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Projekt stypendiów „rodził się” stosunkowo 
długo, ale w końcu ujrzał światło dzienne.  
Dotychczas stypendia mieli tylko chojniccy 
sportowcy i to w kwotach wywołujących 
czasami ożywioną dyskusję radnych 
podczas prac komisji stałych. Burmistrz 
Arseniusz Finster spełnił obietnicę i obe-
cnie mamy też stypendia dla rodzimych 
twórców kultury. Stypendia mogą być 
przyznawane w następujących dziedzi-
nach: film, teatr, muzyka, taniec, literatura, 
plastyka, fotografia, regionalistyka i opieka 
nad zabytkami. Na stypendia miasto 
przeznaczyło w ostatnim kwartale tego 
roku 30 tys. zł. Przyszłoroczna pula ma 
wynieść 120 tys. zł. Trudno porównywać tą 
kwotę do 600 tys. „Chojniczanki”, ale też 
„siła promocyjna” Chojniczanki jest dzisiaj 
nieporównywalna z żadną inną działalno-
ścią na rzecz miasta.   Lista kandydatów 
zawierała 21 nazwisk. Ostatecznie po 
ocenie punktowej, zgodnie z regulaminem 
przyznawania stypendiów, komisja zapro-
ponowała Burmistrzowi stypendia dla 11 
twórców. Czterech z nich otrzymało po 
4000 zł a pozostała siódemka po 2000 zł. 
Plany na wykorzystanie tych środków są 
różne. Fotoreporter „Gazety Pomorskiej” 
Aleksander Knitter  za otrzymane środki 
postanowił zorganizować trzy wystawy 
fotograficzne.  Pierwsza odbyła się 19 
listopada z okazji zakończenia obchodów 
jubileuszu 90-lecia klubu ChKS „Kolejarz”. 
Stypendia otrzymali też dwaj inni foto-

graficy: Daniel Frymark, który zamierza 
uwiecznić Chojnickie Studio Rapso-
dyczne, a nawet zrobić z niego regionalną 
markę oraz Sebastian Jutrzenka 
Trzebiatowski ,  k tóry  s typendium 
przeznaczy na zorganizowanie wystawy 
swoich fotografii oraz częściowo na zakup 
sprzętu fotograficznego. Arcyciekawy 
pomysł ma chojnicki artysta Kazimierz 
Lemańczyk. Za otrzymane stypendium 
ma bowiem powstać komiks o historii 
Chojnic w okresie Średniowiecza. Monika 
Guentzel i Olga Szynwelska to nasze 
utytułowane tancerki z Chojnickiego 
Centrum Kultury. Dziewczynom stypendia 
przydadzą się na stroje, warsztaty czy 
zajęcia choreograficzne. Beneficjentami 
stypendiów są też muzycy. Otrzymane 
pieniądze pozwolą Julii Kamińskiej 
rozwi jać  ta len t ,  a  raper  Szymon 
Stachowiak nagra płytę, którą potem 
umieści w Internecie. Poetka Maria 
Jolanta Kowalska wyda książkę "Czy 
mnie słyszysz?", a regionalista Tadeusz 
Galec dalej prowadzić będzie w internecie 
stronę historiachojnic.com.  
Najbardzie zafascynował mnie pomysł 
pana Lemańczyka i  przyznam się 
szczerze, że będę mocno kibicował temu 
przedsięwzięciu. Sam się kiedyś zasta-
nawiałem czy nie spróbować narysować 
właśnie artystycznej wizji zabudowy 
średniowiecznych Chojnic.
                                          Jacek Klajna
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03 Listopada
W ramach cyklu Siedem spotkań na 70-lecie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej o godzinie 17.30 w czytelni odbył się  
wieczór poezji śpiewanej, podczas którego wystąpił zespół 
Szeptem w składzie Hanna Butkiewicz i Sandra 
Antkiewicz.

03 Listopada
W ramach Teatru Repertuarowego Chojnickie Centrum 
Kultury zaprosiło do auli SP 1 na spektakl, "Amor 
OmniaVincit", Rafała Domagały opowiadający o życiu 
jednego z najbardziej znanych baśniopisarzy na świecie, 
Hansa Christiana Andersena.

