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NA DOBRY POCZĄTEK

Katastrofa kolejowa w Otłoczynie. Po latach Chojnicka radiologia świętowała  115-lecie istnienia
   21 października o godz. 17 warto 
przyjść do sali obrad ratusza w Chojni-
cach, bo będzie tam promocja książki 
Anatola Noskowicza o katastrofie kole-
jowej w Otłoczynie w 1980 r.

      Dlaczego wypadek kolejowy sprzed 40 
lat ma poruszyć chojniczan? Ano dlatego, 
że prokuratura uznała za winnego jego 
spowodowania prowadzącego pociąg to-
warowy maszynistę Mieczysława Roschka 
z Chojnic. Nie mógł się bronić, bo zginął 
w katastrofie w Otłoczynie. Zresztą nie do-
szło do rozprawy sądowej, sprawa została 
umorzona. 
      Po latach do tego wydarzenia wraca 
biegły sądowy w wielu wypadkach kolejo-
wych i związany karierą zawodową z kole-
ją Anatol Noskowicz, który przeprowadza 
chłodną analizę tego, co zaszło 19 sierp-
nia 1980 r. i polemizuje z prokuratorskimi 
ustaleniami, a także przedstawia swoje 
hipotezy dotyczące tego wypadku. Rzecz 
jest bez precedensu, bo zginęły wówczas 
64 osoby, a 67 zostało rannych, składy po-
ciągów – osobowego i towarowego zostały 
prawie doszczętnie zniszczone. Wszystko 
to wydarzyło się w gorącym czasie 1980 r., 
kiedy przez Polskę przewala się fala prote-
stów i strajków. Czy jednak śledztwo w tej 
sprawie było prowadzone ze starannością, 
czy miało szansę rzetelnie odpowiedzieć 
na pytanie, kto zawinił? I dlaczego? 

Czy maszynista był zmęczony?

    Czy faktycznie jest możliwe, że maszy-
nista z Chojnic był tak zmęczony, że bez 
stosownego upoważnienia samowolnie 

wyjechał pociągiem towarowym na tor, któ-
rym nadjeżdżał z przeciwka pociąg osobo-
wy? Zdaniem Noskowicza, nie do końca. 
Analizuje dzień pracy maszynisty i docho-
dzi do wniosku, że teza o jego zmęczeniu 
i dekoncentracji z powodu zbyt długiej służ-
by i zbyt małej ilości odpoczynku jest moc-
no naciągana. Czy więc były inne czynniki, 
które mogły się przyczynić do tego, że do-
szło do katastrofy? Zdaniem autora pracy, 
tak. Ale póki co, nie warto zdradzać jego 
toku myślenia.

Zaplanowany wypadek?

   - Nie mogę go pamiętać – wspomina 
swojego ojca chrzestnego ks. Michał Ro-
schek. – Miałem wtedy roczek, gdy się to 
stało. Z opowiadań taty, jego brata, wiem, 
że był pracowity, oddany rodzinie, że kochał 
dzieci.
      Nasz rozmówca wspomina, że w ro-
dzinie wtedy mówiło się, że katastrofa mia-
ła się wydarzyć, żeby odwrócić uwagę od 
strajków. – Pomocnik wujka żył jeszcze 
dwa dni, był w szpitalu – mówi ks. Roschek. 
– Wujek podobno kazał mu biec na koniec 
składu, żeby się uratował, ale on do końca 
został przy pulpicie. W domu mówiło się, że 
go zabili w tym szpitalu, żeby za dużo nie 
gadał...
       Dziwne było także to, że ciało maszyni-
sty wydano rodzinie dopiero po dwóch tygo-
dniu. Brat musiał jechać po nie do Krakowa. 
Jak było naprawdę? Czy dowiemy się tego 
kiedyś? W każdym razie warto przyjść na 
spotkanie w ratuszu i posłuchać.

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

             Radiologia w Polsce obcho-
dzi 125-lecie, a pierwszy zakład rentge-
nowski powstał w Krakowie. Chojnicka 
radiologia jest młodsza tylko o 10 lat, 
a chojnicki zakład jest najprawdopodob-
niej drugim zakładem w Polsce. 

    Już w roku 1906 istniejący w mieście  
szpital przy zakładzie św. Boromeusza 
otrzymał w darze, od Karoliny Wolszlegier,  
pierwszy aparat rentgenowski, który obsłu-
giwały siostry zakonne. Po II wojnie świato-
wej szpital został upaństwowiony, a w jego 
składzie działała pracownia rentgenowska 
wyposażona w  jeden  aparat. Pracownią 
opiekowali się w tamtym czasie:  W. Kostka 
i T. Majchrzak, od 1964 roku kierownictwo 
nad pracownią przejął Włodzimierz Cie-
ćwierz, po nim Witold Sielski, następnie 
Konstanty Daszkowski, Anita Ferens, a od 
2010 roku funkcję tę sprawuje Leszek Mar-
chocki. Obecnie w Zakładzie Diagnostyki 
Obrazowej pracuje 8 lekarzy, 16 techni-
ków RTG, 2 pielęgniarki, 5 rejestratorów 
(4 panie, 1 pan). Najczęściej wykonuje się 
prześwietlenia płuc. Na drugim miejscu są 
złamania, czyli tzw. urazówka. W 2020 r. 
w chojnickim ZDO wykonano blisko 63 000 
zdjęć.  

     17 września pracownicy zakładu diagno-
styki obrazowej i zaproszeni goście świę-
towali, w hotelu „Notera” w Charzykowach, 
115-lecie radiologii w Chojnicach. Z okazji 
rocznicy zorganizowano uroczystą konfe-
rencję z udziałem prof. Edyty Szurowskiej 
i dr. Tomasza Goryckiego. 
     Na uroczystoś przybył Leszek Bona - 
wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
i długoletni dyrektor chojnickiej lecznicy, wi-
cestarosta Mariusz Paluch oraz przedsta-
wiciele firm współpracujących z chojnickim 
ZDO - Bertz Medical i GE Healthcare.

    Uczestnicy wysłuchali wielu ciekawych 
wykładów. O historii chojnickiego lecznic-
twa i kulisach powstania zakładu św. Bo-
romeuszka opowiedział redaktor naczelny 
miesięcznika Chojniczanin.pl Jacek Klajna. 
Natomiast historię chojnickiej radiologii, 
pracowni rentgenowskiej i Zakładu Diagno-
styki Obrazowej przybliżyła Alina Deja – 
koordynator zespołu techników radiologów. 
Były gratulacje, podziękowania, pamiąt-
kowe gadżety i kwiaty dla załogi, byłych 
i obecnych pracowników ZDO. 

(J.K.)
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 września
Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły 
się o godz. 4.45 przy pomniku poległych kolejarzy. O go-
dzinie 16.00 w Dolinie Śmierci delegacje lokalnych samo-
rządów, reprezentantów szkół, uczniów, organizacji poza-
rządowych, instytucji i partii politycznych w hołdzie ofiarom 
nazistów złożyły wiązanki kwiatów.

01 września
Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się m.in. w Szkole 
Podstawowej nr 7. „Życzę wszystkim spokojnego i twór-
czego nowego roku szkolnego. Aby każdy obrany cel był 
zwieńczony wspaniałymi sukcesami” mówiła Aleksandra 
Mroczkowska – dyrektor szkoły nr 7. Nowych uczniów przy-
witali także ich koleżanki i koleżanki ze starszych klas. Ci 
przygotowali dla pierwszaków także mini program arty-
styczny. Nie zabrakło motywujących do nauki wierszyków 
oraz piosenek.

01 września
Na Wzgórzu Ewangelickim odbyło się spotkanie z poezją 
Pokolenia Kolumbów.  Na warsztat wzięto utwory ludzi, któ-
rzy w czasie niemieckiego najazdu i walk o życie, o wolność 
byli nastolatkami lub młodymi dorosłymi. Wiersze czytali: 
wiceburmistrz Adam Kopczyński, przewodniczący osiedla 
nr 1 Jordan Rolbiecki, radny miejski Kazimierz Jaruszewski, 
wicedyrektorzy ChCK-u Grzegorz Szlanga i Łukasz Sajnaj, 
bibliotekarki Anna Maria Zdrenka i Weronika Sadowska, 
dziennikarka Maria Eichler oraz jej mąż Piotr. Młode poko-
lenie reprezentowały aktorki Chojnickiego Studia Rapso-
dycznego: Julia Kamińska, Kinga Kiedrowska, Oliwia Mo-
czadło, Małgorzata Szmaglińska, Liwia Walczak.

01 września
Radna powiatowa Aleksandra Stasińska rozpoczęła pra-
cę w czerskim SP ZOZ na stanowisku dyrektora palcówki.  
Aleksandra Stasińska przez wiele lat pracowała w chojnic-
kim szpitalu, ostatnio, jako położna koordynująca na od-
dziale ginekologiczno-położniczym.

01 września
Na Starym Rynku otwarto wystawę dokumentującą pracę 
naukowców prowadzących badania pn. „Archeologia Doliny 
Śmierci”. Na „okrąglaku” zaprezentowano fotografie wyko-
nane prez daniela Frymarka.

02 września
Bałtycki Teatr Dramatyczny pokazał w ChCK spektakl 
„Żeby umarło przede mną” w reżyserii Darii Wiktorii Kopiec 
z udziałem Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej, Beaty 
Niedzieli, Adrianny Jendroszek, Wojciecha Kowalskiego 
i Marcina Borchardta. Doszło do tego w ramach projektu 
Teatr Polska, dzięki któremu najlepsze przedstawienia po-
wstałe w teatrach w całej Polsce wędrują do mniejszych 
miejscowości pozbawionych kontaktu z profesjonalną 
sceną. 

02 września
W chojnickim ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta 
z olimpijczykami: Magdaleną Kwaśną i Lechem Stoltma-
nem. Były kwiaty, życzenia i zapewnienia o dalszym wspar-
ciu. Magdalena Kwaśna z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
w Tokio zajęła 17. pozycję w regatach olimpijskich w kla-
sie laser radial. Lech Stoltman, który startował w Igrzy-
skach Paraolimpijskich, przywiózł z Tokio brązowy medal 
w pchnięciu kulą. 

03 września
W Chorzowie, Ruch podejmował Chojniczankę. Stawką 
meczu było zajęcie drugiego miejsca w tabeli eWinner II 
ligi. Wprawdzie Chojniczanka objęła prowadzenie, ale osta-
tecznie Ruch Chorzów pokonał gości 2:1 i awansował na 
pozycję wicelidera tabeli. Ruch - Chojniczanka 2:1 (1:1)

04 września
Odbyła się jubileuszowa 10 edycja Narodowego Czytania. 
Tegoroczna lektura to dramat „Moralność pani Dulskiej” 
autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Czytanie odbyło się przy filii 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach przy ul. Mło-
dzieżowej 35.

05 września
Chojnicki Klub motocyklowy Aurochs zaprosił na AuroFest 
Festiwal. Była zbiórka krwi i dużo muzyki, czyli znana już 
w regionie motocyklowa akcja zbiórki krwi „Motoserce”. Od 
godz. 10.00 na placu przy Centrum Parku w Chojnicach 
odbył się pokaz motocykli i starych samochodów, a także 
po raz pierwszy mistrzostwa Polski w ujeżdżaniu byka. Kul-
minacją dnia był koncert muzycznej gwiazdy - grupy Raz, 
Dwa, Trzy.

05 września
Na terenie zielonym przy Centrum Parku, w ramach Auro-
Fest Festiwal, odbył się 9 Chojnicki Zlot Pojazdów Zabyt-
kowych. W zlocie uczestniczyły pojazdy wyprodukowane 
przed 1989 rokiem. Były  klasyki z PRL, DDR, militarne, 
pożarnicze, jednoślady i wiele różnych wspaniałych zabyt-
kowych pojazdów. 

05 września
Po raz kolejny, w związku z pandemią, nie odbyła się in-
scenizacja Szarży pod Krojantami. Wójt gminy Chojnice za-
prosił jednak do Krojant na obchody 82. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Skromna uroczystość, pod przewodnic-
twem ks. proboszcza z Krojant Piotra Kotewicza, odbyła się 
o godz. 12:00  przed pomnikiem 18. Pułku Ułanów Pomor-
skich. Po mszy świętej odbyło się  złożenie kwiatów.

 09 września
W  wypożyczalni i czytelni dla dzieci odbyło się spotkanie 
DKK dla młodzieży. Tym razem omawiano książkę typowo 
biograficzną. „Wanda” Anny Kamińskiej, bo o niej mowa, 
była dla niektórych członków klubu pierwszym spotkaniem 
z tego typu literaturą. 

09 września
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” i Burmistrz Miasta Chojnice zaprosili 
na piknik organizacji pozarządowych działająych na rzecz 
seniorów w powiecie chojnickim. W programie była: polity-
ka społeczno-gospodarcza Miasta Chojnice, partycypacja 
społeczna w organizacjach senioralnych – wolontariat se-
nioralny, prezentacja projektu „Akademia Aktywnego Se-
niora 2.0”  i rejs statkiem TUR po jeziorze Charzykowskim.
 
10 września
W chojnickim szpitalu specjalistycznym uruchomiono, po 
modernizacji, dzienny oddział chemioterapii. Modernizacja 
kosztowała ponad 9,5 miliona złotych. Pacjenci mają teraz 
do dyspozycji 12 komfortowych stanowisk, a personel no-
woczesne gabinety.

11 września
Z okazji 150-lecia chojnickiej kolei Chojnickie Stowarzy-
szenie Miłośników Kolei zorganizowało  przejazd pocią-
giem specjalnym „Eszelon”, zestawem składającym się 
z lokomotywy spalinowej z lat 70-tych i dwóch piętrowych 
wagonów. Maszynistami pociągu specjalnego byli Paweł 
Gierszewski i Tadeusz Piekut. Trasa wiodła z Chojnic do 
Szczecinka i z powrotem. 

11 września
Na Jeziorze Charzykowskim odbyły się VI Ogólnopolskie 
Regaty Regalux Delphia24 Cup w których wystartowało 18 
załóg. Najlepszą okazała się załoga X-Com,  drugie miej-
sce zajął zespół SEW EURODRIVE, a trzecie Toyota Łódź.

11 września
Chojniczanka pokonała rezerwy Śląska Wrocław 2:1  Gole 
zdobyli Artur Pląskowski i Michał Mikołajczyk.

11 września
Samorządne Centrum Młodzieżowe wraz z Drużyną Spod 
Starych Dębów zorganizowały, w parku 1000-lecia, warsz-
taty z obsługi broni białej i dystansowej. Chętni mogli spraw-
dzić, czy nadają się na średniowiecznych wojowników.  

12 września
Rondo u zbiegu ulic Brzozowej, Sępoleńskiej i Wyszyńskie-
go oficjalnie nosi imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Nazwę nadano w dzień beatyfikacji duchownego. W krót-
kiej uroczystości przy rondzie udział wzięły władze miasta, 
mieszkańcy i delegacje.

12 września
W Nieżychowicach odbył się II Piknik Militarny. Organiza-
torem pikniku był Chojnicki Klub Strzelecki „LOK”.  Każdy 
kto  chciał postrzelać mógł wziąć do ręki prawdziwy karabin 
i sprawdzić się na strzelnicy pod okiem instruktora. Można 
było także obejrzeć prawdziwe stacje radiolokacyjne, które 
przyjechały z pobliskiej jednostki wojskowej.

13 września
W Chojnickim Centrum Kultury odbyło się  spotkanie 
uczniów z toruńskim astronomem Jerzym Rafalskim. Na-
ukowiec przybliżył im postać chojniczanina, żyjącego 
w XVIII w. Johanna Daniela Titiusa, odkrywcy tzw. regu-
ły Titiusa-Bodego, dotyczącej średniej odległości planet 
w Układzie Słonecznym.

15 września
Rozpoczął się  cykl wydarzeń pod nazwą I Chojnicki Ty-
dzień Demokracji. Zorganizował go Klub Tygodnika Po-
wszechnego w Chojnicach. W ramach imprezy odbyło się 
5 spotkań.

17-19 września
Weekend upłynął pod znakiem znakomitego jedzenia 
z food trucków. Kulinarny event, przy centrum handlowym 
Proxima Park, przyciągał  mieszkańców zapachami i sma-
kami kuchni z całego świata. 

19 września
Uroczystym koncertem pod nazwą „Kaszubie z Krakowa” 
zakończyły się Dni Sztuki z Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego. Impreza trwała 5 dni, a jej pierwszym akcentem 
było spotkanie w czytelni MBP (15), wystawa wydawnictw 
o chojnickim artyście, „Śniadanie ze sztuką” i koncert w wy-
konaniu Tomasza Fopke i Witosławy Frankowskiej.

21 września
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się warsztaty kon-
sultacyjne w ramach opracowania Strategii rozwoju miasta 
Chojnice do 2030. Mieszkańcy Chojnic, którzy chcieli mieć 
wpływ na rozwój miasta przez kolejne 10 lat, mogli oficjalnie 
przedstawić swoje pomysły i uwagi.

22 września
O podróży samochodem nad Bajkał można było posłuchać 
w czytelni MBP. Swoją przygodę opowiedzieli chojniczanie 
Agata i Leszek Bojanowscy, którzy w 2019 roku przemie-
rzyli autem blisko 14 tysięcy kilometrów.

22 września
Chojniczanka potknęła się już na pierwszej przeszkodzie 
w „Pucharze Tysiąca Drużyn” i odpadła z Pucharu Polski. 
Chojnicki zespół przegrał 2:3 wyjazdowe spotkanie z trze-
cioligową Ślęzą Wrocław.

23 września
Imprezę otwarcia nowej siedziby chojnickiej Akademii Tań-
ca „Piętro Wyżej” prowadziła Iwona Pawlović. Mieści się 
ona obecnie przy ulicy Strzeleckiej 16, a właścicielem aka-
demii jest tancerz i choreograf Jacek Czapiewski.

24 września
Powiat Chojnicki zajął 9 miejsce w rankingu Związku Powia-
tów Polskich w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. miesz-
kańców. Starosta chojnicki Marek Szczepański odebrał 
nagrodę podczas XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich.

27 września
Zamknięta dla ruchu została równoległa do ulicy Sukien-
ników - ulica Plac Niepodległości od Świętego Jerzego do 
Parkowej. Inwestycja w rejonie ulic Plac Niepodległości, 
Parkowej i Okrężnej to część większego zadania, polegają-
cego na spięciu budowanego systemu kanalizacji deszczo-
wej i roztopowej w jedną całość.

28 września
W czytelni  odbyła się promocja najnowszej publikacji Ada-
ma Węsierskiego „Sensacje i sekrety powiatu chojnickiego, 
sępoleńskiego i tucholskiego ”, tom II. Autor zaprezentował 
zebranym sposoby działania przedstawicieli aparatu bez-
pieczeństwa, nazywanego obecnie także aparatem terroru 
lub represji, takie jak torturowanie przesłuchiwanych czy 
wymuszanie zeznań. Mówił o przestępstwach, których do-
puszczali się funkcjonariusze SB, także ci działający w na-
szym regionie.

28 września
Odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów naukowych 
starosty. Nagrody finansowe w wysokości 1 tys. zł  trafiły do 
14 uczniów trzech chojnickich szkół, którzy są finalistami 
ogólnopolskich olimpiad m.in. wiedzy o społeczeństwie, św. 
Maksymilianie czy wiedzy o UE. Są wśród nich także spe-
cjaliści z zakresu budownictwa. 

30 września
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji 
za wrzesień 2021 roku. Tak źle nie było od 20 lat. Polska 
gospodarka idzie na niechlubny rekord. Inflacja we wrze-
śniu sięgnęła 5,8 proc. Tak wysokich wzrostów cen towarów 
i usług nie było od czerwca 2001 roku, gdy zanotowano wy-
nik 6,2 proc. W porównaniu do sierpnia zanotowano wzrost 
o 0,6 pkt proc. Analitycy nie mają wątpliwości. W paździer-
niku odczyt przekroczy 6 proc.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

 27 września 2021 roku odbyła się XXX sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji. Do sesji zasiadło 21 radnych. Sesję 
rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlan-
ga. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozda-
nia burmistrza miasta z okresu międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczą-
cy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie 
dwuczęściowe, w pierwszej części moja osoba, w drugiej 
kolega wiceburmistrz. Od 1 października będzie funkcjo-
nował w urzędzie nowy wydział, który będzie nazywał się 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. 
Jest to wyłączenie części pracowników obecnego wydziału 
komunalnego, który będzie się nazywał Wydział Gospo-
darki Komunalnej. Sześć osób, którymi będzie zawiadywał, 
jako pełniący obowiązki Pan Łukasz Prill, będzie funkcjono-
wało w budynku starego szpitala na II piętrze, czyli nad bu-
dynkiem MOPS-u. Wynajęliśmy pomieszczenia w tej samej 
cenie, co MOPS, czyli tu nie ma żadnej zwyżki. Natomiast 
nie było szansy… Państwo znacie wydział komunalny, jaka 
tam jest gęstość urzędników, nie było szansy, żeby jeszcze 
rozbudować o dwie osoby związane ze smogiem. Dlatego 
taka właśnie decyzja. Ja z tą decyzją wiążę duże nadzieje, 
ze względu na to, że Państwo też inspirujecie do tego, żeby 
kłaść duży nacisk na ochronę środowiska, dlatego Wydział 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

     Jutro odbieramy ul. Hanki Bielickiej. Do 15 paździer-
nika zaasfaltujemy Subisława i Dąbrowskiego. Asfaltuje 
firma z Kartuz, jako podwykonawca firmy „WO-KOP”. Dzi-
siaj rozpoczynamy realizację przecisku z ul. Okrężnej do 
Placu Niepodległości. Będą pewne utrudnienia, ale mamy 
nadzieję, że uda nam się przez ul. Sukienników przecisnąć 
i nie trzeba będzie jej rozbierać.

Fosa, trwają czynności odbiorowe. Przez dwa dni mie-
liśmy problem z zerwanym kablem średniego napięcia, ale 
jeżeli Państwo zobaczą tą inwestycję, to ona na pewno bu-
dzi dużą radość, bo wygląda bardzo dobrze.

