiego myśliciela. Debata 
w trakcie konferencji będzie dotyczyła zaangażowania 
publicznego, z uwzględnieniem pytania o relację etyki i po-
lityki. W jakim stopniu osoba angażująca się w sprawy 
publiczne, zwłaszcza polityk, powinna być człowiekiem 
etycznym? Ksiądz Tischner konsekwentnie angażował się
w sprawy publiczne i tłumaczył, dlaczego jest to ważne dla 
każdego człowieka.

19 października
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert w Pub-ie Wlad - Punk's Not Dead tour 2018.
SEDES to Legendarny Wrocławski zespół Punk Rockowy 
powstał w 1980 roku z inicjatywy Jana "Młodego" Siepieli 
oraz Adama "Kucharza" Zalewskiego, pochodzących z wro-
cławskiej dzielnicy Krzyki. PRAWDA to Wrocławska 
formacja Punk Rockowa założona latem 1994 roku przez 
Skutera i Melona. Valery Mess to nieustająca tradycja 
bydgoskiego punk-rocka w najczystszej i najszczerszej 
postaci, doładowana big-bitowym uderzeniem rodzimej 
muzyki rozrywkowej. Bilety można nabyć w klubie lub przed 
koncertem Przedsprzedaż 30 zł,  dniu koncertu 35 zł. 
Początek koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: Pub Wlad, 
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

20 października
Koncert operetkowy z okazji  Dnia Seniora. Miejsce: Aula 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich 
godz. 17:00. Wstęp wolny!

21 października
Podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Barwy jesieni”. Miejsce: Centrum Sztuki Collegium ARS 
(podziemia kościoła gimnazjalnego) godz.13:00.

21 października
Chojnicki Klub Żeglarski uprzejmie zaprasza do miejs-
cowości Charzykowy na zakończenie sezonu żeglarskiego 
2018.

25 października
Seminarium edukacyjne dla młodzieży „Zasłużeni absol-
wenci gimnazjum chojnickiego – z dziejów szkoły i parafii pw. 
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela”. Początek seminarium
o godzinie 12:00. Miejsce: Aula Zespołu Szkół przy ul. Nowe 
Miasto 4-6.

25 października
Park Narodowy Bory Tucholskie uprzejmie zaprasza na 
wykład „Czwartkowych spotkań z przyrodą”. Ze względów 
organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzanie 
udziału w wykładach (na 3 dni przed planowanym terminem 
wykładu). Osoby, które nie zgłosiły chęci udziału w wykładzie 
a przybędą, mogą liczyć się z brakiem miejsc. Miejsce 
wydarzenia: Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
w Charzykowach, ul. Długa 33. Początek wykładu o godzinie 
18:00.

27 października
Bazylika Mniejsza w Chojnicach organizuje parafialną 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. 
Wyjazd ten będzie podsumowaniem nabożeństw różań-
cowych w parafii. Wszystkich chętnych - młodzież, rodziny
z dziećmi, starszych zachęcamy do udziału w pielgrzymce. 
Wyjazd o 06.30 z parkingu placu Emsdetten. Program: 
nabożeństwo różańcowe, Msza święta, obiad, zwiedzanie, 
koronka do Miłosierdzia Bożego. Koszt 80 PLN. Zapisy u ks. 
Tomasza.

27 października
Stowarzyszenie na Rzecz Lokalnej Przedsiębiorczości
w Chojnicach i Człuchowie oraz ArchiSTYL Pracownia Pro-
jektowa Kornelia Żywicka w Chojnicach organizują Wystawę 
i Konkurs Rękodzieła Artystycznego.  W dzisiejszych cza-
sach, gdy z wszystkich stron otacza nas masowa produkcja, 
bardzo trudno zdobyć coś unikalnego, niepowtarzalnego, 
jedynego w swoim rodzaju. Wyroby rękodzielnicze są coraz 
częściej poszukiwane i doceniane. Nie ma bowiem dwóch 
takich samych rzeczy, które wyszłyby spod ręki tego samego 
rękodzielnika. W końcu to ludzie, a nie maszyny, ludzie któ-
rzy tworzą i stawiają na pomysł, kreatywność, oryginalność. 
Celem wydarzenia jest promocja lokalnego rękodzieła. 
Początek wydarzenia o godzinie 10:00. Miejsce: Zespół 
Szkół Specjalnych w Chojnicach, ul. Jana Pawła II 11.

27 października
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną ŁKS-u Łódź. Początek spotkania godzina 
17:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

27 października
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert w Pub-ie Wlad. Proletaryat to absolutna legenda 
polskiej sceny rockowej. Bilety można nabyć w klubie lub 
przed koncertem Przedsprzedaż 30 zł,  dniu koncertu 35 zł. 
Początek koncertu o godzinie 15:00. Miejsce: Pub Wlad, 
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

27 października
Zapraszamy na koncert Szpaka w Chojnicach promujący 
jego najnowszy album ,,Atypowy''. Szpaku (ur. 1994), 
właściwie Mateusz Szpakowski. Młody raper z Morąga 
leżącego w woj. warmińsko-mazurskim. Bilety: 30 zł 
przedsprzedaż, w dniu koncertu 40 zł. Początek koncertu
o godzinie 20:00. Miejsce Geneza Music Club, Chojnice, ul. 
Zielona 3/5.

28 października
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Pogoni II Tczew. Początek spotkania 
godzina 14:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Choj-
nicach, ul. Mickiewicza 12.

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

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