04 Listopada
W Centrum Sztuki Collegium Ars odbył się wernisaż 
otwierający pokonkursową wystawę prac laureatów 12 
edycji konkursu  BZ WBK PRESS FOTO. 

04 Listopada
W piątek uroczyście otwarto ścieżkę rowerową łączącą 
Ogorzeliny z Nowym Dworem, Angowicami i Chojnicami. 
Poświęcił ją proboszcz Piotr Bekisch.

02 Listopada
W Bramie Człuchowskiej odbyły się „Zaduszki Naukowe”. 
Prof. Jastrzębski opowiedział o „Janie Szalewskim i party-
zantach z Borów Tucholskich”. Organizatorem było 
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

02 Listopada
Po nieoczekiwanej przerwie technicznej ponownie otwarto 
basen w Parku Wodnym. Źródłem problemu była bakteria 
„ropy błękitnej”. 

02 Listopada
Dotychczasowy komendant Państwowej Straży Pożarnej 
w Chojnicach, brygadier Jacek Knuth odszedł na 
emeryturę. Rozkazem komendanta wojewódzkiego na 
stanowisko komendanta w Chojnicach został powołany 
młodszy brygadier Dariusz Żywicki.

11 Listopada
W Auli Zespołu Szkół, Nowe Miasto 4, Stowarzyszenie 
„Dworek Polski” zorganizowało II Koncert Laureatów 
Piosenki Kawiarenki Polskiej. Piosenki polskie z okresu 20-
lecia międzywojennego zaprezentowali uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

11 Listopada
W podziemiach kościoła gimnazjalnego Chojnickie 
Centrum Kultury zorganizowało wernisaż wystawy 
okolicznościowej ze zbiorów Stanisława Wyrzyckiego, 
Bogdana Kuffla i Jana Kopcia ilustrującą Marszałka 
Piłsudskiego wraz z jego żołnierzami. 

11 Listopada
Mieszkańcy miasta wzięli udział w powiatowych 
obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpo-
częły się o godz. 10:50 zbiórką uczestników, delegacji
i pocztów sztandarowych obok pomnika Orła Białego. Po 
złożeniu wieńców i kwiatów nastąpił przemarsz  do Bazyliki 
Mniejszej gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny 
i Powiatu Chojnickiego.

21 Listopada
Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, Chojnickie 
Centrum Kultury oraz Towarzystwo Kolejowe w Chojnicach 
zorganizowały  wystawę fotografii prezentujących historię 
Chojnickiego Węzła Kolejowego. Wernisaż wystawy odbył 
się w poniedziałek 21 listopada 2016 roku o godz. 18:00
w Centrum Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła 
gimnazjalnego).

21 Listopada
Oddział dla dzieci i młodzieży MBP odwiedzili uczniowie 
klasy IIIg ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach wraz
z wychowawczynią. Na wstępie uczniowie zapoznali się
z regulaminem działu, czyli ile książek i na jak długo można 
wypożyczać. Dowiedzieli się również, ile wynosi kara za 
przetrzymanie książek.

23 Listopada
W biurze poselskim przy ulicy Sukienników 5 odbyła się  
konferencja prasowa posła na Sejm RP Aleksandra 
Mikołaja Mrówczyńskiego.

23 Listopada
Z inicjatywy  polonistów II LO odbyła się pierwsza 
kawiarenka literacka. Na tę szczególną okazje zaproszono 
dr hab Pawła Tańskiego z UMK w Toruniu, aby wygłosił 
swój wykład pt. "Poeci rocka".

25 Listopada
W Centrum Sztuki Collegium ARS odbył się recital
w wykonaniu Emilii Czekały, która zaprosiła słuchaczy
w muzyczną podróż do Włoch.

25 Listopada
W Bramie Człuchowskiej odbyło się otwarcie wystawy 
"Skarby ukryte w ziemi. Łużycki skarb z Charzyków
w świetle kolekcji brązów na Pomorzu".