12 października będziemy czekać na oferty w sprawie 
rewitalizacji dworca. Mamy siedemnaście pytań od pięciu 
firm, czyli nie jest źle. Pięć firm, które się interesują, to już 
jest jakiś potencjał, który można wykorzystać. Mam nadzie-
ję, że oferty będą na tyle konkurencyjne, żebyśmy zmieścili 
się w kosztorysie. Trwają prace przy ul. Prochowej. Mamy 
gotowy projekt na tak zwaną grotę, to jest kaplica pw. 
Chrystusa w Ogrójcu, ale musimy uzyskać pozwolenie na 
budowę, ponieważ rewitalizacja tej groty, to nie tylko grota, 
ale również przebudowa ciągu komunikacyjnego i przebu-
dowa skarpy.

Dalej, mury obronne na Sukienników. Miało być 150 
do 200 tys. zł, a kosztorys wynosi ponad milion, ze względu 
na stopień skomplikowania stanu technicznego tego muru. 
Dlatego ogłosimy przetarg i podejmiemy decyzje. No, mur 
trzeba ratować, to jest nasz dorobek historyczny.

Roboty publiczne zwiększyliśmy o 15 osób. Razem, 
w tej chwili, pracuje w mieście, będzie pracować od 1 paź-
dziernika 29 osób.

Ulica Gdańska, chcemy przyspieszyć temat. Na pewno 
do zimy, czyli teraz jesienią powstanie warstwa wiążąca, 
natomiast warstwa ścieralna będzie budowana na wiosnę. 
Trwa montaż krawężników. My tą drogę remontujemy w taki 
sposób, że powstaje nowa podbudowa, czyli to nie jest łata 
jakaś, tylko wszystko wybieramy i budujemy od nowa. Re-
zygnujemy z modernizacji wiaduktu, ponieważ kolej chce 
ten wiadukt przebudować we własnym zakresie.

Dalej, ul. Igielska. 17 września złożyliśmy wniosek 
o ZRID i mamy nadzieję uzyskać pozwolenie na budowę 
w listopadzie, tak żeby w przyszłym roku tą inwestycję wy-
konać. Przypominam, że połowę wkładu własnego do tej 
inwestycji będzie finansować Gmina Chojnice, połowę Mia-
sto Chojnice i mamy tarczę rządową w wysokości 10 mln zł. 
Jeżeli chodzi o dochody z majątku miasta, to wygląda to 
nieźle, ponieważ na zaplanowane 9 mln zł zrealizowaliśmy 
6,1 mln zł. Patrząc na upływ czasu, jeszcze cały kwartał, 
który przed nami powinniśmy zrealizować to zadanie. 

Trwają prace projektowe na budynku PKO BP, do koń-
ca roku będzie gotowy projekt. Będziemy też projektować 
przebudowę Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, ze względu na 
potrzebę remontu dachu i modernizacji klatki schodowej. 

Dalej, chciałbym powiedzieć, że Pani Maria Jolanta 

Kowalska, poetka z Chojnic, mieszkająca w Chojnicach, 
otrzymała odznaczenie „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”.

I na koniec chciałbym podziękować tym wszystkim, któ-
rzy organizowali, wspierali i brali udział w uroczystościach 
związanych z 1 września, i z nadaniem imienia Kardyna-
ła Wyszyńskiego dla ronda na ul. Sępoleńskiej. To bardzo 
ważne i istotne. Ja myślę, że Chojnice muszą zabiegać 
o to, żeby w historii Polski pokazać, że ta wojna rozpoczęła 
się nie tylko w Wieluniu, na Westerplatte, ale też w Chojni-
cach. Z tego, co mówią historycy nawet 20 minut szybciej 
niż 4:45. Tak że myślę, że i Dolina Śmierci, gdzie prowadzi-
my prace archeologiczne, i ul. Igielska, i ścieżka rowerowa, 
i chodnik, które powstaną do Doliny Śmierci, dadzą nam 
zupełnie nowy asumpt, nowe warunki do prowadzenia tych 
uroczystości. Uważam, że dalej musimy prowadzić arche-
ologię w Dolinie Śmierci, ponieważ ona daje duży efekt. 
Państwo wiecie ile znaleźliśmy artefaktów, są też szczątki 
ludzkie, musimy to miejsce udokumentować i uczcić po pro-
stu. Dziękuję bardzo. ...

Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewod-
niczący, Wysoka Rado, na wstępie chciałbym uzupełnić in-
formacje z komisji. Były pytania, na które nie było, na tych 
komisjach odpowiedzi.

Pierwsze pytanie, Pana radnego Bartosza Blumy, doty-
czące prac przy ul. Willowej, Przytorowej. W budżecie 
mamy 100 tys. Na jakim etapie w tej chwili jesteśmy, jeżeli 
chodzi o budowę ul. Willowej i Przytorowej, potrzebny nam 
jest odbiornik wód opadowych i roztopowych oraz kanaliza-
cyjny. Trwają kwestie negocjacyjne, jeżeli chodzi o wykup 
zbiornika na osiedlu Pawłówko od prywatnego właściciela 
oraz postępowanie związane z podziałem, który dotyczy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Jeżeli te dwa 
punkty zostaną spełnione i zakupimy ten zbiornik, prace ru-
szą na pewno z początkiem przyszłego roku.

Drugie pytanie dość szczegółowe, to było pytanie rad-
nego Sebastiana Matthesa dotyczące regulaminu, do 
uchwały, związanego z dostarczaniem wody i odbiorem 
ścieków. Chodziło o minimalną wartość parametrów do-
starczanej wody. Posiadam obszerną odpowiedź od Pana 
prezesa Klemanna, oczywiście przekażę. I prezes gwaran-
tuje, że ciśnienie 0,05 MPa gwarantuje dostarczanie wody 
do każdego budynku, co jest uzależnione od lokalnych uwa-
runkowań, a różnica poziomów w Chojnicach, jeżeli chodzi 
o dostarczanie wody, to jest nawet 25 metrów. 0,05 MPa po-
zwala dostarczyć wodę na wysokość 5 metrów, więc biorąc 
pod uwagę różnicę wysokości te 0,05 jest wystarczające, 
co też w tym regulaminie zostało zaprezentowane.

Jeżeli chodzi o kwestie monitoringu i temat bezpie-
czeństwa, który raz na jakiś czas, za sprawą różnych incy-
dentów, głównie w Parku 1000-lecia, pojawia się. Ostatnio 
doświadczyliśmy złamania 10-letniej lipy, co spotkało się 
z moim wielkim oburzeniem. I kiedy podjąłem tą informację 
w niedzielę, mówiłem o tym, że będziemy starć się złapać 
sprawcę. I tutaj muszę Państwa zmartwić, niestety miejsce, 
które dotyczyło tej lipy jest w martwej strefie monitoringu 
i temat jest, że tak powiem, przegrany. Nie zwalnia to nas 
jednak z pewnej odpowiedzialności i na pewno po przetar-
gu związanym z dworcem kolejowym, który uwarunkuje 
nasze działania finansowe na różnych polach, najprawdo-
podobniej podjęlibyśmy audyt tego monitoringu. Jaki jest 
stan obecny, jeżeli chodzi o straż miejską. Zatrudniamy 
w tej chwili 17 strażników i średnia wieku tych strażników, to 
jest około 55 lat. Kwestia dotrudnienia pracowników wiąże 
się z niesamowitymi kosztami rzędu nawet pół miliona rocz-
nie. Więc, w pierwszej kolejności chcielibyśmy się skupić 
na przebudowie monitoringu z monitoringu, który jest teraz 
bierny, który jest materiałem dowodowym, na monitoring 
aktywny, który w momencie zdarzenia mógłby reagować na 
wydarzenia i informować odpowiednie służby, w szczegól-
ności policję, która ma z tego tytułu największe uprawnie-
nia. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z komendan-
tem chojnickiej policji Panem Wojciechem Jakubowskim 
w tym temacie bezpieczeństwa i monitoringu. 

    I podczas spotkania padły dwa ważne wnioski, które bę-
dziemy chcieli także wdrożyć. Po pierwsze, będzie możli-
wość, aby policjanci także zasiadali na naszym monitorin-
gu i mieli do tego dostęp w naszym centrum monitoringu, 
które powstanie na dworcu kolejowym za dwa lata oraz 
możliwość bezpośredniego dostępu do wizji monitoringu na 
terenie miasta. Tutaj wyjaśnimy kwestie prawne, bo w tej 
chwili policja musi za każdym razem wnioskować do nas 

o udostępnienie monitoringu, a tak mieliby bezpośredni 
dostęp, na przykład, do newralgicznych miejsc, jakim jest 
Park 1000-lecia, jakim stanie się dworzec autobusowy, czy 
Fosa. Więc jest duży pozytyw, jeżeli chodzi o kwestie tego 
monitoringu. Pan komendant obiecał także zorganizowa-
nie spotkania ze specjalistami od monitoringu w Polsce, na 
przykład sztuczna inteligencja, która zajmuje się badaniem 
monitoringu. Więc na pewno ten temat będziemy mocno tu-
taj drążyć, wdrażać i za dwa lata, to centrum monitoringu, 
które powstanie będzie na najwyższym poziomie.

Na początku września odbyło się spotkanie w Sopocie, 
w którym uczestniczył prezes Bogdan Marcinowski – Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej, przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej – Stanisław Kowalik, dyrektor wydziału komunalne-
go – Jarosław Rekowski oraz za chwilkę pełniący obowiąz-
ki dyrektora wydziału ochrony środowiska – Łukasz Prill, 
w temacie smogu oraz likwidacji tak zwanych kopciu-
chów. Po stronie Sopotu uczestniczył wiceprezydent oraz 
pracownicy merytoryczni wydziałów. Rozmawialiśmy na 
temat, jak Sopot radzi sobie z tematem. Muszę Państwu 
powiedzieć, że w Sopocie pozostało około stu pieców do 
wymiany. I tematem zajmują się już od przeszło sześciu lat. 
Jakie są różnice, jeżeli chodzi o programy dofinansowania. 
Po pierwsze, materia komunalna, która jest w gestii miasta 
Sopotu, jest łatwa do rozwikłania, bo nie funkcjonuje tam 
spółka, tylko Wydział Mieszkaniowy i łatwość przekazywa-
nia środków na likwidację pieców w tej materii była bardzo 
prosta. Zastosowano tam inne sposoby dofinansowania, 
na przykład w ostatnich latach poziom dofinansowania wy-
nosił 100% inwestycji i dopiero teraz maleje, kiedy zostały 
ostatnie osoby, które nie wymieniły pieców. Jest kilka uła-
twień, kilka takich zachęt, które zastosowano dla mieszkań-
ców, nad którymi warto się pochylić, na przykład dodatek 
mieszkaniowy, dodatek do opału także, który dedykowany 
jest z ośrodków pomocy społecznej, także był uzależnio-
ny od tego, czy ktoś posiada źródło ekologiczne, czy też 
nie. Sopot też podjął kilka lat temu, za sprawą samorządu 
województwa pomorskiego, uchwałę, która zobowiązała 
wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Sopot do 1 stycz-
nia 2023 r. wymianę wszystkich pieców na węgiel, na opał 
stały, na źródła ekologiczne. Po tym terminie będą wdraża-
ne kary dla osób, które się do tego nie dostosowały.

Jeżeli chodzi o fosę, to burmistrz mówił, że trwają teraz 
prace odbiorowe. Jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, 
który będziemy musieli uzupełnić, jeżeli chodzi o przyszły 
budżet na rok 2022, to jest kwestia nagłośnienia oraz kwe-
stia oświetlenia. Trwają tutaj rozmowy z dyrekcją Chojnic-
kiego Centrum Kultury, która zrobiła takie małe rozeznanie 
rynkowe, przedstawiając trzy oferty: ofertę minimum, opti-
mum i maksimum. I w tej chwili na stole leży kwestia dofi-
nansowania lub zwiększenia dotacji na Chojnickie Centrum 
Kultury w przyszłym roku w kwocie około 500 tys., aby to 
nagłośnienie i oświetlenie zapewnić na najwyższym pozio-
mie. Na pewno jest to potrzebne, a z uwagi na ilość imprez, 
które będą planowane w Fosie, na pewno zmniejszy koszty 
tych imprez o konieczność najmu tego sprzętu. Oczywiście 
oszczędności będą także związane z tym, że będzie scena, 
będzie zadaszenie, więc te imprezy będziemy zamykać tyl-
ko w kwestii gaży wykonawców, artystów, którzy tam będą 
występować.

      Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r. 
W ostatnich dwóch tygodniach odbyły się dwa spotkania. 
Jedno dotyczyło grupy koordynującej, która składała się 
z ratuszowych urzędników oraz przewodniczących klubów. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tym spo-
tkaniu. Szkoda, że Państwo radni w tym nie uczestniczyli, 
bo była gorąca dyskusja. Ale dziękuję tym radnym, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu mieszkańców, które odbyło się 
w zeszłym tygodniu, metodą warsztatową. Było około 40 
osób z naszego miasta i gorąco debatowaliśmy w małych 
grupach nad analizą SWOT, którą przygotował dla nas 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, za sprawą doktora 
Kołsuta, który tą strategię dla nas ma opracować. Kolej-
ne spotkanie odbędzie się w grudniu, będzie też metodą 
warsztatową. A na koniec grudnia zaplanowana jest pre-
zentacja projektu strategii, która zostanie okraszona wystą-
pieniem trzech profesorów, którzy mają korzenie chojnic-
kie, na temat rozwoju miasta do 2030 roku. 

      Z mojej strony to wszystko, jeżeli mają Państwo pytania, 
serdecznie zapraszam.

Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobrania ze stro-
ny internetowej Urzędu Miasta Chojnice.
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Z ŻYCIA MIASTA

 Ciągły postęp cywilizacyjny zmusza nas do 
zwiększenia aktywności w świecie wirtualnym, chociażby 
poprzez wygodne zakupy internetowe, poszukiwanie i wy-
mianę niezbędnych informacji, korzystanie z ułatwień, ja-
kie daje nam instalacja różnych aplikacji czy też dostęp do 
naszych oszczędności i wykonywanie płatności poprzez 
bankowość elektroniczną. Niestety w świecie wirtualnym 
podobnie jak i w świecie realnym narażeni jesteśmy na róż-
ne niebezpieczeństwa, z których nie zawsze zdajemy sobie
sprawę. Możemy stracić wszystkie oszczędności, które po-
siadamy na koncie. Sprawcy mogą również zaciągnąć kre-
dyty na nasze dane.

 To często od naszej przezorności i wiedzy zależy, 
czy staniemy się ofiarą, czy też uda nam się uniknąć za-
grożenia. Bardzo ważne jest, aby surfując po sieci, prowa-
dząc różnego rodzaju aktywność, zachować czujność i nie 
dać się oszukać. Aby uniknąć pułapek zastawianych przez 
cyberprzestępców, powinniśmy stale poszerzać swoją wie-
dzę o komunikaty przekazywane przez policję, specjalistów 
z dziedziny bezpieczeństwa w sieci czy też pracowników 
instytucji bankowych. Przedstawiciele tych podmiotów sta-
rają się na bieżąco ostrzegać o pojawiających się coraz to 
nowych próbach oszustwa, kradzieży danych, a w konse-
kwencji także kradzieży pieniędzy z kont lub prowokowania 
transakcji, z konsekwencji których możemy nawet nie zda-
wać sobie sprawy.

 W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono oszu-
stwom na wnuczka czy policjanta, ale z każdym dniem 
pojawiają się nowe, niestety także skuteczne metody okra-
dania ludzi poprzez wykorzystanie internetu. Przestępcy 
działający w sieci udając klientów przesyłają fałszywe linki 
lub tworzą nawet fałszywe strony internetowe, gdzie po klik-
nięciu w link nieświadomie przekazujemy dane dostępowe 
do naszego konta. Wtedy wystarczy zaledwie kilka sekund, 
aby przestępcy „wyczyścili” nam konto.

 Niezwykle popularną metodą oszukiwania stało 
się podawanie za pracowników infolinii bankowej i wyłudza-
nie przez telefon wszystkich danych osobowych z numera-
mi kart, kodami pin, numerami CVC, a także loginami i ha-
słami dostępowymi do kont. Bardzo często nieświadome 
osoby myśląc, że mają do czynienia z pracownikiem banku, 
bez zastanowienia przekazują im dane, o które prawdziwy 

pracownik nigdy by nie zapytał. Niestety nie każdy użytkow-
nik internetu zdaje sobie sprawę jak łatwo, nieświadomie 
możemy udostępnić dane przestępcom i w konsekwencji 
stracić swoje oszczędności, dlatego bądźmy ostrożni, pa-
miętajmy, aby nigdy i nikomu nie przekazywać swoich pouf-
nych danych: żadnych numerów kart, pinów czy haseł.

 Pracownicy banków dzwoniąc do Ciebie
nigdy nie proszą o:

• instalację dodatkowych aplikacji, które miałyby po-
twierdzić Twoją tożsamość, zatwierdzić płatność lub 
podnieść poziom bezpieczeństwa;

• podanie pełnego hasła do konta; 
• kodu PIN do konta lub aplikacji bankowej;
• numerów kart;
• żadnych kodów aktywacyjnych;
• czy kodów do autoryzacji transakcji.

Jak działają przestępcy?

• Podszywają się np. pod numer infolinii banku lub in-
nej instytucji, a dzwoniąc przedstawiają się jako pra-
cownicy infolinii bankowych lub jednostek związanych 
z bezpieczeństwem;

• Nakłaniają do podania danych do logowania w banko-
wości elektronicznej, kodów autoryzacyjnych czy da-
nych z kart płatniczych – ich numerów, daty ważności 
czy kodów CVC

• W rozmowach często powołują się na przykład na 
konieczność potwierdzenia tożsamości, względy bez-
pieczeństwa, incydenty naruszenia danych;

• Często przekonują, że dzwonią, aby zapobiec atako-
wi hakerów, obiecują wypłatę zysków lub ich części 
z osiągniętych inwestycji w kryptowalutę (Bitcoinów);

• nakłaniają do uruchomienia aplikacji, jak np. Any 
Desk, QuickSupport, umożliwiających kontrolowanie 
Twojego komputera lub telefonu.

Pamiętajmy aby:

• Nikomu nie udostępniać swoich urządzeń, zwłaszcza 
tych, z których korzystamy logując się do bankowości 
elektronicznej;

• Nie przekazywać żadnych poufnych danych czy ha-
seł, które znamy tylko my;

• Po odebraniu takiego telefonu nawet, gdy wyświetla 
się numer infolinii banku, nie możesz być pewien, że 
rozmawiasz z pracownikiem banku. Dlatego rozłącz 
się i zadzwoń do znanej nam placówki lub na infolinię, 
aby potwierdzić tożsamość pracownika;

• Uważać na fałszywe SMS-y oraz wiadomości e-ma-
ilowe o zaległościach, konieczności uregulowania 
płatności. 

• Nie klikać na podane linki, nie instalować żadnych 
aplikacji - to sposób przestępców na poznanie Twoich 
danych dostępowych do konta i kradzież pieniędzy;

• Nie otwierać takich załączników/ linków w podejrza-
nych wiadomościach, ponieważ mogą zawierać zło-
śliwe  oprogramowanie.

Jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa:

 Zadzwoń na policję, złóż zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zadzwoń na infolinię 
swojego banku i przekaż wszystkie niezbędne informacje.

(na podstawie informacji policji pomorskiej)

BĄDŹ CZUJNY  NIE DAJ OSZUKAĆ SIĘ W SIECI !!
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Chojnickie Centrum Kultury
 Wrzesień w Chojnickim Centrum Kultury upły-
nął w rytmie premier, konkursów, wystaw i koncertów. 
W ramach Dni Sztuki można było poobcować z kulturą 
i sztuką, poznając wielu artystów i ich twórczość. Wy-
stawę Krzysztofa Gliszczyńskiego pt. „Historia mala-
rza z Borowego Młyna” można oglądać w sali wystawo-
wej ChCK do połowy października. Jednocześnie, wraz 
z rokiem szkolnym rozpoczęły się zapisy na zajęcia do-
datkowe organizowane przez ChCK. W ofercie warszta-
ty  muzyczne, teatralne, plastyczne oraz taneczne. 

Koncert Kamila Husseina, czyli electro-popowe
granie inspirowane latami 80.

14 października o godz. 19.00 na scenie Chojnickiego 
Centrum Kultury wystąpi Kamil Hussein z zespołem. Pol-
sko-syryjski artysta zadebiutował na rynku muzycznym na 
początku 2021 roku singlem „Muszę iść tam sam”. Jego 
premierowy materiał wpisuje się w brzmienie electro-popo-
we inspirowane latami 80. Artysta odpowiada za kompozy-
cje i sferę tekstową, aktualnie kończy pracę nad debiutanc-
kim albumem. Młodytwórca został okrzyknięty nadzieją 
polskiej sceny muzycznej. Inspirują go przede wszystkim 
artyści, którzy przebyli w życiu trudną drogę i pomimo ży-
ciowych trudności nie poddali się. Za przykład podaje ta-
kich twórców jak Marek Grechuta, Krzysztof Krawczyk czy 
The Weekend. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w kasie 
ChCK i przez internet na www.ckchojnice.pl 

XXIII Chojnickie Filmobranie

Chojnickie Centrum Kultury wraz z Dyskusyjnym Klubem 
Filmowym „Cisza” zapraszają na 23. edycję przeglądu naj-
ciekawszych filmów, które nie zmieściły się w repertuarze 
kina, a warto je obejrzeć. Tegoroczna edycja odbywa się 
pod hasłem „Wiara - nadzieja – miłość”. Maraton filmowy 
trwać będzie trzy dni, począwszy od soboty 2 październi-
ka. Tradycyjnie, jak co roku, na dużym ekranie zobaczymy 
produkcje polskie i zagraniczne. Wśród propozycji pol-
skich zdecydowanie warto obejrzeć dramat „Sweat” oraz 
film biograficzny „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. 

Z produkcji zagranicznych należy zwrócić uwagę na au-
striacką „Aide”, duńską „Nadzieję”, czy produkcje belgijskie 
„Weselny toast” i „Anette”. Przed każdą projekcją krótką 
prelekcję wygłoszą filmoznawcy wprowadzając w temat 
filmu. Cykl filmowy wzbogacony zostanie podsumowaniem 
Powiatowego  Konkursu Plastycznego pt. „Obejrzałe(a)m, 
namalowałe(a)m”. Bilet na pojedynczy film kosztuje 15 zł 
zaś karnet na całe wydarzenie (10 filmów) to wydatek 100 
zł.
 