25 Listopada
Pod Parkiem Wodnym starli się na słowa, i nie tylko, 
przeciwnicy i zwolennicy prezesa parku wodnego. Pikietę 
zorganizował chojnicki PChS domagający się odwołania 
prezesa w związku z wykryciem w wodzie bakterii "ropy 
błękitnej".

26 Listopada
W Chojnicach wystąpił legendarny polski zespół 
„Czerwone Gitary”. Czerwone Gitary powstały 03 stycznia 
1965 roku Gdańsku. 

26 Listopada
W Technikum nr 2 odbył się  wykład pt. „Pasowa uprawa roli 
strip-till - Badania w praktyce rolniczej”, który wygłosił prof. 
dr hab. inż. Dariusz Jaskulski kierownik Katedry Podstaw 
Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

27 Listopada
Spektakl "Mit" w wykonaniu Viktorii Szopińskiej (reż. 
Grzegorz Szlanga) otrzymał nagrodę "Szczebel do 
Kariery" na prestiżowym 31. Festiwalu Teatrów Jednego 
Aktora w Toruniu. 

28 Listopada
Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza" i Chojnickie Centrum 
Kultury zorganizowały w dniach 28 do 30 listopada 18 
edycję Chojnickiego Filmobrania. Tematem tegorocznego 
przeglądu była retrospektywa filmów islandzkiego reżysera 
Baltasara Kormakura. 

24 Listopada
W siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”w Cha-
rzykowach odbył się ostatni w tym roku wykład z cyklu 
Czwartkowe spotkania z przyrodą. O pszczołach, 
trutowisku i różnych smakach z pasieki opowiadał mistrz 
pszczelarski Pan Robert Patela.

24 Listopada
W Centrum Edukacyjno -Wdrożeniowym  w Chojnicach 
odbyła się debata "Jak wykorzystać potencjał kolei
w regionach". Organizatorem spotkania był Burmistrz 
Miasta Chojnice przy  współpracy z Towarzystwem 
Kolejowym w Chojnicach. 

09 Listopada
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach,
w ramach „Dni Tischnerowskich" odbyła się  promocja 
książki F. Ebnera - „Słowo i realności duchowe. Fragmenty 
pneumatologiczne". Spotkanie poprowadził Pełnomocnik 
Burmistrza ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej – dr Prze-
mysław Zientkowski.

09 Listopada
W Szkole Podstawowej nr 7 odbył się pokaz ratownictwa 
medycznego prowadzony przez ratowników medycznych
z grupy Enea Chojnice. Na zajęciach pierwszej pomocy 
dzieci uczyły się przede wszystkim prawidłowego 
wzywania pomocy przez telefon.

08 Listopada
Uczniowie klas 1 – 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3, 
obchodzili w szkole Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia
i Gotowania, pod hasłem  „Śniadanie daje moc!”. Dzieci 
prześcigały się w pomysłowym doborze produktów 
przyniesionych z domu i tworzyły własne oryginalne 
zdrowe kanapki, które po chwili pochłaniały  z apetytem.

10 Listopada
W ramach „Dni Tischnerowskich" na sali obrad Ratusza 
odbyło się seminarium naukowe: "Filozofia Dialogu od 
Ebnera do Tischnera", a w Centrum Sztuki Collegium Ars
wykład otwarty ks. prof. Jarosława Jagiełło - "Tischner jako 
filozof nadziei'. 

10 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury i SP1 zorganizowały, w auli 
szkolnej, XVII Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną - 
Cześć Polskiej Ziemi - Chojnice 2016.  

10 Listopada
Kwestia przyszłości oddziału urologicznego w chojnickim 
szpitalu zdominowała kolejną sesję rady powiatu 
chojnickiego. 

08 Listopada
Stowarzyszenie Obywatelskie PChS w sali konferencyjnej 
Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowego w Chojnicach przy 
ul. Piłsudskiego 30a zorganizowało debatę dotyczącą 
komunikacji publicznej oraz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Chojnicach i regionie. 