Spektakl „Kobieta idealna”

7 października o godz. 19:00 w Chojnickim Centrum Kul-
tury będzie można zobaczyć spektakl „Kobieta idealna” 
w gwiazdorskiej obsadzie. Znakomita komedia pomyłek, 
której reżyserem jest Stefan Friedman i Adrianna Biedrzyń-
ska, to pełna intryg i zwrotów akcji opowieść, która na we-
soło ukazuje rozterki każdego z nas. To doskonała szuka 
o mieszaniu ról damsko-męskich, o konieczności łączenia 
sił i o znajdywaniu radości w małych rzeczach. Bezkonku-
rencyjna wartka fabuła osadzona w naszej rzeczywistości 
oraz niezrównany popis aktorski! Bilety zakupione na wcze-
śniejszy termin (przedstawienie było przekładane z powodu 
pandemii) zachowują ważność.Koszt biletu to 80 zł. Można 
je nabyć w kasie ChCK lub przez internet. 

Jesienne koncerty, wystawy i  spotkania z poezją

21 października na scenie ChCK będziemy mogli usłyszeć 
recital „Muszę coś zrobić z nocami”  z autorskimi piosenka-
mi Ryszarda Stopy. Jego recital to w zamierzeniu, bardziej 
niż koncert, nastrojowy spektakl wokalny, nawiązujący do 
długich, jesiennych wieczorów. W programie znajdą się 
głównie piosenki aktorskie, w tym utwory dotychczas nie 
wykonywane przez wokalistę, takich autorów jak Osiecka 
czy Kofta. Oprawę muzyczną stworzą pianista - Sebastian 
Nowakowski oraz kontrabasista - Maciej Kowalski.
23 października chojniczanie będą mogli wziąć udział 
w wieczorze z poezją i malarstwem Jana Sabiniarza, które-
go wystawa będzie czynna już od 16 października. 
24 października z okazji jubileuszu Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Francuskiej w Chojnicach znany pomorski 
akordeonista, Paweł A. Nowak przygotował specjalny kon-
cert z udziałem wspaniałych artystów: Darii Zaradkiewicz 
i Doroty Lulki. Wokalistkom akompaniował będzie złożony 
z młodych i energicznych instrumentalistów Kwartet Gdań-
ski. Muzycznym gospodarzem wieczoru będzie Paweł A. 
Nowak. W programie koncertu zabrzmią znane tematy 
filmowe francuskiego kina, wirtuozowskie kompozycje Ri-
charda Galliano oraz utwory z repertuaru ZAZ i Edith Piaf.
W ramach Dni Kultury Kaszubsko- Pomorskiej zaplano-
wany jest szereg imprez: konkurs recytatorski EKO-ART 
w języku kaszubskim i w języku polskim, konkurs plastycz-
ny BARWY JESIENI, który w tym roku nosi tytuł „Kolory 

jesieni w kwadracie”, warsztaty teatralne dla grup teatral-
nych z całych Kaszub, czy też Turniej Baśki o Puchar Sta-
rosty Chojnickiego.

Spotkanie młodzieży z Olimpijczykami

Z początkiem jesieni odbyły się dwa spotkania o charak-
terze edukacyjnym w ramach nowego projektu „Możesz! 
Uwierz!”. Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło olimpijczy-
ków, którzy reprezentowali Polskę i nasze miasto na Pa-
raolimpiadzie w Tokio: Lecha Stoltmana– multimedalistę 
i zdobywcę brązowego medalu w 2021 roku oraz Magda-
lenę Kwaśną – żeglarkę multimedalistkę, reprezentantkę 
Polski w żeglarskiej klasie Laser Radial. Olimpijczycy opo-
wiedzieli o swoich początkach, trudach, sukcesach, poka-
zując zgodnie z nazwą projektu, że trzeba uwierzyć w swoje 
możliwości, by osiągnąć sukces. 

„Wielka pomoc dla małego Aleksa” 
– akcja charytatywna

30 października o godz. 15:50 w Chojnickim Centrum Kul-
tury odbędzie się charytatywny koncert rockowo-metalowy 
pod hasłem „Wielka pomoc dla małego Aleksa”. Podczas 
koncertu będą zbierane pieniądze na rzecz Aleksa Żakow-
skiego z Chojnic - dwumiesięcznego chłopca, który choruje 
na SMA typu 1, rdzeniowy zanik mięśni, najbardziej agre-
sywną postać tej choroby. Pieniądze będą zbierane na te-
rapię genową.
 Na scenie wystąpi The Black Thunder z Bytowa, 
który podczas koncertu będzie promował swój drugi studyj-
ny album pt. „Into The Darkness We All Fall” oraz chojnickie 
zespoły Mass Insanity, Wookman, Tyran, Layo i Dark Tree. 
Podczas wydarzenia odbędą się licytacje, z których całko-
wity dochód zostanie przekazany na rzecz małego Aleksa.
Wejściówką na koncert będzie wrzutka do puszki. Na miej-
scu występujące zespoły rozstawią swoje sklepiki, w któ-
rych będzie można zakupić koszulki, płyty, itp. Na parkingu 
przy ChCK będzie czekać grill z ogródkiem piwnym, a po 
koncercie odbędzie się afterparty w Barze Kolejarz przy 
stadionie ChKS Kolejarz 1926.
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Chojnicki Tydzień Demokracji Aniela Dulska wiecznie żywa
 Prezydent Andrzej Duda nie 
mógł lepiej trafić z wyborem lektury na 
Narodowe Czytanie. „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej przeżywa 
dziś renesans, bo przykładów hipokryzji 
i zakłamania mamy teraz na pęczki.

 Niedawno po „Moralność...” się-
gnął Łukasz Sajnaj w Chojnickim Centrum 
Kultury. Dokonał też ciekawego zabiegu 
trawestacji tytułu sztuki Zapolskiej, zgodnie 
z którym nie tylko Aniela Dulska ma za usza-
mi, ale generalnie „państwo Dulscy” są ska-
żeni podwójną moralnością i kołtuństwem...  

Czytanie w Blaszaku

 Miejska Biblioteka Publiczna, któ-
ra prezydencki program czytania pilotuje 
od początku, w tym roku zaprosiła na czy-
tanie tuż przy swojej filii na ul. Młodzieżo-
wej. Na wewnętrznym dziedzińcu blaszaka 
ustawiono krzesła i dla „aktorów”, i dla wi-
dzów. A ponieważ 4 września była sobota, 
czas zakupów, a trakt leży na trasie wielkich 
sklepów i targowiska, więc trochę ludzi mia-
ło szansę przystanąć albo przysiąść, by po-
słuchać. I przystawali, i słuchali. Najpierw 
o samej idei Narodowego Czytania, o któ-
rym powiedziała kilka słów dyrektorka MBP 
Anna Lipińska, potem o autorce komedii i jej 
twórczości (Anna Maria Zdrenka i Weronika 
Sadowska).
 Gdy Weronika Sadowska ze sto-
warzyszenia LekTURa zadzwoniła do mnie 
z propozycją wzięcia udziału w tej zabawie, 

nie pomyślałam, że przypadnie mi rola...
Anieli Dulskiej. Siedem razy bym się zasta-
nowiła, zanim powiedziałabym tak. Bo jakoś 
trudno było mi wyobrazić sobie siebie jako 
krakowską mieszczkę, pazerną i cwaną, 
z Bogiem na ustach, a z diabłem za skórą...
Ale słowo się rzekło...I na szczęście było to 
TYLKO czytanie, a nie granie na scenie!

Była chemia!

Ale to była wielka przyjemność „być” panią 
Dulską  podczas Narodowego Czytania 
„Moralności pani Dulskiej” w tak doborowym 
towarzystwie! Wspaniałymi partnerami byli 
Weronika Sadowska i Agnieszka Schreiber 
(Mela i Hesia), Grzegorz Szlanga (Zbysz-
ko), Mirosława Łuszczak (Juliasiewiczowa), 
Malwina Miszewska (Hanka) i Alina Pelow-
ska (Lokatorka), jak również wprowadzają-
ca w świat dramatu Anna Maria Zdrenka. 
Wszyscy doskonale się bawiliśmy, a che-
mia między nami sprawiała, że frajda była 
podwójna!
 Aż szkoda, że czytany był tylko 
I akt...Bo przecież później robi się jeszcze 
ciekawiej... Często mówimy o klasyce, że 
jest wiecznie żywa. W przypadku Zapolskiej 
i jej komedii o pani Dulskiej nie ma w tym ani 
grama przesady. Wystarczy się rozejrzeć 
dookoła...

Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna

 Klub Tygodnika Powszechnego 
w Chojnicach razem z II LO im. Ander-
sa po raz pierwszy zaprosił na Chojnicki 
Tydzień Demokracji. Bo ta forma ustro-
jowa ma coraz słabsze notowania i może 
warto przyjrzeć się, jakie są jej wady, 
a jakie zalety.

 Inicjatywa została wsparta przez 
powiat chojnicki, a zainspirowało ją podob-
ne wydarzenie organizowane w Gdańsku 
przez nieżyjącego już prezydenta tego mia-
sta Pawła Adamowicza. 

Nie wszystko nam wyszło 
 Początek nastąpił 15 września 
w Międzynarodowym Dniu Demokracji.  
Hasło przewodnie brzmiało „Demokracja 
oznacza mieszanie się do swoich własnych 
spraw” (Max Frisch).
 15 września o dziedzictwie „So-
lidarności” i jego znaczeniu dla młodego 
pokolenia opowiadał były wicemarszałek 
Senatu Jan Wyrowiński. – Wiem, że nie 
wszystko nam wyszło – mówił opozycjoni-
sta z czasów komuny. – Za mało było tej 
prawdziwej solidarności, kiedy budowali-
śmy demokratyczne państwo, dla wielu było 
to dramatyczne. Nie potrafiliśmy rozliczyć 
się z sędziami, którzy wydawali nieuczciwe 
politycznie wyroki, nie zwróciliśmy zagra-
bionych nieruchomości. Dziś problemem 
jest to, jak rządząca większość sprawuje 
władzę, ale wciąż jeszcze żyjemy w pań-
stwie demokratycznym. Ja dziś mogę siebie 
nazwać skruszonym liberałem...

Prawo to podstawa

 W kolejnych dniach licealiści ana-
lizowali teksty ks. Józefa Tischnera, m.in. 
„Etykę Solidarności” i oglądali film pt. „Si-
łaczki” o początkach ruchu emancypacyjne-
go w Polsce.
 20 września spotkali się z Magdą 
Krzyżanowską-Mierzewską, radcą praw-
nym i prawniczką Trybunału Praw Człowie-
ka w Strasburgu, z którą rozmawiali o roli 
prawa w państwie i zagrożeniach, jakie 
wynikają z instrumentalnego jego trakto-
wania. Zastanawiali się, czy język, jakim 
posługują się prawnicy, naprawdę musi 
być tak nieprzyjazny dla przeciętnego Ko-
walskiego, ale też nad tym, do czego jest 
nam potrzebne prawo i dlaczego nie można 
chodzić na skróty, jeśli chce się żyć zgodnie 
z Konstytucją.  
 Ostatnim punktem Tygodnia była 
21 września debata z udziałem prezyden-
ta Sopotu Jacka Karnowskiego, starosty 
chojnickiego Marka Szczepańskiego i bur-
mistrza Chojnic Arseniusza Finstera o funk-
cjonowaniu samorządu i udziale młodych 
w życiu lokalnych społeczności.  
 Po sygnałach od mieszkańców 
wiadomo, że niektórzy ubolewali, że Tydzień 
Demokracji odbył się tylko w szkolnych mu-
rach. – Warto na przyszłość kontynuować 
go w otwartej przestrzeni nie tylko dla szkol-
nej społeczności – było słychać takie głosy.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Jan Wyrowiński opowiadał
o dziedzictwie „Solidarności”

Magda Krzyżanowska-Mierzewska
 – o roli prawa w państwie
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Dni Sztuki z Januszem Trzebiatowskim W zdrowym ciele zdrowy duch
 Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego i w tym roku zaprosiło na Dni 
Sztuki, a spiritus movens wydarzeń był 
sam artysta z Krakowa. Działo się zaś 
w różnych miejscach – w bibliotece, 
w restauracji i w Chojnickim Centrum 
Kultury.

 17 września w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej otwarto okolicznościową wysta-
wę wydawnictw związanych z Januszem 
Trzebiatowskim albo jego autorstwa. Była to 
też okazja do złożenia mu życzeń z okazji 
85 urodzin, które co prawda były w lipcu, ale 
chojniczanie dopiero teraz mieli okazję ar-
tystę zobaczyć. O koncepcji wystawy i roz-
woju sztuki Trzebiatowskiego mówił Paweł 
Boczek. 
 Kolejnego dnia organizatorzy za-
prosili na „Śniadanie ze sztuką”. Miało być 
w muzealnej baszcie, ale poręczniej było 
urządzić to spotkanie w restauracji „Sukien-
nice”. To tu przyjaciel malarza Ferdynand 
Nawratil miał przybliżyć słuchaczom ideę 
jedności sztuk, jednak gdy zaczął opowia-
dać o fantastycznych losach swojej rodziny, 
to czasu nie starczyło na nic więcej...

Od malarza pokojowego do artysty

 W niedzielę w sali wystawowej 
Chojnickiego Centrum Kultury można było 
oglądać wystawę prac Krzysztofa Glisz-
czyńskiego, prof. Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Jest dedykowana jego ojcu, 

który był malarzem pokojowym w Borowym 
Młynie, a szczęśliwe życie rodziny brutal-
nie przerwała wojna i roboty przymusowe 
w Niemczech. To właśnie w centrum sali 
znajduje się instalacja nawiązująca do fa-
chu ojca malarza i twórczo przetwarzająca 
ten motyw. Oprócz niej są tu obrazy abs-
trakcyjne wykorzystujące przeróżne rodza-
je tworzywa (pył marmurowy na przykład) 
do powstawania stonowanych płaszczyzn, 
gdzie tu i ówdzie pojawiają się jakieś hie-
roglify, liczby, zasieki ...(te ostatnie nie 
z Usnarza Górnego, bo praca jest sprzed 
dwudziestu lat). 

Barytonem po kaszubsku

 Tego dnia atrakcją był niecodzien-
ny koncert Tomasza Fopke (wokal) i Wito-
sławy Frankowskiej (fortepian), prowadzony 
przez Pawła Jutrzenkę Trzebiatowskiego. 
Niecodzienny dlatego, że baryton wyśpie-
wał słynne operowe arie i pieśni w języku 
kaszubskim, w swoim własnym na ogół tłu-
maczeniu! Były też popularne kaszubskie 
utwory, ale i Okudżawa! Wszystko dlatego, 
że występ był prezentem dla Janusza Trze-
biatowskiego, który wciąż podkreśla swoje 
korzenie i przywiązanie do regionu, gdzie 
się urodził. Koncert „Kaszubie z Krakowa” 
został przyjęty entuzjastycznie i był ostat-
nim punktem programu Dni.

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

 Już po raz piąty w Funce spo-
tkały się na plenerze sportowo-arty-
stycznym dzieciaki z chojnickich szkół 
podstawowych. Od 22 do 24 września 
miały szansę się wyszaleć – na boisku 
i przy sztaludze.

 Uczestników zrekrutowano ze 
wszystkich chojnickich szkół i z Pracowni 
Sztuki Nowa. – Intencja była taka, żeby po 
pandemicznej izolacji dzieci miały szansę 
się spotkać, zintegrować – opowiada Vio-
letta Klugowska, komisarz pleneru. – Ale 
też spędzić czas na zajęciach ruchowych, 
co przy tak długim czasie spędzonym przy 
komputerze podczas zdalnego nauczania 
było na pewno pożądane. No i była także 
okazja poćwiczyć malowanie.

Od porannej gimnastyki

 Była więc i gimnastyka poranna, 
i zajęcia aerobowe, gry zespołowe, spacery 
i podchody. Nad przebiegiem zajęć czuwali 
sportowi animatorzy, którzy stawali na gło-
wie, żeby nikt się nie nudził i żeby ćwiczenia 
wyzwalały jak najwięcej dobrej energii.
 Ta przydawała się także podczas 
zajęć plastycznych – pod namiotem i w ple-
nerze, nad brzegiem jeziora czy na samym 
pomoście, gdzie co prawda wiało jak złe, ale 
ileż inspiracji można było znaleźć w ogląda-
nym na żywo pejzażu! Tematy korespon-
dowały z naturą, bo były to „Pejzaż wodny” 

i „Drzewa...drzewa...drzewa”. Nie zabrakło 
konkursu plastycznego na plakat – „Moda 
na sport”.   

Do malarskich wizji

 23 września podejrzałam kawałek 
dnia w ośrodku Mikomania w Funce. Naj-
pierw sportową rozgrzewkę, potem malowa-
nie. Dzień był chłodny i wietrzny, ale uczest-
nikom pleneru jakoś to nie przeszkadzało. 
Ciepło ubrani, z równym zapałem biegali 
i pokonywali przeszkody, jak oddawali się 
mieszaniu farbek i tworzeniu swoich malar-
skich wizji na papierze. Panie nauczycielki 
doglądały, jak wygląda postęp prac i w razie 
potrzeby podpowiadały, co warto jeszcze 
zrobić, co poprawić itp. Część uczestników 
była dobrze zaprawiona w plenerowych bo-
jach, bo nie byli tu pierwszy raz. 
 Potem był czas na obiad, żeby 
mieć siłę na ciąg dalszy zajęć, a wieczorem 
planowana była jeszcze wspólna zabawa. 
 Plener odbywał się pod hasłem 
„W zdrowym ciele zdrowy duch” i faktycznie 
dawał nadzieję, że ta starożytna maksyma 
się tu sprawdzi. Już samo oddychanie w so-
snowym lesie przynosiło odmianę od życia 
w mieście, a co dopiero fizyczny wysiłek! 
Jeśli dodać do tego inwencję artystyczną, 
to wyjdzie idealna harmonia!

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Janusz Trzebiatowski na tę okazję 
założył odpowiednią koszulę... Malujemy ...
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Sięgaj prosto do gwiazd! Zmiana warty w Towarzystwie Przyjaciół LO
 Wielu z nas nawet nie wie, że 
mamy „swojego” Kopernika. Tak, tak, 
z Chojnic właśnie. A 13 września opowia-
dał o nim w Chojnickim Centrum Kultury 
astronom Jerzy Rafalski z toruńskiego 
Planetarium. 

 Daj Boże każdemu nauczycielo-
wi taki dar popularyzowania nauki, który 
nie doprowadza młodych ludzi do ziewa-
nia i kręcenia się na krześle! Rafalski go 
ma i nie zawahał się go użyć. Gdy trzeba, 
podskakiwał, „chwytał gwiazdki” dla zaba-
wy, brzdąkał na gitarze, ale przede wszyst-
kim prostym i zrozumiałym językiem mówił 
o niebie, gwiazdach i planetach, a także – 
uwaga, uwaga – o urodzonym w Chojnicach 
uczonym Johannie Danielu Titiusie (1729-
1796), astronomie, fizyku i biologu, trochę 
też filozofie i teologu, translatorze, nauczy-
cielu akademickim. Ufff...Johann był synem 
chojnickiego kupca Jakoba Tietza, a po 
śmierci ojca wychowywał go wuj z Gdań-
ska, dzięki któremu otrzymał gruntowne 
wykształcenie. Studiował w Lipsku, był 
profesorem w Wittenberdze, później rekto-
rem tej uczelni. W nauce jest znany przede 
wszystkim jako współtwórca reguły Titiusa-
-Bodego, która dotyczy średniej odległości 
od siebie planet  w Układzie Słonecznym.

O Jaśku, który patrzył w gwiazdy

 - Lubicie matematykę? – pytał 
dzieciaki Rafalski. Gdy usłyszał zgodny po-
mruk, że raczej nie, wcale się nie zniechęcił. 
– W mieście, w którym urodził się Titius, nie 

wolno matematyki nie lubić – zaapelował.
– Ona się bardzo przydaje, a waszemu kum-
plowi sprzed dwustu lat, niejakiemu Jaśko-
wi, który za młodu zbierał kamyki i patrzył 
w gwiazdy, pozwoliła odkryć harmonię, jaka 
panuje we Wszechświecie.
 Bo reguła Titiusa-Bodego opisu-
jąca odległości planet od siebie jednocze-
śnie potwierdza, że w Układzie Słonecznym 
występują prawidłowości, które można ob-
liczyć. Pasjonująca opowieść o planetach, 
gwiazdach i niebie dzieciakom się tak 
spodobała, że chciały mieć także zdjęcie 
z astronomem z Torunia, a kto wie, może 
ziarno zakiełkuje i same będą kiedyś sięgać 
do gwiazd?

Co tam w parku?

 Przypomnijmy, że wciąż czeka na 
realizację projekt astronomicznej enklawy 
w parku 1000-lecia, która ma promować 
i przypominać sławnego chojnickiego astro-
noma. Kilka lat temu zgłosił go obecny peł-
nomocnik burmistrza ds. nauki Przemysław 
Zientkowski, ale jak dotąd „w tym temacie” 
panuje martwa cisza. Szkoda, może czas 
najwyższy wrócić do tego pomysłu i uczyć 
dzieci o wybitnych chojniczanach nie tylko 
w szkole. Skoro stać nas na podgrzewaną 
murawę dla „Chojniczanki” za kilka milio-
nów złotych, to chyba nie będzie uszczerb-
kiem dla budżetu tak niepozorny wydatek 
o edukacyjnym charakterze...   

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

  16 września na walnym członko-
wie stowarzyszenia powierzyli funkcję 
prezesa Sebastianowi Matthesowi. Ko-
misję rewizyjną poprowadzi Natalia Gra-
bowska, a sądem koleżeńskim dowodzi 
Joanna Węsierska.