08 Listopada
W sali obrad Rady Miejskiej odbyło się kolejne robocze 
spotkanie Burmistrza i członków komisji edukacji
z dyrektorami chojnickich szkół. Przedstawiono wstępne 
założenia nowego podziału miasta na obwody szkolne.

20 Listopada
W hali Centrum Park o godz. 18:00 wystąpił  Teatr 
Narodowy Operetki Kijowskiej.

20 Listopada
Odbyła się zbiórka Krwi Dla małego Piotrusia Sporysza
z Krojant. Akcja realizowana była w pomieszczeniach 
Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, przy ul. 
Obrońców Chojnic 4. Krew oddało 67 osób. Razem 
zebrano ok. 30 litrów krwi.

20 Listopada
W pracowni plastycznej Chojnickiego Centrum Kultury 
odbył się kolejny cykl warsztatów dla osób dorosłych. 
Zajęcia dotyczyły pejzażu i swobodnego malarstwa.

19 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło, do Centrum Sztuki 
Collegium ARS na recital Romana Kołakowskiego.

04  Listopada
Rozpoczęły się dwudniowe, bezpłatne warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży i dorosłych. Warsztaty 
poprowadziła Karolina Jonderko - absolwentka PWSFTiT 
im. Leona Schillera w Łodzi, stypendystka m.in. Magnum 
Photos, laureatka wielu prestiżowych konkursów w kraju
i na świecie.

05 Listopada
W ramach 16 kolejki rundy jesiennej I ligi na stadionie 
miejskim MKS Chojniczanka 1930 Chojnice pokonała 
Wigry Suwałki 3:2.

12 Listopada
W ramach 17 kolejki rundy jesiennej I ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice pokonała  na wyjeździe 
zespół Chrobry Głogów 3:1 i zajęła pozycję lidera 1 ligi. 

13 Listopada
Stowarzyszenie "Charzy..." po raz kolejny zaprosiło 
kijkowiczów na niedzielny spacer. Tym razem na rajd w ra-
mach Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking 
uczestnicy wybrali się do Człuchowa. Podczas rajdu 57 
uczestników przeszło prawie 13 km.

13 Listopada
Centrum Handlowe Brama Pomorza w Lipienicach, 
obchodziło trzecie urodziny. Urodzinową fetę uświetnili 
swoją obecnością wokalistka, kompozytorka, autorka 
tekstów  Anna Wyszkoni oraz wokalista i aktor Jacek 
Kawalec.

15 Listopada
Miejska Bibliotek Publiczna gościła pisarza, tłumacza
i ilustratora utworów dla dzieci Wiesława Drabika.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Chojnicach, którym Wiesław Drabik opowiedział
o  procesie powstawania książki.

15 Listopada
Wewnętrzny konkurs tańca grup tanecznych Chojnickiego 
Centrum Kultury odbył się w sali gimnastycznej Gimnazjum 
nr 1 w Chojnicach. Uczestnikami były dzieci i młodzież od 9 
do 13 lat. 

15 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury i Chojnickie Studio 
Rapsodyczne zorganizowały, w Gimnazjum nr 1, dla 
młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym  warsztaty 
teatralne poświęcone elementarnym zadaniom aktorskim.

17 Listopada
W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej przy ul. Strzeleckiej 
rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu Akademia 
Bezpiecznego Seniora.

18 Listopada
Koncert laureatki konkursu piosenki francuskiej Joanny 
Wolnej z zespołem połączony z degustacją młodego wina 
Beaujolais Nouveau odbył się w restauracji Sukiennice.

19 Listopada
W sobotę 19 listopada o godz. 12:00 odbyło się otwarcie 
wystawy fotografii Aleksandra Knittra obrazującej drogę 
klubu "Kolejarz" do A - klasy. Wystawa odbyła się w ramach 
90-lecia klubu "Kolejarz".

19 Listopada
Na zakończenie rundy jesiennej chojnicki Kolejarz pokonał 
u siebie Start Kulice 9:0  i zakończył pierwszą rundę 
rozgrywek A - klasy na czwartym miejscu.

19 Listopada
W ramach 18 kolejki rundy jesiennej 1 ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice zremisowała na wyjeździe
z Zagłębiem Sosnowiec 1:1 i pozostała liderem 1 ligi.

17 Listopada
W auli Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się spektakl w wy-
konaniu Teatralnej Grupy PaT. Przedstawienie "Za wszelką 
cenę" zostało zrealizowane przez młodych aktorów Grupy 
Teatralnej PaT oraz przy współpracy Chojnickiego Studia 
Rapsodycznego. 

17 Listopada
Muzeum Historyczno – Etnograficzne im. J. Rydzkow-
skiego w Chojnicach zaprosiło, do Galerii Współczesnej 
Sztuki Polskiej w baszcie Kurza Stopa na wykład Jerzego 
Brukwickiego z okazji Dnia Niepodległości, „W zamyśleniu 
nad istotą wolności w świetle przypadającego 11 listopada  
Święta Niepodległości, a także nad znaczeniem kultury
w budowaniu postaw patriotycznych”.  

26 Listopada
W ramach 19 kolejki rundy jesiennej 1 ligi MKS 
Chojniczanka 1930 Chojnice zremisowała na wyjeździe ze 
Stomilem Olsztyn 1:1. Wygrana ta przypieczętowała 
historyczny sukces Chojniczanki, która zakończyła sezon 
jako lider 1 ligi.
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Wydział Programów Rozwojowych i Współ-
pracy Zagranicznej informuje, że Burmistrz 
Miasta Chojnice ogłosił przystąpienie do 
konsultacji społecznych projektu uchwały 
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie 
zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od osób 
zainteresowanych uwag, opinii i propozycji 
odnośnie zasad wyznaczania składu oraz 
zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Konsultacje przeprowadzone będą w okre-
sie od dnia 29 listopada 2016 r. do dnia 22 
grudnia 2016 r. do godz. 15:00 w następu-
jących czterech formach:
 1. spotkań "o Komitecie Rewita-
lizacji przy kawie" organizowanych 29.11. 
2016r. o godzinie 9.00 w Centrum Eduka-
cyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. 
Piłsudskiego 30a, oraz o godz. 11.00 w re-
stauracji Fosa w Chojnicach, ul. Grobelna 3, 
a także o godzinie 13.00 w restauracji 

Siódemka w Chojnicach, ul. Subisława 7;
 2. spotkania realizowanego tech-
niką „otwartej przestrzeni” - spotkanie 
rozpocznie się o godzinie 16.00 w Centrum 
Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach, 
ul. Piłsudskiego 30a, dnia 6 grudnia 2016r.;
 3. narady obywatelskiej grupy 
przedstawicielskiej osób wskazanych przez 
Przewodniczących Samorządów Miesz-
kańców Osiedli organizowanej w dniach 9 
grudnia 2016r. o godzinie 16:00, 12 grudnia 

2016r. o godzinie 17:30 i 13 grudnia 2016r.
o godz. 16.00 w UM w Chojnicach, sala 408;
 4. zbierania uwag, propozycji i opi-
nii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsulta-
cyjnego. Wypełnione formularze należy 
dostarczyć na adres: Wydział Programów 
Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, 
Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 
89-600 Chojnice lub bezpośrednio do Biura 
Podawczego na parterze UM w Chojnicach.