 Wybory poszły nadzwyczaj spraw-
nie. W siedmioosobowym zarządzie znaleź-
li się: Monika Szczukowska, Paweł Boczek, 
Bogdan Kuffel, Janusz Gierszewski, Olgierd 
Buchwald i Henryk Dłużewski. W komisji 
rewizyjnej: Anna Lipińska, Adriana Kosec-
ka, Joanna Trojanek i Sylwia Sobieszczuk, 
zaś w sądzie koleżeńskim: oprócz Joan-
ny Węsierskiej – Henryk Błoniarz i Józef 
Pokrzywnicki. 
 Nowo wybrany prezes nie ukry-
wa, że łatwo nie będzie. Ale jednocześnie 
ma nadzieję, że stowarzyszenie nabierze 
wiatru w żagle. A musi to zrobić, bo zbliża 
się 400-lecie gimnazjum jezuickiego, które 
szkoła będzie chciała w wyjątkowy sposób 
uczcić.

Prof. Czapla w Galerii Wielkich

 W Galerii Wielkich przybędzie ko-
lejny portret – tym razem profesora Tade-
usza Czapli, który zasłużył się jako twór-
ca harcerstwa w chojnickim gimnazjum 
i pierwszy komendant Hufca ZHP Chojni-
ce. Jego sylwetkę przedstawił harcmistrz 
Przemysław Singer. A harcerki pełniły przy 

podobiźnie profesora Czapli wartę do mo-
mentu przecięcia wstęgi.
 Miło było posłuchać uzdolnionych 
licealistek – Zuzanny Krysy i Małgorzaty 
Szmaglinskiej, o których wicedyrektor Ol-
gierd Buchwald powiedział, że takich jak 
one uczniów życzyłby sobie jak najwięcej 
– nie tylko ładnie śpiewają, ale świetnie 
się uczą i na dodatek angażują się w inne 
działania. 

LOWE i wystrzał 

 Dyrektorka szkoły Małgorzata 
Gierszewska miała okazję pochwalić się 
sukcesem programu LOWE, czyli wyjściem 
Zespołu Szkół za opłotki i otwarciem się na 
potrzeby rodziców i dziadków poprzez za-
proszenie na różnorodne kursy i warsztaty. 
Chętnych przybywa non stop, a niestety, 
program niedługo się skończy. – Będziemy 
się starać o jakąś formę kontynuacji – za-
pewnia Gierszewska.
 Niespodzianką był wystrzał z ha-
kownicy tuż przed końcem spotkania w auli. 
Okazało się, że to na cześć Bogdana Kuffla 
i jego siedemdziesiątki na karku. Dostał tort, 
różę i mnóstwo podziękowań za swoją twór-
czą wenę i sto tysięcy pomysłów. Kwiatami 
uhonorowano też jego żonę Krystynę, bo 
gdyby nie ona, to przecież „pierwszy choj-
nicki rycerz” sam nie dałby rady...

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Jerzy Rafalski razem 
z dziećmi sięga do gwiazd

Sebastian Matthes został 
nowym prezesem TPLO
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Jarmark Kujawsko – Pomorski w Myślęcinku
 12 września 2021 roku po ponad 
rocznej przerwie wymuszonej epidemią 
odbył się Jarmark Kujawsko – Pomorski 
w Myślęcinku. Stowarzyszenie „Dwo-
rek Polski” jest obecne na jarmarku od 
kilku lat i tradycją stało się, że jarmark 
rozpoczynany jest polonezem, którego 
prowadzi młodzież z Dworku Polskiego. 
Tego roku w pierwszych parach razem 
z tancerzami poloneza odtańczyli Dyrek-
tor Leśnego Parku Kultury i Wypoczyn-
ku w Bydgoszczy Bożena Hennig oraz 
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa w Bydgoszczy Michał 
Krzemkowski.

 Atrakcje jarmarku sprzyjały rodzin-
nej atmosferze panującej zarówno wśród 
zespołów regionu,  jak i wśród zgromadzo-
nej publiczności. Na scenie oprócz Dworku 
Polskiego można było zobaczyć koncerty 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawioki od Do-
brego”, „Bronisławianki” z Bronisławia, 
„Płomienie”, „Nadwiślanie” z Czarża, „Złoty 

Krąg” z Gminy Bobrowo oraz „Powiślan-
ki” z Kwidzyna. Poza sporą dawką muzyki 
i tańca, dodatkowo uczestnicy jarmarku 
mogli podziwiać rękodzieło i skosztować re-
gionalnych rarytasów, a także uczestniczyć 
w „Zoowyprawie”, czy zawodach konnych. 
Mogliśmy między innymi obejrzeć wystawę 
fotografii przyrodniczej, uczestniczyć w grze 
edukacyjnej, eksperymentach, pokazowym 
karmieniu zwierząt, zabawach z animatora-
mi oraz dogoterapii. 
 Organizatorem imprezy był Leśny 
Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. 
Prowadziła redaktor Krystyna Lewicka – 
Ritter. Organizatorom dziękujemy za go-
ścinność i możliwość wspólnego promowa-
nia polskiego dziedzictwa kulturowego.
 Koncert Stowarzyszenia „Dworek 
Polski” odbył się w ramach zadania pn. Kul-
tywowanie dziedzictwa narodowego przez 
Stowarzyszenie „Dworek Polski”. Zadanie 
dofinansowane zostało przez Miasto Choj-
nice i Powiat Chojnicki. Partnerem zadania 
jest Chojnickie Centrum Kultury. 

CHOJNICE 52 397 12 51

www.TRANSMARchojnice.pl

NAJLEPSZY POLSKI OPAŁ
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Włącznik do d…ziury
 Niby nic, drobiazg. A jednak 
irytuje. Wiele sygnalizatorów na choj-
nickich skrzyżowaniach ma włączniki 
pozwalające „wymusić” włączenie zie-
lonego światła dla pieszych. Ma, co nie 
znaczy, że są takie, jak być powinny.

 Przykładem jest skrzyżowanie 
Dworcowa – Łużycka - Towarowa. Tak rok 
temu wyhaczyłem gościa, który zajmuje 
się sygnalizacją świetlną. Coś tam w robił 
w skrzyni sterowniczej. To mu mówię, że 
przyciski dla pieszych są w fatalnym sta-
nie. Trudno się dziwić – miliony naciśnięć, 
nie zawsze jak muśnięcie skrzydła mo-
tyla. Czasami z impetem buldożera. Ale 
do takiej pracy są projektowane. Jednak 
i one nie są w stanie po długim używaniu 

wszystkiego wytrzymać. Pan stwierdził, że 
jak się skończą remonty, to się naprawi. 
Fakt, był to czas, kiedy na Łużyckiej i Towa-
rowej i samym skrzyżowaniu „ryto”. Desz-
czówka, ścieżka rowerowa, przestawianiu 
muru przy posesji na Towarowej, wszystko 
rozkopane. Co miało to wspólnego z sy-
gnalizacją nie wiem, ale OK, pomyślałem, 
poczekamy.

 O remontach, rozrytych ulicach – 
również ul. Kaszubskiej– większość miesz-
kańców pewnie już zapomniała. Pan od 
sygnalizacji o tym, co obiecywał, chyba też. 
Włączniki są dzisiaj w stanie rozsypki, moż-
na powiedzieć wręcz rozwalone. Ciekawe, 
kiedy wreszcie zostaną naprawione?

(pe)
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 Wrzesień jest zawsze miesiącem szczególnym! Początek roku szkolnego, pa-
miętne rocznice. 1 września -  godz.4.45  na placyku przed obeliskiem Pomordowanych 
Kolejarzy zbieraja się liczne poczty sztandarowe, delegacje organizacji społecznych, insty-
tucji, szkół. Uczestniczą też miejscowi parlamentarzyści – Senator RP Stanisław Lamczyk, 
Posel na Sejm RP Aleksander Mrówczyński oraz  Starosta Chojnicki Marek Szczepański, 
Burmistrz Miasta Arseniusz Finster, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, Radni 
harcerze strażacy żołnierze. Prowadzący uroczystość Grzegorz Szlanga przypomina hi-
storię tego poranka z 1939 roku. Zamiast pociągu pospiesznego z Berlina na stację wjeż-
dża pociąg pancerny. Padają pierwsze strzały, giną pierwsi chojniczanie. Wszystko w au-
tentycznej scenerii chojnickiego dworca i budzącego się poranka.

 Genialny pomysł na takie upamiętnienie 1 września. Przejmująca uroczystość 
będąca żywą lekcją historii. Szkoda tylko, że nie pokazano tej uroczystości  szerzej np. 
w telewizji ogólnopolskiej gdyż historia p[pierwszych strzałów II wojny świtowej dotychczas  
nie mówiła ani słowem o Chojnicach. Wieluń to atak lotniczy, Westerplatte to atak z morza,
a Chojnice to atak lądowy. 

 Bardzo dobrze się stało, że w uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści. Jako 
Kub Radnych Program 2023 będziemy ich prosili aby tą wiedzę spopularyzowali. Uwa-
żamy też iż ta forma obchodów kolejnych rocznic 1 września powinna na stałe wpisać 
się w harmonogram naszych obchodów. Jednocześnie uważamy, że nie wolno zapominać 
o uroczystościach w Dolinie Śmierci czy symbolicznym złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
Ofiar Faszyzmu czyli Orle. Warto również pamiętać o skromnym obelisku przed dawnymi 
koszarami 1 Batalionu Strzelców. Wszak stamtąd  ruszyli pierwsi żołnierze WP w sukurs 
walczącym kolejarzom. 

Tym nie mniej wiele słów uznania dla pomysłodawców
 i realizatorów obchodów w takiej formie!

 W ciagu wrześniowych uroczystości pojawiła się jeszcze jedna ważna dla wszyst-
kich Polaków – Beatyfikacja ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już kilka lat temu nada-
liśmy nazwę rondu u zbiegu uli Kard.Stefana Wyszyńskiego, Alei Brzozowej i Sępoleńskiej. 
Wówczas  nie było zwyczaju uroczystego nadawania nazw. Pojawiło się to stosunkowo nie-
dawno (począwszy od Ronda „Solidarności”). Uznaliśmy już jakiś czas temu, że właściwym 

terminem uroczystego nadania imienia będzie dzień beatyfikacji Kardynała. Patriotyczno 
religijna uroczystość zgromadziła na rondzie wielu chojniczan a widoczny z daleka napis 
wskazuje, że miasto pamięta o Wielkich Polakach.
 
        I jeszcze kilka zdań o naszych inwestycjach. Zakończona budowa dworca autobuso-
wego. Obiekt ciekawy, ładny, dobrze skomunikowany z dworcem kolejowym ale całkowicie 
pozbawiony zieleni. Podobno będzie to uzupełnione w terminie późniejszym. Zobaczymy!
Modernizacja fosy miejskiej dobiega końca. Kolejna chojnicka perełka. Warto ją zgłosić do 
konkursu na modernizację roku. Bardzo niewiele miast posiada taki amfiteatr w centrum 
miasta. Brawa też dla firmy wykonującej to wcale niełatwe zadanie inwestycyjne.

 Jest też nadzieja, że wkrótce powróci odrestaurowana grota modlitewna przy kompleksie 
dawnego szpitala. 

Radni Klubu Radnych Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Jaruszewski Kazimierz, Kosiedowska 
Janina, Kowalik Stanisław, Kuffel Bogan, Lewińska Agnieszka, Matthes Sebastian, Skocka 
Iwona, Szlanga Antoni.                               
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Najpierw Odry, potem Wiele

Wracamy na studia!

 Sernik pani Zdzisi palce lizać, 
ale nie ma co się dziwić, skoro wszyst-
ko w nim własne – twaróg swój, jajka od 
kury z podwórka. Tym ciastem zajadali-
śmy się w oddziale Muzeum Historycz-
no-Etnograficznego w Odrach (gmina 
Czersk), gdzie w dawnej karczmie mie-
ści się dziś ekspozycja archeologiczno-
-przyrodnicza związana z Rezerwatem 
Kamiennych Kręgów. 

 A smakołyk był dlatego, że te-
goroczne Europejskie Dni Dziedzictwa 
odbywają się w nawiązaniu do kulinariów 
właśnie... 

Goci z bliska

 Najpierw oglądaliśmy z wielką cie-
kawością wystawę w Odrach, po której wy-
borną przewodniczką była Hanna Rząska 
z chojnickiego muzeum. Opowiedziała nam 
o Gotach, którzy niegdyś zamieszkiwali 
w naszym regionie, o ich kulturze i obycza-
jach, o tym, co po nich zostało. Mogliśmy 
zobaczyć cudeńka świadczące o bogactwie 
ich kultury – przepiękne koraliki, kunsz-
townie zdobione pasy, zapinki, oryginalne 
amulety z księżycowym motywem, wyroby 
z egzotycznych muszli czy ceramikę, w tym 
unikatowe importy rzymskie, jak np. terra 
sigilata, która w dwóch egzemplarzach jest 
własnością naszego muzeum. Ba, popa-
trzyliśmy też na to, jak mogli wyglądać Goci 
– jasnowłosi, wysocy ludzie, ubrani w tka-
niny naturalnego pochodzenia – barwione 
płótno i wełnę, w skórzanych trzewikach, 
przepasani krajką. Śliczna Ingrid z dwoma 
warkoczami uplecionymi we włosach stoi 
w rogu sali, a Olaf, niestety, za chwilę „spło-
nie” na stosie ciałopalnym, bo jego manekin 
służy do pokazania, jak wyglądała pogrze-
bowa obrzędowość.
 Na zwiedzających czeka też 
opowieść o porostach, które można spo-
tkać w Kamiennych Kręgach w Odrach. 
Jest tu ich ponad 140 gatunków, niektóre 
kompletnie unikatowe, część – spotykana 

w rejonach górskich! Wreszcie to tu moż-
na się przyjrzeć makiecie obrazującej te-
ren Kamiennych Kręgów, z ich 10 kręgami, 
kurhanami i stelami. 
 Spacer w sosnowym lesie, po 
ścieżkach okolonych połaciami wrzosów, 
jagód i borówek, podczas którego z traw 
wyłaniają się tajemnicze głazy, omsza-
łe, pokryte plamkami porostów, okazał się 
rewelacyjną przygodą. Oczywiście każdy 
z nas chciał chwilę posiedzieć w miejscu 
nazwanym elipsą, gdzie ponoć dobroczyn-
ne promieniowanie sprawia, że przechodzą 
bóle głowy, zmartwienia dnia codziennego, 
a czuje się przypływ dobrej energii i witalną 
siłę.

Wielewska Kalwaria

Potem droga wiodła do Wiela. W kościele 
pw. św. Mikołaja, o którym zajmująco mó-
wiła dyrektorka muzeum Barbara Zagór-
ska, podziwialiśmy architektoniczny kunszt 
i polichromie oraz słynny obraz Matki Bożej 
Pocieszenia, do którego pielgrzymują wier-
ni, a który miał swój chojnicki epizod u miej-
scowych augustianów i w farze. Stamtąd 
powędrowaliśmy na Wielewską Kalwarię, 
powstałą w czasie I wojny światowej. Nie-
stety, kapliczki były pozamykane, więc mo-
gliśmy je podziwiać tylko z zewnątrz, za to 
rzeźby wybitnych przedwojennych twór-
ców Wojciecha Durka i Ignacego Zelka na 
szczęście stały w plenerze i nawet spod pa-
rasola dało się na nie łypnąć okiem. Ale lało 
już jak z cebra, więc trzeba było ewakuować 
się do autokaru.
 Ostatni smakowity punkt to obiad 
w restauracji Ambrozja w Karsinie. Nie, nie 
dają tam po grecku, ba, nawet po kaszub-
sku też nie...Ale zjedliśmy z apetytem zupę 
cebulową i de volaille w oprawie surówek, 
bo po takiej marszrucie byliśmy jednak 
głodni. Nieco po planowanym czasie wylą-
dowaliśmy w Chojnicach. No i cóż, mamy 
apetyt na więcej takich eskapad!

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Wojna zaczęła się na chojnickim dworcu
 Inaczej niż zwykle wyglądał 1 
września w Chojnicach. Przede wszyst-
kim dlatego, że trzeba było wstać mniej 
więcej o tej porze, kiedy w 1939 r. na 
chojnicki dworzec wjechał pancerny po-
ciąg i rozpoczęła się II wojna światowa.

 Pobudka około 4.00 nad ranem nie 
była sobie a muzom, bo po raz pierwszy uro-
czystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny 
światowej odbyły się przy pomniku Pomor-
dowanych Kolejarzy na ul. Dworcowej, na-
przeciw budynku dworca. W ciemnościach, 
bo jeszcze nie świtało, liczne delegacje 
złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem, 
a dr Przemysław Zientkowski przypomniał 
wydarzenia tego dnia sprzed 82. lat. Głos 
zabrali burmistrz Arseniusz Finster, sena-
tor Stanisław Lamczyk i poseł Aleksander 
Mrówczyński. Leitmotivem ich wystąpień 
była pamięć. A także nadzieja, że nigdy już 
tak straszliwa wojna się nie powtórzy.

Zdjęcia i wiersze

 W samo południe na Starym Ryn-
ku otwarto wystawę zdjęć Daniela Frymarka 
dokumentujących odkrycia archeologiczne 
w Dolinie Śmierci, a dr Dawid Kobiałka, któ-
ry kieruje pracami w tym miejscu, pokrótce 
opowiedział o poszukiwaniach swojej ekipy 
i znaleziskach. To wciąż przerażający do-
wód niemieckich zbrodni. A archeolodzy nie 
zakończyli jeszcze swoich badań.
Kolejna nowinka nastąpiła na Wzgórzu 
Ewangelickim, gdzie miłośnicy poezji, 
zaproszeni do udziału przez radnego 

Kazimierza Jaruszewskiego i przez Choj-
nickie Centrum Kultury, czytali wybrane 
przez siebie wiersze pokolenia Kolumbów. 
Tego pokolenia, które często nazywano 
straconym, gdyż wielu jego przedstawicieli 
poległo w walkach w powstaniu warszaw-
skim. Ocaleńcy – tacy jak np. Tadeusz Bo-
rowski czy Tadeusz Różewicz – nigdy nie 
wyzwolili się z piętna śmierci i grozy wojny. 

W Dolinie i w Krojantach

 Tego dnia trzeba było także zajść 
do Doliny Śmierci, bo przecież to miejsce 
najsilniej przemawia do chojniczan jako 
symbol wojny. To tu tracili życie – rozstrze-
liwani i chowani w anonimowych mogiłach 
– przedstawiciele miejscowej inteligencji, 
kapłani, kupcy, ale też pensjonariusze za-
kładu dla psychicznie chorych i wszyscy 
ci, którzy zostali uznani przez Niemców za 
„zbędnych”, „nieprzydatnych”. W dolinie pod 
pomnikiem także składano kwiaty, ale tym 
razem nie było tutaj mszy św. Ta odbyła 
się w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego, 
a przewodniczył jej ks. biskup Arkadiusz 
Okrój.   
       Podobne uroczystości w Krojantach – 
5 września – przy pomniku ułanów tym ra-
zem ograniczyły się do kilku słów Kazimiery 
Szark poprzedzających składanie kwiatów 
i mszę św. Dzieci ze szkoły w Nowej Cerkwi 
przygotowały też krótki program artystycz-
ny.  

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Humory dopisywały!

 Uniwersytet  Trzeciego Wieku 
przy PWSH „Pomerania” w Chojnicach 
zaprasza na uroczystą inaugurację roku 
akademickiego 2021/22 która odbędzie 
się 1 października o godz. 17:00 w siedzi-
bie uczelni w Sali 207.  Wykład inaugura-
cyjny wygłosi dr Magdalena Grochulska 
Rektor PWSH.

 Zaproszenie kierujemy do naszych 
studentów,  sympatyków i osób, które chcą 
wspólnie zaśpiewać Gaudeamus igitur.

           15 października o godz. 14:30 w sie-
dzibie uczelni wykład  na temat „Spad-
ki i darowizny” wygłosi Marek Enerlich 
Dziekan Wydziału nauk Humanistycznych 
PWSH. Uniwersytet już działa rekreacyjnie 

i wypoczynkowo w podróżach bliskich i da-
lekich oraz na sportowo. We wrześniu w jed-
nodniowej wycieczce został przestudiowa-
ny Kanał Brdy; w wycieczce na Podlasie 
zainaugurowaliśmy XXXX Festiwal Muzyki 
Cerkiewnej w Białymstoku ; aktywnie jeździ 
wokół komina grupa cyklistek i regularnie 
zażywa kąpieli grupa morsek. To wszystko 
dzieje się dla naszego rozwoju, uduchowie-
nia i zdrowotności. 

    W nowym roku akademickim Zarząd 
przyjmuje w każdy wtorek od godź.15 do 17 
w swoim biurze p.118  w siedzibie uczelni.

                                           Za Zarząd
                                     Maria  Wróblewska

W tym roku po raz pierwszy uroczystości 1 września przy tym pomniku
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Oktoberfest po chojnicku Dzień Edukacji Narodowej
     Przed wojną mięliśmy w Chojnicach 
trzy browary – browar Wilke,  browar 
Riedla i browar A. Six’a. Ślady po tym 
ostatnim widoczne są do dzisiaj. Po 
1945 gospodarka socjalistyczna szybko 
się z nimi „uporała”.  Mimo, że wznowiły 
swoją działalność po zakończeniu oku-
pacji na początku lat 50-tych ubiegłego 
wieku były już tylko historią. 