28 listopada 2016 roku odbyła się XXVI 
sesja Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji 
zasiadło 21 radnych. Sesję poprowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław 
Janowski. Sekretarzem sesji został 
Kazimierz Drewek, a do komisji wniosko-
wej wybrano radnych K. Jaruszewskiego
i J. Klajnę. Zasadnicza część sesji 
rozpoczęła się od sprawozdania Burmistrza 
z działalności w okresie między sesjami.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Moje sprawozdanie 
rozpocznę od „Chojniczanki”, która zakoń-
czyła rundę jesienną i dwa mecze już rundy 
wiosennej, które rozegrane są awansem, 
„Chojniczanka” zakończyła na fotelu lidera
I ligi. Chciałbym podkreślić, że to jest sukces 
zarządu klubu, członków Stowarzyszenia 
MKS „Chojniczanka”, wielu sponsorów – 
jest ich ponad stu, z miasta, i nie tylko z mia-
sta Chojnice i oczywiście piłkarzy. Jak wiel-
ka to promocja dla miasta Chojnice, niech 
świadczy chociażby artykuł na całą stronę
z bardzo poczytnej gazety „Piłka Nożna”. 
Jest wywiad, są tutaj Chojnice i dziennika-
rze dociekają jak to się mogło stać, że małe 
miasto czterdziestotysięczne lideruje w I li-
dze pokonując nie raz miasta dziesięć, 
piętnaście i dwadzieścia razy większe od 
Chojnic. Oczywiście zadajemy sobie 
pytanie – co się stanie jeżeli „Chojniczanka” 
awansuje do ekstraklasy, bo i tak się może 
zdarzyć? Przecież po to gramy w piłkę, po to 
uprawiamy sport, żeby osiągać sukcesy. 
Z trzema problemami mielibyśmy do czynie-
nia w wymiarze organizacyjnym, gdyby 
„Chojniczanka” awansowała do ekstra-
klasy. I te problemy, oczywiście jeżeli Rada 
Miejska wyrazi na to zgodę, można 
pokonać. Pierwszy problem to – musi być 
1500 miejsc pod dachem, w tej chwili mamy 
połowę tego stanu. Miejsc na stadionie musi 
być 4500, a mamy 3000. I musi być 
podgrzewana murawa. Jeżeli chodzi o li-
czbę miejsc i podgrzewaną murawę to te 
dwa wymogi muszą być spełnione od razu, 
wtedy kiedy rusza ekstraklasa. Natomiast 
jeżeli chodzi o dach to może tutaj  być 
pewne przesunięcie czasowe. Jaka skala 
finansowa takiego przedsięwzięcia, trudno 
dzisiaj określić, ale sądzę, że jest to na 
pewno wymiar kilku milionów złotych. Nie 
powiem, czy trzech, czy czterech, żeby 
potem nie łapać mnie za słowa, ale patrząc 
na wydatki innych miast czy klubów na 
realizacje takiego standardu jest to wydatek 
dosyć znaczny. Tak więc musimy myśleć
 w tej chwili, bo klub będzie pytał, czy miasto 
jako właściciel stadionu będzie w stanie 
zabezpieczyć organizację meczów w Choj-
nicach. Jest oczywiście też wariant, że 
„Chojniczanka” nie grałaby w Chojnicach. 
Ale tego sobie chyba nikt nie wyobraża. Po 
to drużyna awansuje, ma swoich kibiców 
tutaj, i myślę, że jest to temat, który 
będziemy musieli poruszyć w najbliższym, 
możliwym czasie. Tak więc wielki sukces, za 
k tó ry  bardzo  serdeczn ie  dz ięku ję 
działaczom, trenerom, sponsorom i piłka-
rzom”. 
 
„Wysoka Rado, na nasze zlecenie użyliśmy 
georadaru w sąsiedztwie cmentarza 
parafialnego. Tutaj Pan radny Bogdan 
Kuffel ma pełną wiedzę. Ja tylko chciałbym 
zakomunikować, że georadar jednozna-
cznie wskazuje, że są mogiły żołnierzy 
września w sąsiedztwie cmentarza parafial-
nego. Zwróciliśmy się z informacją o tym 
fakcie do IPN-u i będziemy czekać w tej 
chwili na działania zgodne z prawem, które 