     Jak prawie wszystko w gospodarce, rów-
nież browarnictwo zostało poddane kontroli. 
A, że alkohol to dla państwa niewyczerpane 
źródło dochodu i jednocześnie – co by nie 
powiedział – narzędzie oddziaływania na 
społeczeństwo… Browarnictwo lokalne za-
częło się odradzać po roku 1989. Wtedy też 
na fali gospodarczych przemian i powszech-
nych prywatyzacji polski przemysł z rąk 
państwowych był wykupywany przez za-
chodnich potentatów piwnych, którzy przej-
mowali nasze lokalne marki piwne. Dzisiaj 
90% rynku jest w rękach trzech koncernów 
międzynarodowych i jednej polskiej grupy 
piwowarskiej. Jednak małe, lokalne browa-
ry rzemieślnicze zaczynają znajdować na 
piwnym rynku miejsce dla siebie. I to co raz 
śmielej. W chojnickich sklepach pojawiły się 
od pewnego czasu produkty browarów lo-
kalnych z dwóch miejscowości oddalonych 
od nas o 60 kilometrów. Była też niedawno 
próba, przez chojnickiego przedsiębiorcę 
zajmującego się handlem wyrobami alkoho-
lowymi, wprowadzenia piwa o nazwie lokal-
nej, nawiązującej do naszego miasta. Jed-
nak było ono produkowane na zamówienie 
w browarze poza Chojnicami. Ostatecznie 
piwo to się nie przyjęło.
     Kolejną próbę, i miejmy nadzieję, że uda-
ną w branży piwnej podjęto w Gościńcu. 
Rozpoczęli tam produkcję piwa typowo rze-
mieślniczego, lokalnego. Wytwarzane są 
obecnie jego cztery gatunki – pszeniczne, 
pils, marcowe i lager, który miał swoją pre-
mierę 25 września 2021 roku. W dniu tym 
nastąpiło oficjalne otwarcie Browaru Gości-
niec w Chojnicach. Chcą tam nawiązać do 
piwnych tradycji naszego miasta, zeby jak 
od połowy XIX w. do połowy XX w. mogło 
się ono poszczycić własnym browarem. Co 
prawda pierwsze wzmianki o produkcji piwa 
w Chojnicach pojawiają się już za czasów 
krzyżacki w połowie XIV w., a potem regu-
larnie w wiekach kolejnych, to produkcja 

w browarach, traktowanych jako fabryki 
piwa, zaczyna się właśnie w XIX wieku wraz 
z rewolucją przemysłową.
     Skoro mamy święto piwa, to i impreza 
miała piwną nazwę. A kojarzy się tylko jed-
na – OKTOBERFEST. Na imprezę przybyło 
wielu gości, z wicemarszałkiem wojewódz-
twa pomorskiego Leszkiem Bonną na cze-
le, których witał zarządzający browarem 
Piotr Staszków z małżonką. Jak przystało 
na bawarskie korzenie tego święta, część 
gości pojawiła się w strojach nawiązujących 
do tego regionu. Niewątpliwie dodało to ko-
lorytu całej imprezie!
      Kto ciekawy, jak wygląda piwna insta-
lacja Browaru Gościniec w Chojnicach – 
może ją obejrzeć. Jest zainstalowana w bu-
dynku browaru, a zarazem restauracji o tej 
samej nazwie, w sposób, który pozwala 
gościom ją zobaczyć. Co chyba oczywiste, 
restauracja sprzedaje teraz głównie własne 
piwa, nad których produkcją czuwa piwowar 
Andrzej Markowski. Można je kupić również 
na wynos. 
      Jak powstaje piwo? Co dalej z Browa-
rem Gościniec w Chojnicach? Planach i po-
mysłach na jego rozwój? O tym za miesiąc 
w rozmowie z Piotrem Staszków i Andrze-
jem Markowskim.

Piotr Eichler

Gala, bo hala wreszcie na miarę XXI w.
 - To było barachło – mówią dziś 
samorządowcy o targowisku miejskim 
przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach. 
Maciej Werochowski razem z kolegami 
tak długo wiercili im dziurę w brzuchu, 
aż doczekali się hali targowej z prawdzi-
wego zdarzenia. Więc 9 września można 
było świętować.

 Przypomnijmy, na placu przy Mło-
dzieżowej najpierw była giełda motoryza-
cyjna, ale po 1989 r., gdy wielu ludzi „brało 
sprawy w swoje ręce”, pojawiły się kramy 
z żywnością, odzieżą, chemią gospodar-
czą itp. Każdy stawiał, jak chciał, więc nic 
dziwnego, że targowisko, dziś już trzydzie-
stoletnie, nie grzeszyło urodą. Ba, więcej. 
Można tam było ugrzęznąć w kałuży czy 
błocie, na głowę kapało, a wiatr hulał. Prąd 
był na wagę złota, światło marne, żadnej 
kamery...O sanitariatach z prawdziwego 
zdarzenia można było pomarzyć...Maciej 
Werochowski, jeden z handlujących w tym 
miejscu, który zobaczył trochę Zachodu, 
postanowił skrzyknąć ludzi i założyć stowa-
rzyszenie, by walczyć o godne warunki pra-
cy i komfort dla klientów. Nie od razu udało 

się skruszyć ratusz, ale w końcu znalazły 
się pieniądze. I chęci. 

Mamy film!

 W ub.r. tylko symbolicznie prze-
cięto wstęgę, bo pandemia szalała i nikt nie 
myślał o hucznym otwieraniu zmodernizo-
wanego i zadaszonego targowiska. 9 wrze-
śnia w Chojnickim Centrum Kultury podczas 
uroczystości wspomnieniom nie było koń-
ca, a gala skrzyła się dowcipem i niespo-
dziankami. Najpierw można było obejrzeć 
okolicznościową wystawę dokumentującą 
metamorfozę tego miejsca. Potem han-
dlujący na targowisku, ich rodziny i goście 
obejrzeli dokumentalny film Jędrzeja Kejny, 
który pokazywał wczoraj i dziś targowiska. 
Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, 
którzy przyczynili się do budowy hali. Ale 
ci, którzy odbierali kwiatki i pamiątkowe ga-
dżety, byli wywoływani do mikrofonu, a sa-
morządowcy dodatkowo musieli przeczytać 
wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie”. 
Galę uświetniły występy uczniów Szkoły 
Muzycznej – Julii Rogali, Marty Werochow-
skiej i Barbary Januszewskiej, ale też 

numer teamu, którego nikt się nie spodzie-
wał, bo czyż można było sobie wyobrazić 
grających razem Macieja Werochowskie-
go (akordeon), Arseniusza Finstera (gita-
ra), Mariusza Palucha (organki) i Łukasza 
Ossowskiego (trąbka)? Towarzyszyły im 
Małgorzata Werochowska (wokal), która 
zaśpiewała piosenkę o Chojnicach, oraz 
Ewa Cielepa-Brzezińska (keyboard). Dzie-
ciaki, które brały udział w konkursie pla-
stycznym o targowisku, odebrały nagrody, 
a jury pod wodzą Jacka Klajny przyznało, 
że miało twardy orzech do zgryzienia.

Simsonem na scenę

 Galę prowadzili Beata Czapiewska 
i Maciej Werochowski, który stawał na gło-
wie, żeby nie było nudno i drętwo – w pew-
nym momencie wjechał na scenę motoro-
werem Simson, kupionym na targowisku 
przed 30 laty z okładem...
 Na koniec był tort. I luźne rozmowy 
w hallu. M.in. o tym, czy już teraz trzeba my-
śleć o kolejnej modernizacji...       

Tekst i fot. Maria Eichler
mariaeichler33@gmail.com

Maciej Werochowski na tle okolicznościowej
wystawy o metamorfozie targowiska

             Dzień Edukacji Narodowej w Polsce obchodzimy 14.10. 2021. Natomiast  
Światowy Dzień Nauczyciela jest corocznym świętem 5 października pod patronatem 
UNESCO. Upamiętnia on dzień powstania Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podczas trwania Sejmu Rozbiorowego
14 .10.1773 r. To święto obchodzi się w: Albanii - 7 marca; w Argentynie - 11 września; 
w Czechach i Słowacji - 28 marca; w Meksyku - 15 maja.
        Życzę wszystkim Gronom Pedagogicznym niezapomnianych wrażeń i wspomnień...

„ Tak długo jak mam wspomnienia, w c z o r a j  pozostaje.
Tak długo jak mamy nadzieję, j u t r o  czeka.
Tak długo jak mamy miłość, dzisiaj jest piękne.”

Maria Jolanta Kowalska

NAUCZYCIEL

(...) uznaniem serca i dłoni
przed Tobą nauczycielu
nie jeden wdzięczny uczeń 
się pokłoni

pieśni śpiewały o Tobie pokolenia
i... do zawsze tak będzie
nauczyciel pierwszy i ostatni
w myślach w lustrze wspomnień
- wszędzie

W BIBLIOTECE

na regałach
pojedynki słów
by o zmartwychwstałych pamiętali
bogowie herosi i... zwyczajni
jak człowiekiem być
nieść światło
mowę płatków liter stroić w laur

przy regałach
- zmysły i dłonie kołyszą pomniki
trwalsze od spiżu

NA WOŁANIE ECHA

do szkoły tej z przeróżnych stron
zmierzamy tanecznym krokiem
gdy szkolne echo podaje ton
tęsknocie odwiecznej szerokiej
     mury szkoły pachną bluszczem
     w ich ramionach muzyka gra
     na pięciolinii miłość pluszcze
     a ja wciąż marzenia mam
to właśnie tu w upalnym dniu
gdy kocham mi powiedziałeś
to właśnie tu w tym pięknym dniu
świat cały mi obiecałeś
      wyciągamy zżółkłe zdjęcia
      odpływamy z echem w dal 
      w oczach swych szukamy szczęścia
      mamy znów po naście lat
cóż życie jest jak piękny kwiat
więc wdychasz je aż do bólu
przeróżne porty to Twój świat
i losu ruch - mój królu
        wciąż jesteśmy tacy sami
        choć na głowach osiadł szron
        jeszcze trochę życia przed nami
        a nam wciąż się chce pod prąd

... i wciąż - do zawsze uczymy

Ewa i Piotr Staszków przy
urządzeniu do filtrowania brzeczki
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Szkolno -  osiedlowy festyn rodzinnyFundacja Siepomaga
     W sobotę 25 września na boisku Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Chojnicach odbył 
się  szkolno – osiedlowy Festyn Rodzinny 
zorganizowany przez chojnicką ,,Jedyn-
kę’’ wraz z Samorządem Mieszkańców nr 1 
,,Śródmieście’’. 

    Otwarcia festynu dokonali: dyrektor szkoły  
Ewa Modrzejewska i przewodniczący samo-
rządu mieszkańców Jordan Rolbiecki. Licznie 
przybyli uczniowie, rodzice i mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych 

przez organizatorów, ale także zasilić konto 
Rady Rodziców na potrzeby szkoły kupując wy-
pieki przygotowane przez rodziców oraz smacz-
ną grochówkę przygotowaną przez szkolne 
kucharki. 

     Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania wszystkim , którzy włączyli się w orga-
nizację tego  bardzo udanego festynu, okazali 
pomoc i życzliwość.

(fot. M. Leszczyński)

Czym jest Go?
      W czwartek, 23 września, rozpoczęliśmy w Chojni-
cach cykl warsztatów słynnej japońskiej gry logicznej 
Go, znanej także pod nazwami Baduk oraz Weigi. 

       Warsztaty te, obejmujące w sumie 10 spotkań, od-
bywają się co tydzień w czwartki o godz. 17:00 w Ośrod-
ku Profilaktyki Rodzinnej przy ul. Strzeleckiej 31A w Sali 
Konferencyjnej na 1. piętrze. Zajęcia, na które szczególnie 
mocno zapraszamy młodzież chojnickich szkół, są otwarte 
dla wszystkich chętnych, szczególnie zaś tzw. umysły ści-
słe. Traktujemy je jako faktyczny początek działalności nie-
dawno powołanej Sekcji Go Chojnickiego Stowarzyszenia 
Aikido. Warsztaty poprowadzi tucholanin Włodzimierz Mali-
nowski, 2. Dan, trzykrotny wicemistrz Polski w Go. Zadanie 
współfinansowane jest z dotacji Wójta Gminy Chojnice.

Czym jest GO?

    Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Go jest bez-
sprzecznie najstarszą grą świata. Jest także najtrudniejszą 
z gier. Niemożliwe? Warto więc przypomnieć, że liczbę ato-
mów we wszechświecie szacuje się na 10 do potęgi 80, zaś 
ilość możliwych kombinacji w Go określa liczba 10 do po-
tęgi 750! Zapewne dlatego Albert Einstein powiedział: „Gra 
Go ma proste zasady, lecz jest zbyt trudna aby można było 
stworzyć system teoretyczny”.
     W starożytności Go uważano przede wszystkim za sztu-
kę. W trzech krajach Dalekiego Wschodu Chinach, Japonii 
i Korei Go było jedną ze sztuk cesarskich, obok kaligrafii, 
malarstwa i gry na harfie. Także i dziś mistrzowie tej gry da-
rzeni są nie mniejszym uznaniem niż wybitni przedstawicie-
le innych dziedzin sztuki. Prostota zasad, logiczne piękno, 
głębia intelektualna, czystość graficzna gry - te cechy spra-
wiły, iż Go nazwano „perłą kultury Dalekiego Wschodu”. Nic 
dziwnego też, że Go na przestrzeni wieków było natchnie-
niem poetów i malarzy, a japoński laureat literackiej nagro-
dy Nobla, Kawabata Yasunari poświęcił książkę „Mejin” / 
mistrz Go / opisowi przebiegu jednej partii Go.
     Partia Go rozgrywa się bowiem nie tylko na płaszczyźnie 
intelektualnej, lecz również na płaszczyźnie psychologicz-
nej, a zawodowi mistrzowie Go angażują w walce całą siłę 
woli, ducha i charakteru. Takie podejście sprawia, iż nie-
które ich partie można określić jednym słowem: arcydzieło.

      Rzeczą ryzykowną byłaby próba porównania Go do 
gier najbardziej rozpowszechnionych w naszym kręgu kul-
turowym, jak szachy, brydż czy warcaby. Trudno również 
porównywać sporty, takie jak: boks i dżudo, szermierkę 
i kendo. Ocenić wyższość jednej dyscypliny nad drugą nie 
sposób. Podobnie nie można porównywać drzeworyt japoń-
skiego z europejskim, lub pytać się o wyższość formy wier-
sza „haiku” nad sonetem. Odpowiedź jest jedna: wszystkie 
te dyscypliny sportu i sztuki oraz szereg innych należą do 
wielkiej rodziny ludzkich przejawów aktywności. Każda po-
siada własne wartość, w każdej osiągnięcie mistrzostwa, 
wzniesienie się na poziom sztuki - okupić trzeba olbrzymią 
pracą i oddaniem wszystkich sił psychicznych.

      Chciałbym jednak zwrócić uwagę na ważną cechę Go 
różniącą ją od innych gier, określającą jej charakter, sta-
nowiącą podstawę swoistej filozofii. Otóż w szachach, 

brydżu i warcabach, do realizacji celu gry konieczne jest 
odbieranie przeciwnikowi jego jakości - lew w brydżu, bie-
rek w szachach, pionów w warcabach - zmuszenie go do 
poddania się wobec utraty większości środków gry /warca-
by/, bądź też zabicie najważniejszej figury / mat królowi / 
w szachach. Natomiast w Go celem gry jest zdobywanie 
p r z e s t r z e n i, zdobywanie terytorium planszy. Grę 
możemy wygrać nie zabijając ani jednego z pionów prze-
ciwnika. Zdobywanie przestrzeni to odwieczne i naturalne 
dążenie człowieka - jako cel gry sprawia, iż sama gra staje 
się w pełni naturalna i w każdym z jej elementów odkrywa-
my bezpośrednie związki z problemami naszego ludzkiego 
życia. Potrzeba harmonii i piękna to potrzeba czysto ludz-
ka. W grze Go poszukiwanie harmonii jest koniecznością, 
ponieważ dobre ruchy są z reguły piękne - poprzez stwo-
rzony kształt, prostotę i celowość. Rywalizacja graczy służy 
przede wszystkim tworzeniu piękna. Lim Yoo Yong określił 
to w ten sposób: „Jeżeli w jakiejś partii jeden z graczy za-
grał źle, to drugi - choć grał dobrze - nie powie, że rozegrał 
dobrą partię. I przeciwnie - jeżeli obaj partnerzy grają do-
brze, wygrana lub przegrana staje się sprawą drugorzędną. 
Najważniejsza jest  d o b r a   g r a. Go jest sztuką solidarno-
ści. Posiada czarodziejską moc, która nas czyni czystymi”. 
Spróbujmy przekonać się, czy to prawda.

Włodzimierz Malinowski

Tomasz
Cisewski
Chojnice
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Do Końca roku tylko 3 miesiące ! 
ZDANIEM BURMISTRZA

 Tylko 3 miesiące, a tyle ma się jeszcze wyda-
rzyć! Trwają prace odbiorowe fosy. Pięknie to wygląda, 
myślę, że będziemy mieli nowe piękne miejsce, z które-
go będziemy czerpać wiele energii i wrażeń. 

 Mamy już przejście podziemne na dworcu. Sły-
szałem o potrzebie jego budowy będąc jeszcze dzieckiem. 
To ważny, historyczny moment. 
 Trwają prace odbiorowe dworca autobusowego, 
którego nigdy u nas nie było. Dzięki środkom unijnym i wła-
snym kończymy ten etap inwestycji. 
 Przed nami przetarg na budynek główny 
dworca kolejowego. 12 października będą oferty. Jest 

zainteresowanie, ale czy oferty „zmieszczą się” w koszto-
rysie, tego nie wiem. 
 Trwa remont ul. Gdańskiej, do końca roku będzie 
„warstwa wiążąca”, a w maju przyszłego roku kończymy in-
westycję. Za utrudnienia przepraszam.
 Trwają, prace przy budowie „deszczówek”. Zbior-
nik „Sobierajczyka”, kolektor od Okrężnej do Parku 1000 
lecia. Kończymy prace na Subisława i Dąbrowskiego. Pra-
cujemy przy ul. Parkowej.
 Powiat podjął działania na Ceynowy – Młodzieżo-
wa! Mam nadzieję, że zalewań wodami opadowymi już nie 
będzie. My też budujemy odwodnienie wjazdu do garaży 
z Młodzieżowej.  

 Kończymy budowę ulic osiedlowych. Rozpoczęli-
śmy budowę ul. Rybackiej. To bardzo ważna i potrzebna 
inwestycja. 
 Trwają prace projektowe. Łącznice ( Derdowskie-
go – Strzelecka), Kościerska – Gdańska. Złożyliśmy wnio-
ski do „Polskiego Ładu” i do „Funduszu Rozwoju Dróg Sa-
morządowych”. Mamy projekty, czy będą pieniądze? 
 Kończymy projektowanie ul. Igielskiej. To duże in-
westycje, na które mamy 10 mln z tzw. „tarczy”. Musimy ją 
zrealizować w 2022 roku, a wracając do początku – dwo-
rzec do 30.06.2023. 

Taki jest plan, musimy tego dokonać ! 

Foto: UM Chojnice (D. Frymark)
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Mieszkania komunalne

 Ograniczona liczba mieszkań ko-
munalnych jest problemem wielu polskich 
miast. Myślę, że wszędzie liczba osób 
oczekujących na takie mieszkania przekra-
cza możliwości samorządów. Niemniej ten 
fakt nie zwalnia żadnego z samorządów 
z właściwego gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym gminy. 
 Wielokrotnie mieszkańcy nasze-
go miasta zwracali się do mnie z prośbą 
o interwencję w tym obszarze. Główne 
problemy poruszane przez chojniczan 
dotyczyły długotrwałych procedur przy-
znawania mieszkań, braku modernizacji 
i jednolitego programu remontowego, bra-
ku możliwości wykupu mieszkań komunal-
nych czy też w końcu pustostanów, które 
mogłyby być zaadaptowane na mieszka-
nia komunalne lub socjalne. Zatem, kiedy 
w porządku obrad wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej znalazła się uchwała w sprawie 
„Wieloletniego programu gospodarowania 
zasobem Gminy Miejskiej Chojnice na lata 
2022-2027” wiązałem z nią duże nadzieje. 
Tym bardziej były one według mnie uza-
sadnione, kiedy weźmiemy pod uwagę, że 
na czele spółki ZGM stanął nowy prezes. 
Okazały się one jednak płonne. A dlacze-
go? Pozwolą Państwo, że wyjaśnię.
 Z informacji uzyskanych przez 
miejskich urzędników wynikało, że „Wielo-
letni program…” był w głównej mierze opra-
cowywany przez pracowników ZGM. Stąd 
naturalnym było dla mnie, że nowy prezes 
ZGM lub pracownicy merytoryczni odpo-
wiedzą na moje pytania dotyczące pro-
gramu. Niezrozumiała była dla mnie sama 
kolejność –najpierw przyjmujemy program, 
a dopiero w kolejnych miesiącach gościć 
mamy Prezesa ZGM, który ma przedstawić 
nam strategię funkcjonowania spółki w ko-
lejnych latach. Bo jeśli program faktycz-
nie ma być podstawą do realizacji polityki 
mieszkaniowej w mieście, to musi być spój-
ny ze strategią samej spółki. Znamienny 
jest fakt, że nikt do tej pory (jak mniemam 
poza burmistrzem i radą nadzorczą) chyba 
takiej strategii nie zna. A tymczasem w mo-
jej opinii przyjęty dokument zawiera wiele 
błędów i nie jest spójny z innymi aktami 
prawnymi, jak choćby uchwałą antysmo-
gową przyjętą we wrześniu ubiegłego roku 
przez sejmik województwa pomorskiego. 
No ale problem smogu wróci jako temat 

wiodący dopiero za miesiąc, więc czym ja 
się przejmuję…
 Tylko wspomnę, że moim zda-
niem celowo pominięto fakt, że ok. 200 
rodzin czeka na mieszkania komunalne, 
a o danych o ilości wniosków złożonych 
w 2020 roku w ogóle nie wspomniano. Za 
to znalazły się zapisy o możliwości sprze-
daży mieszkań na rzecz dotychczasowych 
najemców, natomiast nigdzie nie określono 
zasad na jakich ma się to odbywać. Uwag 
było więcej, ale na większość z nich nie 
uzyskałem odpowiedzi. Nie satysfakcjonu-
je mnie komentarz jednego z radnych, że 
„jakby coś” to w przyszłości program będzie 
można zmienić. Tak można, to fakt. Tylko 
pojawia się pytanie - po co nam plany? Czy 
mamy dostosowywać rzeczywistość do 
planów, czy plany do rzeczywistości? Bo 
takim myśleniem nie poprawimy sytuacji 
mieszkańców mieszkań komunalnych i sa-
mego stanu zasobu mieszkaniowego mia-
sta. Odkładanie problemów na przyszłość 
ich nie rozwiązuje, tylko je potęguje.

Patriotyzm gospodarczy 

 A teraz coś z zupełnie inne 
beczki. Patriotyzm gospodarczy to z pew-
nością szumne hasło. Często słyszymy je 
w mediach i czytamy o tym w prasie, czy 
też internecie. Pragnę Państwa zachęcić 
do refleksji w tym temacie. Faktem jest, że 
Polacy w swoich wyborach konsumenckich 
często podejmują decyzje mając na uwa-
dze jakość i pochodzenie produktu. Słynna 
maksyma „niemiecka jakość”często jest już 
tylko wspomnieniem. A tymczasem nasze 
decyzje zakupowe przekładają się wprost 
na rozwój gospodarczy kraju. Oczywiście 
decyzja pojedynczego Kowalskiego czy 
Nowaka ma niewielki wpływ na ten rozwój, 
ale kiedy weźmiemy pod uwagę efekt skali, 
to taki wpływ jest ogromny.
 Z racji, że zawodowo związany 
jestem obecnie z rolnictwem widzę, jak 
wiele jeszcze jest w tej kwestii do zrobie-
nia. Hasło „od pola do stołu”, to nie pusty 
slogan. Pokazuje ono dokładnie, że dbając 
o lokalnych producentów i przetwórców, 
dbamy o rozwój gospodarczy najpierw 
naszego regionu, a dalej idąc polskiej 
gospodarki.
Tak więc kończąc, gorąco zachęcam Pań-
stwa do przemyślanych decyzji i do wybie-
rania tego co POLSKIE.

„Tato, a pamiętasz o huśtawce dla 
niepełnosprawnych?”

 Takie słowa usłyszałem od mojej dziesię-
cioletniej córki Leny, kiedy powiedziałem dzisiaj, ze 
siadam do pisania tego felietonu. Pamiętała nasz 
spacer po Wzgórzu Ewangelickim dwa tygodnie 
temu. Odkryłem wtedy  tę atrakcję na placu zabaw 
przy Chojnickim Centrum Kultury. Huśtawka dla po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich zapewne 
kosztowała krocie – krótka seria produkcyjna i atest, 
który podraża koszt urządzenia. Jednak czasami 
zwiększone wydatki muszą zejść na drugi plan. Ten 
pomysł pozytywnie mnie zaskoczył.

 O znajdującym się kilkanaście metrów 
dalej miejscu „uwalniania książek” (tzw. bookcros-
sing), już wcześniej wyczytałem w relacji z otwarcia 
Wzgórza Ewangelickiego po rewitalizacji, stąd nie 
było to dla mnie zaskoczeniem.  Przy okazji- panie  
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach już 
od lat uczestniczą w akcji „Uwolnij książki, dziel się 
z innymi radością czytania”. Kilka lat temu na tych 
łamach także ja postulowałem utworzenie miejsc do 
bookcrossingu. Czytanie, to nasza rodzinna pasja. 
Teraz pora udostępnić nasze domowe zbiory innym 
chojniczanom. Może będzie nas więcej?
 W ramach Projektu Rewitalizacji Dzielnicy 
Dworcowej wykonano także przedłużenie ul. Subi-
sława do ul. Towarowej. Ta łącznica była bardzo po-
trzebna Chojnicom. W godzinach popołudniowych 
nasze miasto jest zakorkowane i trzeba poszukiwać 
sposobów na przekierowanie części ruchu w we-
wnętrzne obwodnice. Trzymajmy kciuki, żeby udało 
się wykonać dwie kolejne łącznice: od ulicy Strze-
leckiej do skrzyżowania Derdowskiego - Ceynowy 
oraz od Kościerskiej do Gdańskiej. Pełnia szczęścia 

drogowego, to także zachodnie obejście Chojnic, 
ale tu sprawa wydaje się trudniejsza.
 Wracając do wydłużenia ul.Subisława. 
Jego znaczenie wkrótce wzrośnie za sprawą nowe-
go, wreszcie przyzwoitego dworca autobusowego. 
Prace zmierzają ku końcowi i za kilka miesięcy za-
witają na nim pasażerowie.  Na odnowienie nasze-
go zabytkowego dworca kolejowego przyjdzie nam 
jeszcze poczekać przynajmniej dwa lata. Przestanie 
być niezbyt chlubną wizytówką Chojnic i odzyska 
swój urok.
 Amfiteatru w fosie nie udało się dokończyć 
w czerwcu, a takie były pierwotne plany. Tu prace 
praktycznie się kończą i pozostaje kwestia kilku od-
biorów. Cieszy, że w przyszłym roku będzie można 
korzystać z powiększonej widowni, bardziej funkcjo-
nalnej sceny i estetycznego otoczenia. 

Koniec Młodzieżowej Rady Miasta?

Prawie 10 lat temu, na wniosek młodych ludzi, po-
wołano Młodzieżową Radę Miejską. Kibicowałem 
tej inicjatywie. Zawsze to okazja do praktykowania 
wiedzy o społeczeństwie i poznawania mechani-
zmów samorządowych. Pierwsze lata jej działalno-
ści były ciekawe. Potem trochę to przygasło. Latem 
tego roku Rada Miasta uchyliła uchwałę o powoła-
niu Młodzieżowej Rady, bo jej statut nie był zgodny 
z obowiązującym prawem. Na szczęście sprawy 
w swoje ręce wzięła Fundacja Rozwoju Ziemi Choj-
nickiej i Człuchowskiej. Złożyła wniosek o powo-
łanie młodzieżowej rady gminy w Gminie Miejskiej 
Chojnice. Dołączyła projekt statutu i  zadeklarowała 
długofalowe wsparcie w ramach projektu. Dobrze to 
rokuje reaktywacji młodzieżowych rajców.

Szacun dla Macieja

Dziesięć miesięcy temu pisałem o otwarciu zmoder-
nizowanego Targowiska Młodzieżowa. Gdyby nie 
Maciej Werochowski, to dalej mielibyśmy „bazarek 
przy blaszaku”. Przez wiele lat rozmawiał ze wszyst-
kimi od lewa do prawa. Razem z sojusznikami, o któ-
rych pisałem poprzednio, dzielnie walczył o godziwe 
warunki dla klientów i kupców. Czasami obrywało 
mu się także od koleżeństwa z targowiska. Nieraz 
przez chwilę miał ochotę odpuścić, ale przespał się 
i od rana dalej walczył. Często odbywało się to kosz-
tem rodziny. Jednak skończyło się to sukcesem. Nie 
spoczął na laurach i we wrześniu zorganizował galę, 
aby świętować zmodernizowanie placu targowego. 
O szczegółach tej uroczystości można przeczytać 
w innym miejscu naszego miesięcznika. Kolejny 
raz mile i oryginalnie nas zaskoczył. Wsparcie żony 
w tych działaniach było nieocenione. 

Dziękujemy Aniu i Macieju!
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Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

 Osada chojnicka powstała między Jeziorem Ce-
gielnianym i Jeziorem Zakonnym. Życie miejskie, skupione 
było w obrębie rozpadających się murów i na dwóch przed-
mieściach: człuchowskim i gdańskim. W połowie XIX wieku 
osuszono jezioro Cegielniane położone na północ od mia-
sta i rozbudowano istniejące od średniowiecza przedmie-
ście gdańskie, przy klasztorze augustianów. 
 Najczęściej przedmieścia powstawały wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych prowadzących do bram miasta. 
Cechowały się luźną, często chaotyczną zabudową. Nie-
kiedy posiadały też niezależnie od miasta głównego prawa 
miejskie, bywały otoczone własnym obwodem obronnym. 
Wraz z rozwojem miast przedmieścia były włączane w ob-
ręb właściwego miasta. Mianem przedmieścia określało się 
dzielnice otaczające centrum a także, osady położone na 
skraju zespołu miejskiego. 

Przedmieście człuchowskie

 Pierwsza wzmianka dotycząca przedmieścia człu-
chowskiego pochodzi 1441 roku, lecz istniało już wcześniej. 
Pierwszy raz nazwa pojawia się w informacji o kościele 
św. Ducha i szpitalu. Kościół św. Ducha wraz ze szpitalem 
powstał w ostatniej ćwierci XIV wieku. W szpitalu na stale 
przebywało od kilku do kilkunastu chorych i jałmużników, 
bez środków do życia. Kościół od 1555 znajdował się w rę-
kach gminy protestanckiej, rozebrany dopiero w 1937 roku. 
Mieszkańcy w większości zajmowali się rolnictwem i zo-
bowiązani byli do uprawy ról miejskich w wymiarze 3 dni 
w roku od 1 posiadanego łanu. Przedmieście było położone 
po zachodniej stronie Bramy Człuchowskiej. Zabudowania 
tworzyły osadę nazywaną Długą Wsią, z własnym samo-
rządem i sołtysem. Od XVI wieku weszła w użycie nazwa 
Człuchowskie Przedmieście, ale nadal traktowane było 
jako odrębny organizm.  W XVIII wieku burmistrz Chojnic, 
Goedtke uważał je za wieś. Kształt tej wsi widoczny jest do 
dziś: centralnym miejscem był obecny plac Jagielloński ze 
stawem pośrodku (Wołowy Staw), dalej przechodziła w uli-
cę Strzelecką i ciągnęła się w kierunku północnym.
Przedmieście zamieszkiwał kat. Osiedlali się tu również 
rzemieślnicy, lecz ci nie należeli do cechów (byli to tzw. 
partacze) i stanowili dla nich nielegalną konkurencję. 
uchwała Rady Miejskiej z 1499 nakazywała rzemieślnikom 
przesiedlanie się do centrum miasta, jeżeli chcieli korzy-
stać z prawa miejskiego. Ludność obydwóch przedmieść 
(człuchowskiego i gdańskiego) stanowiła znaczny odse-
tek ogółu mieszkańców miasta, np. w 1622 (po „potopie”) 
wewnątrz murów mieszkało 841 osób, a na przedmieściu 
człuchowskim 261 osób. Według spisu na tym przedmie-
ściu mieszkały 52 rodziny: 18 rodzin rolniczych (gburów), 
10 rzemieślniczych, 19 komorniczych, 3 urzędnicze, dwie 
bez określenia zawodu. Przedmieścia szczególnie narażo-
ne były na agresję podczas wojen; przed zbliżającymi się 
najeźdźcami mieszkańcy kryli się za murami miasta, lecz 
ich dobytek ulegał grabieży, a domy płonęły. 

 16 maja 1655 roku wielki pożar zniszczył niemal-
że wszystkie domy mieszkalne, spichrze, stodoły, szpital 
i kościół św. Ducha. Po zaborze ziem polskich przez Pru-
sy (1772) sprowadzono do Chojnic kolonistów niemieckich 
i osiedlono na przedmieściu człuchowskim. Około 1835 
roku rozpoczęły się na przedmieściu duże zmiany. Wyty-
czono prostokątny plac (Plac Jagielloński), wokół którego 
powstanie zabudowa. Współczesny wygląd placu kształ-
tował się stopniowo. W 1881 roku zlikwidowano tzw. Staw 
Wołowy – wodopój dla bydła. Na wybrukowanym placu 
prusacy postawili pomnik ku czci poległych w wojnie fran-
cusko-pruskiej (1870-1871). Plac miał dwie nazwy: Plac 
Pomnikowy i Targ Drzewny – nazwa funkcjonująca wśród 
mieszkańców. Ścisła zabudowa placu zatarła architekto-
niczną odrębność przedmieścia. Zrosło się ono z miastem.

 W 1846 roku wybuchł pożar, niszcząc znaczną 
część zabudowań. Ponad 300 osób straciło dach nad gło-
wą. Charakterystyczne budowle przedmieścia człuchow-
skiego: szkoła dla chłopców zbudowana w 1861 (SP 1), ka-
mienica późnoklasycystyczna, domy w stylu eklektycznym 
i modernistycznym.  

 Po Wielkiej Wojnie (1914-1918) pomnik ku czci 
ofiar wojny 1870-71 opatrzono tablicą, pojawiła się nowa  
nazwa: Pomnik Nieznanego Żołnierza. Plac był miejscem 
handlu  płodami rolnymi, zwierzętami m.in. prosiętami, dla-
tego chojniczanie nazywali  rynek świńskim. Jeszcze po 
wojnie 1939-1945 plac pełnił funkcję targowiska dwa razy 

w tygodniu. W latach 70. przekształcony w parking. Dotacja 
z UE pozwoliła zmodernizować plac. Symbolem placu jest 
kolumna z orłem.

Przedmieście gdańskie (tucholskie) 

 Pierwsze wzmianki o tym przedmieściu pochodzą 
z XIV wieku. Było położone po wschodniej i częściowo po-
łudniowej stronie miasta, za murami obronnymi, przy dro-
dze do Tucholi oraz wschodnim brzegu jeziora Zakonnego. 
Rozwój osiedla wiązał się niewątpliwie z założonym tam 
szpitalem i kościołem św. Jerzego. Na terenie przedmie-
ścia znajdował się klasztor Augustianów, kościół i szpital 
św. Jerzego. Znaczący rozwój zabudowy dokonał się do-
piero w wieku XVI. Na Przedmieściu Gdańskim zbudowano 
nieliczne domy mieszkalne, farbiarnie, gorzelnie, spichrze, 
słodownie, tkalnie, składnice, stajnie, owczarnie i wiatra-
ki. Podczas najazdu Szwedów 14 maja 1656 r., obiekty te 
w większości spłonęły, m.in. dwa wiatraki, niektóre zosta-
ły odbudowane. We wrześniu 1655 roku spłonął klasztor 
Augustianów; w maju 1656 szpital i kościół św. Jerzego, 
wszystkie domy mieszkalne, magazyny zboża, stajnie.
  Gospodarczy charakter zachowało przedmieście 
niemal do czasów najnowszych, ulokowały się tam bowiem 
m.in. browary przy ul. Angowickiej, magazyny, fabryka ma-
szyn rolniczych i odlewnia przy Placu Niepodległości. W II 
połowie XIX wieku rozwijające się w kierunku południowo-
-wschodnim budownictwo mieszkaniowe, szczególnie po 
zbudowaniu linii kolejowej, wchłonęło gdańskie przed-
mieście i zmieniło obraz tej dzielnicy miasta. W dawnych 
wiekach do przedmieścia gdańskiego zaliczano również 
położony na  zachodnim brzegu jeziora klasztor i kościół 
augustianów oraz zabudowania wokół niego skupione. 

Chojnice. Układ przestrzenny miasta od XIV wieku.

1. Przedmieście człuchowskie
2. Przedmieście gdańskie
3. Jezioro Cegielniane
4. Jezioro Zakonne
5. Mury obronne
6. Brama Człuchowska
7. Brama Młyńska
8. Brama Gdańska
9. Brama Klasztorna
10. Fosa
11. Chojnice w XIV wieku.

 Czy taka była codzienność ludności przedmieścia 
człuchowskiego? – życie powszednie średniowiecznego 
miasta było napiętnowane  ciągłą pracą i chęcią zysku. 
Wszechogarniający brud i wznoszenie kolejnych budowli 
to pewnie pierwsze rzeczy, które mogły się rzucać ludziom 
w oczy. Próba przeżycia każdego kolejnego dnia była dla 
większości jego mieszkańców wielkim wysiłkiem, często 
zakończonym fiaskiem. Warunki geograficzne, położenie 
miast dawało ówcześnie żyjącym konkretne rozwiązania, 
jakie musieli podejmować, aby przeżyć. Wiara na pewno 
w jakiś sposób łagodziła trudy codziennego życia.

browary – miejsca wytwarzania piwa, czyli napoju ze sło-
du, wody i chmielu poddanego fermentacji alkoholowej.

eklektyzm – kierunek polegający na łączeniu w jednej bu-
dowli, często niezgodnych ze sobą, elementów wybranych 
z różnych stylów architektonicznych.

gburzy – w XV-XIX wieku, na Pomorzu, gospodarze, za-
możni chłopi, posiadający własne duże gospodarstwa, od 
jednego do dwóch łanów. W większości wolni.

Gödtke Isaak Gottfried (1691–1765) – niemiecki urzęd-
nik administracyjny, historyk, burmistrz Chojnic w latach 
1742–1760.

kat –  człowiek, który zawodowo zajmuje się głównie wyko-
nywaniem wyroków, skazujących na kary cierpienia, okale-
czenia i na karę śmierci. Poza torturami,  kaci zajmowali się 
również wymuszaniem zeznań. 

komornicy – chłopi nieposiadający ziemi i zabudowań, 
mieszkający najczęściej u innych chłopów, utrzymujący się 
z pracy najemnej.

łan – w średniowiecznej Polsce od XIII wieku była to  jed-
nostka  powierzchni ziemi przeznaczonej pod zasiewy.

modernizm – ogólne określenie prądów w architekturze 
światowej rozwijających się w latach ok. 1918–1975, za-
kładających całkowite odejście od stylów historycznych 
i wszelkiej stylizacji. Modernizm charakteryzują  proste, po-
zbawione dekoracji, geometryczne bryły – „domy-pudełka” 
o płaskich i dużych dachach. 

partacze – dawniej rzemieślnicy pracujący w mieście lub 
w jego pobliżu, nienależący do cechu.  Partacze byli silnie 
zwalczani przez cechy, jako zagrażająca im konkurencja.

styl późnoklasycystyczny – w architekturze styl wzorują-
cy się na formach architektonicznych starożytnego Rzymu 
i Grecji. Ma cechy późnego klasycyzmu. Klasycyzm rozwijał 
się od XVII do I połowy  XIX w. 

wiatrak – budowla drewniana, niekiedy murowana, wy-
posażona w skrzydła poruszane siłą wiatru i napędzające 
urządzenia. W Europie pojawiły się pod koniec XII wieku. 
Pierwsze wiatraki służyły głównie do mielenia zboża.

• http://o-historii.pl/sredniowieczne-miasto/
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmie%C5%9Bcie
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatrak
• https://www.google.com/search?q=modernizm 

+styl&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
• Ostrowski Kazimierz, Bedeker chojnicki a-ż, Choj-

nice 2009.
• Ostrowski Kazimierz, Buława Zbigniew, Zabytkowe 

Chojnice przewodnik, Choince 2010. 
• Pabich Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Choj-

nice 1987.
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~ dokończenie z numeru wrześniowego

Drugi obóz utworzony został 24 sierpnia 1944 r., był podobozem Obozu Koncentracyjnego 
Stuthof, (Aussenarbeitslager Bruss). Umieszczono w nim 500 Żydówek z kilku europejskich 
krajów, które również pracowały przy budowie poligonu. Mimo to, że w nazwie obozu figu-
ruje nazwa Brusy to więźniarki umieszczono w Dziemianach w rejonie jeziora Rzuno, gdzie 
głównie pracowały. Niektóre z nich przewożono do pracy w Brusach, wtedy były zakwa-
terowane w zabudowaniach sióstr zmartwychwstanek przy dzisiejszej ul. Szkolnej nr 14.

           Istniały jeszcze obozy w Małych Chełmach i Leśnie gdzie głównie przebywa-
li więźniowie polscy i rosyjscy, pracujący przy budowie dróg. Wobec zbliżającego 
się frontu w lutym 1945 r. zarządzono ewakuację wszystkich więźniów na zachód. 

          Brusy ul. Szkolna nr 14 oraz pozostałość po koszarach przy ul. Gdańskiej

          Najgorszy tragicznie był los Żydówek z obozu w Dziemianach. Kilkadziesiąt z nich 
w bardzo złym stanie zdrowia, nie nadających się do marszu, przewieziono do opustosza-
łego gospodarstwa Stefana Durajewskiego w Leśnie, zastrzelono je strzałem w tył głowy 
a ciała oblano benzyną i spalono razem z zabudowaniami.

 Pomnik i miejsce spalenia zwłok

         W 1945 roku, po wycofaniu się oddziałów niemieckich z chojnickiej ziemi, spalone cia-
ła ekshumowano i pochowano na chojnickim cmentarzu parafialnym (wtedy komunalnym) 
przy ul. Kościerskiej. Pamiątkowy pomnik w pobliżu miejsca mordu, postawiono w roku 
1986.  Groby na chojnickim cmentarzu istniały do roku 1977, kiedy ten teren zniwelowano 
i postawiono obelisk ku czci poległych ułanów.  Pochowanych tam Żydówek nie ekshumo-
wano, pozostawiono na miejscu i częściowo pod obeliskiem. 

Groby Żydówek (bez krzyży) na chojnickim cmentarzu

         W 2005 r. postawiono przy drodze do pomieszczenia grabarzy nowe płyty nagrobne, 
które określa się mianem grobów Żydówek z Leśna jednak ten teren był pusty od pochów-
ków i nikt tam nie leży.  
         System nowych wcieleń spowodował napływ na poligon nowych rekrutów. Oddziały 
szkoliły się i nabierały ogłady. Często brały udział razem z osławionymi  „Jagdkomando”, 
w obławach na pomorskich partyzantów. To oni brali udział w likwidacji bunkrów w miejsco-
wości Wądoły, oraz „Zielonego Pałacu” w Męcikale. 

Zdjęcie lotnicze i plan koszar SS w Chojnicach

          Już w 1943 r. jeden z przebywających na poligonie pododdziałów szkolnych SS, 
został zakwaterowany w nowo wybudowanych koszarach przy ul. Kościerskiej w Chojni-
cach, a następnie przeniesiony do budynków Zakładu Opieki Społecznej przy ul. Igielskiej. 
(Zakład Poprawczy).
          We wrześniu 1944 r. łotewska jednostka została odtworzona, otrzymała też nową 
nazwę 15 Dywizji Grenadierów Waffen SS (łotewska nr 1). Stan tej jednostki na dzień 16 
grudnia 1944 r. wynosił 16870 żołnierzy. W roku 1944 w jej skład wchodziły następujące 
pułki: 33. Pułk Grenadierów SS (4 łotewski), 34. Pułk Grenadierów SS (5 łotewski), 15. Pułk 
Artylerii SS. Ćwiczenia trwały nadal, nie znamy jednak szczegółowych zadań poszczegól-
nych pododdziałów. Szybka ofensywa wojsk Armii Czerwonej, spowodowała, że jej oddzia-
ły zaczęły zajmować tereny Pomorza a w tym samym zbliżać się do Brus. W związku z tym 
2 stycznia 1945 roku rozpoczęto ewakuację całego obszaru poligonu łącznie z przyległymi 
do niego obozami pracy. 
          15 Dywizja brała udział w walkach o Bydgoszcz, Nakło. Tutaj warto przytoczyć pewne 
fakty które spotęgowały u Łotyszy agresję. Żołnierze dywizji stanęli naprzeciw Armii Czer-
wonej nad Kanałem Bydgoskim. Sowieci zaatakowali 21 stycznia. Zwiadowcy z łotewskiej 
jednostki zauważyli kolumnę ciężarówek i czołgów zbyt późno. Sowieci wygrali potyczkę 
i wzięli sześćdziesięciu jeńców, których natychmiast rozstrzelali. Jednak nie to wstrzą-
snęło najbardziej łotewskimi żołnierzami, do śmierci żołnierzy już przywykli. W Nakle było 
inaczej, tam czerwonoarmiści zamordowali oprócz niemieckich cywilów również 15–16-let-
nich łotewskich chłopców, którzy służyli w niemieckich oddziałach budowlanych. Kontratak 
łotewskich grenadierów sprawił, że miasto na krótko wróciło w niemieckie ręce a zbrodnia 
ujrzała światło dzienne. 

Dowóz żołnierzy łotewskich na wale pomorskim i nieśmiertelnik

          Następnie jednostka przeniosła się w rejon Wału Pomorskiego (Pommernstellung). 
To tam w dniu 18 stycznia 1945 r., w rejonie Polanowa (Pollnow) i Żydowa (Sydow), sformu-
łowano nowy 32 Pułk Grenadierów SS (3 łotewski).
          Z 15. Dywizją Grenadierów Wafen SS (łotewska 1) wiąże się ponury fakt spalenia 
żywcem 32 jeńców z 4 kompanii 3 pułku piechoty 1 Armii Wojska Polskiego w Podgajach, 
31 stycznia 1945 r. (część źródeł podaje, że była to łotewska 15 Dywizja Grenadierów SS; 
niektórzy historycy przypisują jednakże tę zbrodnie innej jednostce Waffen-SS, złożonej 
głównie z Niemców tzw. Kampfgruppe „Scheibe”). Dywizja wycofała się w rejon Lędyczka, 
w czasie tego manewru straciła 70% swojego stanu. Straciła także swojego dowódcę, który 
poległ. Jego następcą został SS-Oberführer Adolf Ax (26.01.45 – 15.02.45). Pododdział 
15. Dywizji walczył także w obronie Kołobrzegu. Łotysze spychani na zachód, maszerowali 
przez Pomorze, Meklemburgię i Prusy Zachodnie. 15 Dywizja SS z resztkami żołnierzy 
przebiła się następnie w rejon Berlina i dalej na zachód. Niewielka grupa żołnierzy pod 
dowództwem SS-Oberstumfürera Neilandsa uczestniczyła w obronie stolicy Trzeciej Rze-
szy. Wiosną 1945 r. Dywizja została rozbita. Z jej resztek sformowano grupy bojowe, które 
zostały otoczone i zniszczone w kotle pod Halbe na południe od Berlina. Wzięci do niewoli 
zostali rozstrzelani przez sowietów, a ci, którzy przeżyli, przedostali się przez Łabę i pod-
dali się wojskom amerykańskim w okolicach Schwerinu. 
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100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.
Gazeta Gdańska, numer 221. Gdańsk,  niedziela 2 października 1921 

~ Chojnice. (Duże ofiary płomieni). Ogień wybuchł w domu p. Lissau krótko po godz. 12 
w nocy. Spaliło się poddasze, na którem mieszkała rodzina Güntherów. Niestety p. G. oraz 
jego dziecko stali się pastwą płomieni, zaś żona jego również ciężko poparzona ratowała 
się skokiem z drugiego piętra. Odstawiono ją, jako też zwęglone zwłoki jej męża i dziecka 
do domu chorych. Ogień wybuchł u pp. Güntherów, w jaki sposób, nie wiadomo.

Gazeta Gdańska, numer 224. Gdańsk,  czwartek 6 października 1921 
~ Mokre. (Tajemnicze zabójstwo wachmistrza W. P.) Na szosie między Mokrem a Krasi-
nem znaleziono zwłoki wachmistrza Macieja Ulatowskiego z Karasina. Strzał pochodzi 
z karabinu wojskowego. Śledztwo w toku.
~ Sępolno. (Stosunki szkolne.) „Gaz. Tor.” pisze o stosunkach szkolnych w Sępolnie: Kie-
rownikiem szkoły wydziałowej jest ks. Wojciechowski. Przy rozpoczęciu roku szkolnego 
były 4 siły nauczycielskie niemieckie i 3 polskie  (włącznie z kierownikiem). Polska szkoła 
wydziałowa składa się z szkoły przygotowawczej (3 oddziały w jednej klasie) i 2 klas wy-
działowych. Tymczasowo więc byłyby 3 siły starczyły na uruchomienie szkoły polskiej. Ks. 
Wojciechowski był przecież innego zdania. Uruchomił wszystkie klasy niemieckie, i przy-
dzielił siłom polskim niemieckie lekcje w szkole niemieckiej, w tem sobie giografję i łacinę 
z jednym chłopcem niemcem, jednemu nauczycielowi greckie z jednym chłopcem a dru-
giemu rachunki. By jednakowoż rodzice polscy byli spokojni, zatrudnia jeden z polskich na-
uczycieli dzieci polskich przez 1 lekcję w oddziale wydziałowym a przez 2 lekcje w oddziale 
przygotowawczym, ks. Wojciechowski udziela przez 1 lekcje francuskiego. Rozkładu go-
dzin dla polskiej szkoły nie wypracował, uniewinniając się brakiem polskich sił nauczyciel-
skich. Niemieccy ewangelicy i katolicy pobierają naukę religji, polskie dzieci nie. Rodzice 
dziatwy polskiej zamierzają wobec tak marnie urządzonej szkoły polskiej dzieci swe prze-
pisać do uruchomionej szkoły niemieckiej, by nie wałęsały się po ulicy. Przy dobrej woli 
ks. kierownika można było szkołę polską nawet z trzema nauczycielami uruchomić. Może 
Kuratorjum szkolne poczyni kroki, by krzywda dziejąca się na kresach dzieciom polskim, 
została jak najprędzej usunięta.

Gazeta Gdańska, numer 226. Gdańsk,  sobota 8 października 1921 
~ Czersk. (Nowa apteka polska). Nareszcie stało się zadosyć ogólnemu życzeniu ludności 
Czerska i okolicy przez urzędowe wydanie koncesji na założenie nowej apteki, która tak 
bardzo była nam potrzebną. W tych dniach bowiem uruchomił już dawniej dobrze nam 
znany, rodak nasz p. aptekarz i chemik dr. Jan Piotrowski z Grudziądza swą aptekę „Pod 
Lwem” w Czersku przy ulicy Kościuszki nr. 6.
~ Brusy. (Bolszewickie ceny mieszkaniowe). Za jeden pokoik na poddaszu zażądał jeden 
z tutejszych gospodarzy 2.500 mk. miesięcznie, t. j. rocznie 30.000 mk., co na Brusy jest 
stanowczo ceną paskarską.

Gazeta Gdańska, numer 227. Gdańsk,  niedziela 9 października 1921 
~ Tuchola. (Choroba ks. Wegnera). Od długiego czasu zachorował ks. kanonik Wegner 
na ciężka chorobę żołądkową i znajduje się od kilku tygodni w klasztorze św. Boromeusza 
w Chojnicach.
~  Raciąż, pow. tucholski. (Pierwsza kom. św.) W niedzielę, 2. października przystąpiło 
około 60 dzieci polskich do Stołu Pańskiego. Uroczyste nabożeństwo odprawił ks. pro-
boszcz Siegmund.
~ Gutówiec. (Przemycanie do Niemiec). Firma Brambach, której właściciel mieszka 
w Gdańsku, okrada w ten sposób Polskę, że wysłała po zakazie wysyłki balów 4 wagony 
za granicę, i to w ten sposób, że włożyła takowe na spód, przykrywszy deskami, ażeby cło 
było tańsze. Te same rzeczy dzieją się podobno i w Czersku i Rytlu.

Gazeta Gdańska, numer 230. Gdańsk,  czwartek 13 października 1921 
~ Chojnice. (Koncert Kuryłły.) Za staraniem Tow. Oświaty „Pomorze”, w sobotę o godz. 
8 wiecz. odbyt się w auli gimnazjum zapowiedziany koncert Adama Kuryłło, znanego 
zaszczytnie w świecie muzycznym skrzypka-wirtuoza. Licznie tu zebrana publiczność 
przysłuchiwała się z zachwytem i zapartym oddechem czarującym tonom, wydobyłem 
z instrumentu ręką mistrzowską niepośledniego artysty. A do podniesienia tego nastroju 
przyczynił się niemało akompanjament na fortepianie p. Marji Lipińskiej. To też za każdą 
odegraną sztuką obdarzono artystę burzą oklasków a gdy ostatnią skończył, oklaskom nie 
było końca, tak iż zmuszono go do powtórzenia jej.

Gazeta Gdańska, numer 231. Gdańsk,  piątek 14 października 1921 
~ Chojnice. (Niemcy a wybory.) W tych dniach odbyło się na sali p. Engla zebranie wybor-
cze, zwołane przez „Deutschtumsbund”. Zagaił je radca miejski p. Rhode wyjaśniając cel 
zebrania, poczem wygłosił dłuższą przemowę o obecnych stosunkach fabrykant maszyn 
Schulz, krytykując niektóre zarządzenia władz naszych a mianowicie żaląc się na to, że od 
kandydatów niemieckich do rady miejskiej żąda się, aby potrafili mówić i pisać po polsku. 
Odezwały się glosy hańba! Nie należy się jednak tem zniechęcać, ale brać udział w wy-
-borach i wyszukać kandydatów, którzy by potrafili władać językiem polskim. Następnie 
przeczytano listę z takowymi i wzywano do wymienienia dalszych kandydatów. Przede 
wszystkiem postawiono na listę kandydatów niewiasty umiejące po polsku a będące żo-
nami Niemców np. żony E. i O. Weilanta. Ubolewano, że socjaliści niemieccy postanowili 
złączyć się z polskimi. Na koniec wzywano, aby każdy wyborca niemiecki przejrzał listy 
wyborcze, czy jest zapisany i to dobrze zapisany i aby spełnił swój obowiązek wyborczy.
~ Tuchola. W sobotę odbyło się tu nadzwyczajne zebranie Zw. Lud. Nar. w celu omówienia 
wyborów do Rady Miejskiej. Zebranie zagaił o godz. 8 p. Zieliński w zastępstwie przewod-
niczącego p. Zatorskiego, którego uniewinnił, sekretarzem wybrano kol. Maruma. Referat 
na ten temat narodowy wygłosił red. p. St. Kunz z Grudziądza, zachęcając obywatelstwo 
do zgodnej pracy, wykazując, że można się pogodzić, o ile by się tylko chciało. W dyskusji 
przemawiali pp. Szpiter, Karwat, Maruń, Górny, Lamparski i stanęło na tem, że wybrano 
ścisłą komisję i to p. b. burmistrza Rzękowskiego, burmistrza Lamparskiego, dyr. Wawrzy-
niaka i Szpitera, która ma zwołać obywateii, by się zgodzono na jedną listę polską, o ile
N. P. R. się nie zgodzi, to uchwalono iść zgodnie wszyscy Polacy obywatele razem. Niewąt-
pliwie, że patrjotyczne obywatelstwo tucholskie bez względu do jakiego stronnictwa należy, 
poprze tą inicjatywę.

Gazeta Gdańska, numer 234. Gdańsk,  wtorek 18 października 1921 
~ Chojnice. (Koncert). Wczoraj wieczorem odbył się na sali p. Engla koncert urządzo-
ny przez kwartet braci Greulich z Poznania. Sala była przepełniona publicznością, która 
z wielkiem zainteresowaniem i z zapartym oddechem przysłuchiwała się czarującym to-
nom muzyki smyczkowej. Jednem słowem koncert wypadł znakomicie i pozostawił u nas 
miłe wspomnienie.

Gazeta Gdańska, numer 234. Gdańsk,  wtorek 18 października 1921 
~ Chojnice. (Z życia miasta. Sądownictwo). Egzamin na podsekretarzy sądowych złożyli 
dnia 11. i 12. 10. br. przed komisją egzaminacyjną przy tut. sądzie okręgowym kandydaci: 
Wacław Kurzętkowski, Edmund Lemańczyk i Stanisław Panglisz z Chojnic, Machajewski 
z Czerska i Włoszczyński z Tucholi.

Słowo Pomorskie, Numer 240. Toruń, czwartek 20 października 1921
~ Chojnice. (T. O. L.).   W czwartek 13 b. m.  odbyło się zebranie T. O. L.  miasta Chojnice. 
Ze sprawozdania bibliotekarki pani Ireny Długołęckiej wynika, że biblioteka miejska T. O. 
L. posiada 404 tomy, liczba członków wzrosła do 100, w kasie jest przeszło 13 000  marek. 
Postanowiono wynająć lokal ażeby urządzić czytelnię. Koszta urządzenia czytelni oblicza 
się na 100 000 marek. Magistrat przyrzekł subwencję na ten cel. Resztę kosztów pokryją 
składki które przyjmują p. Grochowski i p. Stammowa.
~ Tuchola. (Wysyłka gęsi i drzewa do Niemiec).  W „Dzienniku Chojnickim” czytamy. 
Z  Tucholi wysyła się, jak się dowiadujemy, wielką ilość gęsi do Gdańska i do Niemiec. 
Handlarze płacą 1000 do 1100 marek za sztukę i więcej – Ciekawiśmy, kto te gęsi skupuje 
i dlaczego rząd udziela pozwolenia na wywóz gęsi do Gdańska i Niemiec kiedy my sami 
żywności zanadto nie mamy, przeciwnie panuje to szalona drożyzna? Co to za gospodar-
ka? Czas, aby temu kres położono, bo przez to panuje tylko rozgoryczenie i niezadowole-
nie wśród ludności.
Dalej donoszą, że wycina się tam lasy w wielkich rozmiarach. Podobno nawet takie lasy się 
wycina które dopiero po 25 latach miały być wycięte. Brak po prostu słów na takie postępo-
wanie i prawie wierzyć się nie chce, że to możliwe. A przytem wątpimy aby ludność z tego 
wiele co dostała, inaczej nie musiał by panować taki brak opału i taka drożyzna. Większa 
część drzewa zapewne także wysłana zostanie do Gdańska i Niemiec.

Słowo Pomorskie, Numer 243. Toruń, sobota 22 października 1921
~ Chojnice. (Licytacja koni). Jak donosi starostwo chojnickie odbędzie się we wtorek dnia 
25 bm. na placu Piastowskim licytacjach koni prywatnych.

Gazeta Gdańska, numer 239. Gdańsk,  niedziela 23 października 1921 
~ Zmiany w dyslokacji wojsk pomorskich. (Pułk kaszubski do Chełmży, Chojnic i Tucho-
li). Niedawno temu donosiliśmy o zamierzonej translokacji pułków toruńskich do Małopol-
ski. Pierwotnych zamiarów atoli obecnie zaniechano ze względów oszczędnościowych. 
Jedynie pułk kaszubski zostaje rozdzielony i przeniesiony do Chełmży, Tucholi i Chojnic, 
a zamiast kadry marynarki, którą wysłano do Świecia, nadejdzie w tych dniach do Torunia 
8 p. saperów.

Gazeta Gdańska, numer 241. Gdańsk,  środa 26 października 1921 
~ Chojnice. (Dlaczego towar nie tanieje.) „Dzien. Chojn.” pisze: Od kilku dni notują giełdy 
znaczną zwyżkę marki polskiej. Logicznem następstwem tego  faktu powinien być równo-
mierny spadek cen towarów, szczególnie importowanych. Dzięki jednak zmowie, istnie-
jącej wśród hurtowników, prawie wyłącznie żydów, czekamy dotąd daremnie na zniżkę. 
Podamy tu szczegół, który zawdzięczamy kilku osobom, należącym do naszego świata 
kupieckiego. Mianowicie cena wosku importowanego z Niemiec wynosi 5 mk. niem. za klg., 
włączając cło itd., więc po obecnym kursie 160 mk. polsk. Otóż pewien hurtownik żydow-
ski w Warszawie żąda za wosk świeżo sprowadzony od jednej z naszych fabryk pasty do 
obuwia 450 mk. za kg. wosku! Oto typowy przykład sztucznego podtrzymywania wysokich 
cen. Nie można przy tej sposobności pominąć roli, którą odegrał w przyczynach wzrostu 
drożyzny gorączkowy popyt towarów ze strony naszej publiczności. Podobno są ludzie, 
którzy poczynili zakupy towarów łokciowych itp. na dziesięć lat!  Zrozumiejmy wreszcie, że 
jedynie wstrzymanie się od zakupów niepotrzebnych i jak największe ograniczenie potrzeb 
chwilowych zmusić może hurtowników żydowskich do pozbywania się zapasów po zniżo-
nych cenach. Jest to bodaj jedyna droga do uzdrowienia stosunków na rynku towarowym, 
droga którą publiczność we Francji, Anglji i innych krajach obrała już oddawna ze znako-
mitym skutkiem. Zatem nie narzekajmy, nie traćmy czasu na płonnych dyskusjach, lecz 
zabierzmy się nareszcie do czynu!

Gazeta Gdańska, numer 242. Gdańsk,  czwartek 27 października 1921 
~ Grupa Górna. (Napad - morderstwo - nierząd.) Onegdaj przybyły tu z Chojnic dwie sio-
stry celem odwiedzenia swego brata odbywającego służbę przy wojsku. W międzyczasie 
brat ich został przeniesiony do Grudziądza, o czem siostry nie wiedziały. W czasie cze-
kania na pociąg celem powrotu do Chojnic w pobliżu stacji kolejowej napadnięte zostały 
przez trzech bandytów w ubraniach wojskowych bez odznak (a więc zdemobilizowanych) 
którzy obrabowali je z gotówki, żywności itp. nawet chcieli zabrać im ubrania a potem 
pozostawić nago, jak je Pan Bóg stworzył. Na szczęście u jednego z bandytów odezwało 
się sumienie i nie pozwolił na wykonanie tego wstrętnego zamiaru. Na dworcu kolejowym 
w Grupie Górnej zaopiekowała się obrabowanemi siostrami publiczność i policja, która 
rozpoczęła poszukiwania za bezczelną spółką bandycką.

Słowo Pomorskie, Numer 248. Toruń, sobota 29 października 1921
~ Czersk.  (Nowe towarzystwa). W niedzielę 23 bm. odbyło się w Czersku zebranie celem 
założenia Towarzystwa b. jeńców jako osobnego oddziału Towarzystwa wojaków „Straż” 
do którego przeszło 50 rodaków przystąpiło. Po przyjęciu ustaw towarzystwa i wyborze 
zarządu postanowiono uruchomić w komisje:  gospodarczą, propagandy i oświaty; poczem 
uchwalono jako obchód narodowy, wieczornicę ku czci powstania listopadowego i urządze-
nie gwiazdki dla wdów i sierot b. jeńców.
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Pasjonat nauki i badań regionalnych
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

 Znakomitym chojnickim przyrodnikiem i pe-
dagogiem był Ignaz Prätorius (1836-1908). Pochodził 
z Reszla na Warmii.

Doktor fizyki

  Egzaminy maturalne Prätorius złożył w Braniewie 
i zamierzał w miejscowym seminarium przygotowywać się 
do stanu kapłańskiego. Ostatecznie zdecydował się na stu-
dia uniwersyteckie we Wrocławiu, gdzie w 1863 r. obronił 
rozprawę doktorską z fizyki. W tym mieście uzyskał też 
uprawnienia do nauczania w szkole wyższej, w tym w gim-
nazjum. Pracował m.in. w Braniewie, a w 1868 r. otrzymał 
stanowisko wyższego nauczyciela w gimnazjum chojnic-
kim. Ze szkołą tą związał się na okres 32 lat. Nauczał przy-
rody, matematyki i fizyki. W 1880 r. uzyskał tytuł zawodowy 

profesora gimnazjalnego. Należał do grona chojnickich na-
uczycieli prowadzących wszechstronną działalność nauko-
wą. Zajmował się botaniką i zoologią, ale też archeologią 
i trygonometrią. 

Autor publikacji

 Dr Ignaz Prätorius pozostawił bogaty dorobek wy-
dawniczy. Publikował z zakresu dydaktyki szkolnej w gim-
nazjalnych sprawozdaniach (programach) oraz szeroko 
pojętej biologii w periodykach naukowych. Uczestniczył 
w badaniach archeologicznych. Odkryte podczas wyko-
palisk przedmioty przesyłał do towarzystw naukowych. 
Ogłosił drukiem dwa sprawozdania dotyczące znalezisk 
w Chojnicach i w Pawłówku. Od 1878 r. do śmierci był 
członkiem prestiżowego Zachodniopruskiego Towarzystwa 

Botaniczno-Zoologicznego. Do tego stowarzyszenia oraz 
do Ogrodu Botanicznego w Królewcu wysyłał preparowane 
przez siebie rośliny. 

Popularyzator wiedzy

 Nauka była jego wielką pasją; należał do kilku-
nastu organizacji naukowych (w różnych niemieckich pro-
wincjach), korespondował z autorytetami z wielu dziedzin 
wiedzy. Został wiceprzewodniczącym wspomnianego już 
królewieckiego Towarzystwa. W wieku 64 lat, u schyłku za-
wodowej kariery, na własną prośbę został służbowo prze-
niesiony do gimnazjum w Grudziądzu. Pracował tam jesz-
cze kilka lat. Zmarł i został pochowany w Grudziądzu. 

Ogród Botaniczny w Królewcu.

Ignaz Praetorius pochodził z warmińskiego Reszla
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www.transportchojnice.com.pl

Transport materiałówTransport materiałów
sypkich i budowlanych,sypkich i budowlanych,

przewóz towarów.przewóz towarów.

www.transmarchojnice.pl

Kamienie ogrodowe,Kamienie ogrodowe,
kostka brukowa.kostka brukowa.

503 774 978

52 397 12 51
Chojnice, ul. Ludowa 28
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

 Ta alga w niemal 50% składa się z białka, ale to 
tylko jedna z jej zalet, bowiem chlorella jest bogatym 
źródłem witamin i mikroelementów. 

Chlorella właściwości 

 Do tego błonnik, chlorofil, na bogato więc. Oprócz 
żelaza zawiera też wapń, potas, magnez, cynk, mangan, 
fosfor, selen i jod. Spożywając ją dostarczasz ciału również 
witaminy A, C i E, witamin z grupy B, przeciwutleniacze, 
aminokwasy, chlorofil i kwasy nukleinowe. Chlorella jest 
niemal tak stara jak planeta Ziemia, a jej struktura praw-
dopodobnie pozostaje niezmienną od tysiącleci. Odkryto 
ją jednak dopiero w okolicach XIX wieku, a kolejnych parę 
dekad zajęło określenie jej cudownych właściwości i poten-
cjału. Prawdziwym przełomem dla tej niepozornej algi była 
I wojna światowa i poszukiwanie alternatywnych źródeł po-
karmu. Chlorella, ze swoim profilem odżywczym, była ide-
alną kandydatką, więc Japonia rozpoczęła jej komercyjną 
produkcję, a lata później dystrybucję. Chociaż na początku 
swojej kariery alga nie cieszyła się dużą popularnością, 
dzięki odczuwalnemu wpływowi na samopoczucie ciała 
i urodę, obecnie jest najprawdziwszym hitem i nie zanosi 
się żeby miała zniknąć z superfoodowej listy przebojów. 

Marketingowa ściema 

 Wielu producentów chlorelli reklamuje się tym, że 
ich chlorella ma tzw. rozbitą strukturę komórkową lub roze-
rwaną ścianę komórkową. Jest to jednak procedura, którą 
stosuje się w przypadku każdej chlorelli sprzedawanej jako 
suplement (przypominam, że w innym przypadku nie byłoby 
można jej po prostu strawić i przyswoić zawartych w niej 
substancji odżywczych). Mało kto mówi natomiast o zawar-
tości feoforbidów - alergenów, które znajdują się w KAŻDEJ 
chlorelli! Ich dopuszczalna norma wynosi 60 mg

Chlorella jedzenie 

 Dlatego nie mówimy: chlorella dawkowanie, bo 
to odnosiłoby się do leku, a chlorella jest jedzeniem. Fakt, 
o silnie skoncentrowanych wartościach odżywczych, ale 
jedzeniem. Chociaż w domu dawkuje się dzieciom kostki 
czekolady:) 

Chlorella w proszku - Chlorella tabletki 

 Stosowanie chlorelli w tabletkach należy zacząć 
od ½ tabletki Chlorelli dziennie (dzieci od 1/4 tabletki) i stop-
niowo zwiększać porcję, dokładając raz w tygodniu kolejną 
½ tabletki (dzieci 1/4 tabletki), aż do osiągnięcia dziennego 
pułapu około 3-4 gramów (dorośli), a dzieci w zależności 
od wieku. Przyjmuje się, że roczne dziecko może chrupać 
(tak, one naprawdę to robią:) 1 gram organicznej chlorelli. 
W przypadku chlorelli w proszku zaczynaj od ⅛ łyżeczki 

do herbaty i stopniowo zwiększaj porcję do osiągnięcia jed-
nej płaskiej (5 gramów) bądź troszeczkę bardziej “czuba-
tej” łyżeczki. Dzieciom rozpoczynasz dawkowanie Chlore-
lli w proszku od czubeczka łyżeczki (na dotknięcie). Albo 
włącz chlorellę do śniadania, lub jedz na 15 minut przed 
posiłkiem i od rana ciesz się jej właściwościami. Wieczorem 
staraj się nie przyjmować chlorelli, chyba, że 1-2 tabletki tuż 
po zjedzeniu ryby (rtęć!) 

Chlorella działanie 

 Chlorella cieszy się popularnością ze względu na 
swoje detoksykujące właściwości. Odpowiada za nie twar-
da, nie trawiąca się, zewnętrzna powłoka chlorelli.  Kiedy 
chlorella jest przyjmowana regularnie, włóknista powłoka 
wiąże się z metalami ciężkimi i innymi toksynami i pomaga 
wydalać je z organizmu. Wiele osób na początku suplemen-
tacji chlorellą odczuwa częstsze ruchy jelit. Wynika to wła-
śnie ze wzmożonego procesu oczyszczania zachodzącego 
w układzie pokarmowym. 

 Spożywając chlorellę, dzięki dużej ilości zawarte-
go w niej chlorofilu, podnosisz też poziom hemoglobiny we 
krwi. Chlorofil i hemoglobina mają bardzo podobną struk-
turę cząsteczkową, jedyną różnicą jest to, że w miejscu, 
w którym hemoglobina zawiera żelazo, chlorofil zawiera 
magnez. Wraz ze wzrostem hemoglobiny wzrasta też dotle-
nienie krwi.

Chlorella odchudzanie

 W podsumowaniu jednego z badań dotyczących 
chlorelli u wszystkich uczestników i uczestniczek zauwa-
żono zmniejszenie procentu tłuszczu w składzie ciała.We-
dług innego badania zawarte w chlorelli substancje hamują 
wzrost komórek tłuszczowych. Co więcej, algi balansują 
poziom cukru we krwi, a dzięki temu, poza wspomnianym 
blokowaniem komórek tłuszczowych, potencjalnie zmniej-
szają poziom tłuszczu we krwi, zwiększając tolerancję glu-
kozy i wrażliwość na insulinę.

Chlorella dla dzieci 

 Dr Mark Drucker, pediatra z Kalifornii i autorytet 
medycyny holistycznej, w wywiadzie dotyczącym odżywia-
nia dzieci mówi, że zaczął podawać swoim dzieciom chlore-
llę gdy miały 8 miesięcy (aczkolwiek zaleca się podawanie 
tej algi dopiero od pierwszego roku życia - nie róbcie tego 
wcześniej na własną rękę, bez konsultacji z pediatrą lub wy-
kwalifikowanym dietetykiem). 

 Bardzo szybko zauważył nie tylko pojedyncze 
ząbki wyszczerzone w zielonym uśmiechu, ale także dużo 
profitów. Jak zaznacza doktor Drucker, ten zielony pokarm 
NIE MOŻE ZASTĄPIĆ zdrowego odżywiania. Zawiera on 
jednak całe spektrum niezbędnych substancji zbilansowa-
nych w naturalny sposób. 

 Chlorella dla dzieci to dobry dodatek do zbilanso-
wanej diety niejadków. Podczas badań w Japonii podawano 
22 chłopcom i 18 dziewczynkom po 2 gramy chlorelli dzien-
nie przez 112 dni. Dla porównania wyników monitorowano 
18 chłopców i 15 dziewczynek nie przyjmujących chlorelli. 

 Po zakończeniu badania chłopcy, którzy przyjmo-
wali algę, urośli dwukrotnie więcej niż dzieci z grupy po-
równawczej. Nie tylko urośli szybciej, ale także podniosła 
się ich waga. U dziewczynek nie było widać dużych różnic 
we wzroście, jednak te, które przyjmowały chlorellę, nie 
miały problemu ze zdrowym przybieraniem na wadze, która 
wzrosła u nich niemal dwa razy bardziej w porównaniu do 
małych pacjentek, które nie dostawały algi.

Chlorella - objawy oczyszczania 

 Na początku stosowania chlorelli pojawiają się ob-
jawy oczyszczania - w niektórych przypadkach, za sprawą 
swoich detoksykujących właściwości, chlorella może wy-
woływać częstsze wizyty w toalecie, lekką nadwrażliwość 
na słońce, wzdęcia i mdłości. Właśnie dlatego poleca się 
przyzwyczajać do niej ciało stopniowo. 

Jakub Gronowski

Jaka chlorella jest najlepsza – właściwości i zastosowanie

KUCHNIA

Pasta z pieczonego pstrąga tęczowego

Przygotowując rybę warto czasem zrobić jej więcej, by potem wykorzystać ją np. do pasty, 
która będzie ciekawą odmianą dla sera i wędliny.

Składniki:

1 upieczony pstrąg tęczowy, 2 łyżki oleju rzepakowego, sól i pieprz do smaku, 1 jajko ugo-
towane na twardo, 1/4 czerwonej cebuli, 1 gałązka świeżego koperku, 1 łyżka majonezu 
lub jogurtu naturalnego.

Sposób przygotowania:

• Kawałki ryby oddzielamy od skóry i ości. 
• Wlewamy olej rzepakowy i rozdrabniamy dokładnie widelcem. 
• Cebulę i jajko kroimy w drobną kostkę, a koperek siekamy. 
• Dodajemy do ryby i mieszamy.
• Na koniec dodajemy majonez lub jogurt naturalny i doprawiamy do smaku solą oraz 

pieprzem.
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84  Błękitna Wstęga Jeziora Charzykowskiego

II Piknik Militarny 2021

ChTMR „Cyklista” na Green Velo

Zawody strzeleckie  „TUR 2021”

    W dniu 25.09.2021 r. na Jeziorze Cha-
rzykowskim odbyła się 84. Edycja regat 
o Błękitna Wstęgę Jeziora Charzykow-
skiego - jednych z najstarszych i naj-
większych regat turystycznych w Polsce. 

    Na starcie stanęli zarówno zawodnicy klas 
regatowych, jak również żeglarze turystycz-
ni. Niestety nie wszystkim udało się poko-
nać trasę Małe Swornegacie-Charzykowy, 
a wszyscy zwycięzcy poszczególnych klas 
otrzymali tradycyjne błękitne wstęgi

Warunki pogodowe, jak na początek jesieni, 
były bardzo dobre, co pozwoliło na sprawne 
rozegranie regat. 
    W regatach starowało 192 uczestników 
na 82 jednostkach, a wyniki regat dostępne 
na stronie Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
www.chkz.pl
    Regaty dofinansowane zostały przez 
Urząd Miejski w Chojnicach, Powiat Choj-
nicki i Gminę Chojnice.

Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski

    W dniu 12.09.2021 r. wokół Stacji Paliw 
M. Odejewski w Nieżychowicach zorga-
nizowano imprezę plenerową pod nazwą 
„II Piknik Militarny 2021”. 

     To już kolejna edycja tej imprezy,  której 
głównym organizatorem był Zarząd Miej-
ski Ligi Obrony Kraju oraz Urząd Miasta 
Chojnice. Współorganizatorami i jedno-
cześnie uczestnikami tej imprezy byli JW. 
3775 z Nieżychowic, KPP Chojnice, WKU 
Człuchów, Stowarzyszenia Paramilitarne 
i Historyczne z terenu Chojnic, Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe „KORYNT”, 
OSP gminna i miejska oraz uczniowie klas 
mundurowych z chojnickich szkół (ALO Po-
merania, BZDZ, Technikum nr2). 

    Dzięki dużemu zaangażowaniu uczest-
ników udało się stworzyć przedsięwzięcie 
w trakcie którego zaprezentowano dużą 
ilość sprzętu militarnego używanego obec-
nie w służbach mundurowych min. stacje ra-
diolokacyjne, uzbrojenie, radiowozy policyj-
ne, sprzęt strażacki itp. Zwiedzający  teren 
pikniku mogli nie tylko oglądać, ale jedno-
cześnie sprawdzić działanie pokazywanego 
sprzętu. Dużą atrakcją w trakcie trwania 
imprezy była możliwość strzelania z pistole-
tów i karabinów sportowych na krytej strzel-
nicy sportowej znajdującej się pod ziemią 
na terenie stacji paliw. Fachową obsługę 
pod względem zabezpieczenia strzelania 
i prowadzenia zabezpieczyli członkowie 
Klubu Strzeleckiego Chojnice. Z tej atrakcji 
skorzystało 210 uczestników w różnym wie-
ku. Nie tylko z broni sportowej można było 
odbyć strzelanie dla najmłodszych przy-
gotowano otwartą strzelnicę gdzie dzieci 

strzelały z ASG oraz łuku. Wśród atrakcji 
można było zobaczyć wiatrakowiec p. M. 
Odejewskigo, który dość często gości na 
niebie chojnickim. Niespodzianką pikniku 
był pokaz w działaniu służb ratowniczo-me-
dycznych, które uczestniczyły w zainsce-
nizowanym wypadku drogowym autobusu 
i pojazdu osobowego oraz motocyklisty. 
Głównym reżyserem tej inscenizacji był p. 
Ireneusz Korycki. W trakcie tego pokazu wi-
dzowie mogli zobaczyć jak należy udzielać 
pierwszej pomocy poszkodowanym jak też 
element segregacji rannych w przypadku 
ich dużej ilości.

Jarosław Frączek

    Powiat Chojnicki podjął się inicjaty-
wy zorganizowania wyjazdu w okolice 
Suwałk, gdzie przedstawiciele samorzą-
dów Chojnic, Czerska i Brus oraz przed-
stawiciele ChTMR „Cyklista” brali udział 
w wyjeździe studyjnym pt.: „Wschodni 
Szlak Rowerowy Green Velo” – dobre 
praktyki w zakresie turystyki rowerowej 
w województwie podlaskim.
 
     Green Velo to pierwszy tak duży sys-
tem tras rowerowych w naszym kraju. Szlak 
główny wraz ze szlakami łącznikowymi liczą 
łącznie ponad 2000 km! Pomysł na taki pro-
jekt zrodził się w odpowiedzi na rosnące za-
interesowanie turystyką rowerową w Polsce 
oraz chęć aktywizacji i promocji jej wschod-
nią część. Efekt jest spektakularny i zdecy-
dowanie jest się czym chwalić. To ponad 

2000 km wytyczonej trasy. Przebiega przez 
obszar 5 województw leżących we wschod-
niej części kraju.
    Dzięki naszym wspaniałym przewodni-
kom Mai i Jackowi mogliśmy poznać część 
tego szlaku. Dowiedzieliśmy się również 
o historii i inicjatywie powstania tego pro-
jektu, wszystkich problemach z którymi mu-
sieli borykać się twórcy w czasie powsta-
wania projektu i jego realizacji, aż do dnia 
dzisiejszego. 
     Dzięki docenieniu naszej działalności 
jako partner powiatu oraz LGD Sandry Brdy 
zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej cen-
nej inicjatywie. Wielkie podziękowania dla 
władz Powiatu za zaproszenie i możliwość 
podzielenia się odczuciami jako użytkowni-
cy szlaków rowerowych.
         Dariusz Piekarski - ChTMR „Cyklista” 

       W dniu 18.09.2021 r. na strzelnicy 
sportowej znajdującej się przy stacji paliw 
w Nieżychowicach odbyły się kolejne zawo-
dy strzeleckie pod nazwą „TUR 2021”. 
      W trakcie trwania zawodów zawodni-
cy i zawodniczki mogli zademonstrować 
swoje umiejętności strzeleckie w strzelaniu  
ze strzelby. Organizatorem i fundatorem 
nagród tych zawodów był Klub Strzelecki 
Chojnice LOK. Do zawodów przystąpiło 54 
zawodników, z których najlepsi okazali się 
panowie Moga Mariusz z Chojnic pierwsze 
miejsce, Piotr Napiątek z Brus drugie miej-
sce oraz Maciej Siuda z Charzyków miejsce 
trzecie. Atmosfera do końca była gorąca 
gdyż o  kolejności miejsc decydowała do-
grywka, ponieważ w pierwszej serii wszy-
scy uzyskali ten sam wynik.                               

Jarosław Frączek
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

KINO

kup bilet 
przez internet 

www.ckchojnice.pl

 
DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

XXIII CHOJNICKIE FILMOBRANIE ( 02 – 04.10.2021 R. ) 
„WIARA – NADZIEJA – MIŁOŚĆ” 

2.10. 
SOB. 

12:00 CO W DUSZY GRA 2D dubbing 1h 46min 6+ 
14:30 SŁUDZY  1h 20min 15+ 
16:30 AIDA 1h 44min 15+ 
19:00 SWEAT 1h 40min 15+ 

3.10. 
ND. 

15:00 NADZIEJA 2h 10min 15+ 
18:00 WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 1h 30min 15+ 
20:15 A-HA 1h 49min 15+ 

4.10. 
PON. 

15:00 SUPERNOVA 1h 33min 15+ 
17:15 WESELNY TOAST 1h 27min 15+ 
19:15 ANETTE 2h 19min 15+ 

5 – 6.10. 
WT.- ŚR. 

16:45 WYROLOWANI 2D dubbing 1h 24min b/o 
19:00 WYSZYŃSKI – ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE 1h 30min 15+ 

8.10. 
PT. 

16:45  MAŁA WIELKA STOPA 2:  
W RODZINIE SIŁA 2D dubbing 

1h 29min b/o 

19:00 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
9.10. 
SOB. 

14:00 MAŁA WIELKA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA  
2D dubbing 

1h 29min b/o 

16:30 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
19:45 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 

10.10. 
ND. 

20:00 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 

11.10. 
PON. 

12:30 WESELE PREMIERA  KINO DLA SENIORA 2h 15min 15+ 

16:45 MAŁA WIELKA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA  
2D dubbing 

1h 29min b/o 

19:00 DKF TEŚCIOWIE 1h 21min 15+ 
12 – 13.10. 
WT. – ŚR. 

16:45 MAŁA WIELKA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA 
2D dubbing 

1h 29min b/o 

19:00 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
15.10. 

PT. 
16:30 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ 2h 43min 15+ 

16.10. 
SOB. 

19:30 NIE CZAS UMIERAĆ 2h 43min 15+ 

17.10. 
ND. 

12:30 WYROLOWANI 2D dubbing 1h 24min b/o 
15:00 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
18:00 NIE CZAS UMIERAĆ 2h 43min 15+ 

18.10. 
PON. 

12:30 NIE CZAS UMIERAĆ KINO DLA SENIORA 2h 43min 15+ 
16:00 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
19:00 DKF BERLIN ALEXANDERPLATZ 3h 03min 15+ 

19 – 20.10. 
WT. – ŚR. 

16:30 WESELE PREMIERA 2h 15min 15+ 
19:30 NIE CZAS UMIERAĆ 2h 43min 15+ 

22.10. 
PT. 

16:30 WILK NA 100% 2D dubbing 1h 36min b/o 
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW 2h 40min 15+ 

23.10. 
SOB. 

16:00 WILK NA 100% 2D dubbing 1h 36min b/o 
18:30 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW 2h 40min 15+ 

24.10. 
ND. 

19:30 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW 2h 40min 15+ 

25.10. 
PON. 

12:30 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW KINO DLA SENIORA 2h 40min 15+ 
16:30 WILK NA 100% 2D dubbing 1h 36min b/o 
19:00 DKF NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE 1h 36min 15+ 

26 - 27.10. 
WT. – ŚR. 

16:30 WILK NA 100% 2D dubbing 1h 36min b/o 
19:00 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW 2h 40min 15+ 

październik 2021
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CHOJNICCY  KRÓTKOFALOWCY

Spotkania krótkofalowców - Kasztelan z Reniferem
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świą-
teczna
ryba

trucizna

czule o
ojcu

otwiera
zamek cykl

miasto
obok

Stalowej
Woli

przeci-
wień-
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na

głowie

tam
Dzwon
Zyg-

munta

tkanina
polie-
strowa

bojowy
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     Kasztelan, ale nie znana marka pewnego napoju. 
Renifer, ale nie od świętego Mikołaja. Nie kasztelan na 
reniferze. A jednak byli, jeden i drugi. W kolejności jak 
w tytule. Całkiem blisko, bo w Swornegaciach na Psiej 
Górze i to w odstępie dwóch tygodni. I oba dwa łączyło 
jedno – krótkofalowcy.

      Od 10 do 12 września 2021 roku członkowie klubu 
SP2KFQ (Karol SP2RTA, Wojtek SP2ALT i piszący te sło-
wa) organizowali w ośrodku Psia Góra w Swornegaciach 
Zjazd Kasztelański. To spotkanie krótkofalowców uczest-
niczących w programie Zamki w Polsce. Uczestników było 
35, najdalej miał Mariusz SQ8JCB, bo aż z Łukowa w Lu-
belskiem. Najbliżej oczywiście mieli chojniczanie. Ale dla-
tego w zeszłym roku zgłosiłem, że Chojnice robią zjazd, bo 
nie chciało mi się tłuc po Polsce. No i kasztelan, czyli Marek 
Urbanowicz SQ5GLB, jeden z głównych animatorów pro-
gramu Zamki w Polsce też przyjechał.
      Najważniejszym punktem spotkania jest wieczerza 
kasztelańska. Wiktor i Tomek Zychowie, właściciele ośrod-
ka, z jej przygotowaniem spisali się na 102! Ogólnie wszy-
scy stwierdzili, że chojnicki zjazd kasztelański był super, 
a na 100% przebił wszystkie inne pod względem jedzenia.
        Drugie spotkanie krótkofalowców (znowu na Psiej Gó-
rze)  miało charakter tzw. integracyjny. Tu przyjeżdżali ci, co 
chcieli. Z założenia z północno-środkowej Polski, czyli od 
Elbląga po Kołobrzeg i od Gdańska - Słupska po Włocła-
wek - Piłę. Ten pieprz…ny wirus zepsuł nam imprezę w ze-
szłym roku – odwołaliśmy ją. W tym roku postanowiliśmy 
zrobić skromniejsze spotkanie, a i tak zjechało 70 osób. Dla 
nas organizatorów – ponownie  SP2RTA, SP2ALT, SP2LQP 
czyli klub SP2KFQ – było to liczbą satysfakcjonującą. Moż-
na było spotkać dawno niewidzianych kolegów. 
        Ot, choćby Krzysiu SQ2LIP swoim Uazem Tundrą 
w wersji radiowego wozu dowodzenia. Wypieszczony, wy-
muskany – zdecydowanie zasłużył sobie na żółte tablice 
„autka zabytku”. Paweł SP2FP poprzywoził kilka swoich 
płytek. Ma ciekawe pomysły, wykonanie przemyślane i „po-
rządne”, więc zainteresowanych kilku też było. Były prelek-
cje, które tak lubią uczestnicy Renifera. Tematy od pracy 
przez satelity radioamatorskie, poprzez porady prawne aż 
do relacji z radiowych wypraw po Europie.
        Ci, uczestnicy spotkania, którzy zostawali do niedzie-
li, wieczorem urządzili sobie ognisko z grillem. W niedzielę 
rozwiał się dym z rur wydechowych znikających na drodze 
samochodów i… tyle zostało po 7. Reniferze.

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