będzie prowadził Instytut Pamięci Naro-
dowej.  Dyskusja, jaką my możemy 
rozpocząć w tej chwili, jest taka – gdzie 
pochować tych bohaterów, czy na cmen-
tarzu parafialnym, czy na cmentarzu 
komunalnym, czy na cmentarzu pomordo-
wanych. W dyskusjach, które w tej chwili się 
toczą, ja odczuwam, że cmentarz pomor-
dowanych, który zmieniłby nazwę, byłby 
najlepszym miejscem dla pochówku, 
wyeksponowania tych ludzi, którzy zginęli 
we wrześniu. Ubolewam, że tak późno 
odkrywamy te groby, o których przecież 
wiedzieliśmy znacznie wcześniej, bo 
pierwszy artykuł ukazał się na początku lat 
90-tych. Przepraszając za tę zwłokę mogę 
tylko powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. 
Bo taki jest nasz obowiązek, aby tych, 
podkreślam, bohaterów pochować godnie
i utrwalić w pamięci obywateli miasta, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży, ich 
sylwetki”.

„… Dzisiaj Urząd Miasta – Pan Dyrektor 
Jacek Marczewski podpisuje akt notarialny 
przejęcia dworca PKP przez miasto 
Chojnice. Poprzez pojęcie „dworzec PKP' 
należy rozumieć działkę, na której stoi 
budynek dworca oraz działkę, na której 
znajduje się dzisiejszy dworzec PKS, MZK
i postój Taxi, aż do ul. Lichnowskiej i Dwor-
cowej. Przejmujemy, jesteśmy gospoda-
rzami już od kilku miesięcy, natomiast to 
przejęcie daje nam władztwo w tym terenie 
odnośnie prowadzonych inwestycji.

Z satysfakcją chciałbym Państwa poinfor-
mować, iż złożyliśmy trzynaście projektów 
budowlanych w ramach budżetu samorzą-
dowo-obywatelskiego do Starostwa Powia-
towego w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę. Siedem projektów prowadzi 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdzie my jako 
Urząd będziemy dostawcą elementów 
wyposażenia placów zabaw. Czyli reasu-
mując wykonamy dwadzieścia placów 
zabaw. W grudniu chcemy ogłosić przetarg 
z opcją realizacji tego zadania do końca 
maja. Czyli Dzień Dziecka byłby datą,
w której te dwadzieścia nowych placów 
mogłoby zafunkcjonować. …

… Wydział Edukacji pozyskał 1 024 000 zł 
na wychowanie przedszkolne. Pan Dyrektor 
Czarnowski informował o tym fakcie na 
konferencji prasowej. To są ekstra pienią-
dze, które możemy wykorzystać na adapta-
cje pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1, na 
oddziały przedszkolne. Ale również są to 
pieniądze dla nauczycieli i na realizację 
zadań z dziećmi. Tak więc duży sukces 
Wydziału Edukacji.

Jak Państwo wiecie pozyskaliśmy też, 
razem z Człuchowem, 48 mln zł na węzeł 
integracyjny transportowy, z czego 40 mln zł 
pozostaje w Chojnicach. Około 25 mln – 
beneficjentem jest miasto, przeszło 14 mln 
– PKP PLK, około 3 mln – powiat chojnicki. 
Tak więc możemy rozpocząć realizację 
bardzo ważnej historycznej inwestycji,
w 145-tym roku uruchomienia węzła 
kolejowego w Chojnicach, bo w 1871 roku 
węzeł zadziałał, a w przyszłym roku 
obchodzimy 145 – lecie. W Chojnicach 
funkcjonuje Towarzystwo Kolejowe, które 
organizowało, wspólnie ze mną, ostatnio 
debatę na temat rozwoju kolejnictwa
i węzła. Jestem przekonany, że rok 2017 to 
przede wszystkim wyłonienie wykonawcy, 
rozpoczęcie prac projektowych i rozpo-

częcie realizacji poszczególnych elemen-
tów. Chcielibyśmy rozpocząć od budowy 
dworca autobusowego i przebicia tunelem 
do tego dworca, tak żeby nie było sytuacji,
w której korzystający z kolei muszą dookoła 
dworca przechodzić na dworzec autobu-
sowy. Czyli ten komfort pięciu minut musi 
być zachowany również w fazie realizacji tej 
inwestycji. Jak ważne to są środki to nie 
muszę Państwu mówić. Dużo ryzykowałem 
wykupując nieruchomości Nad Dworcem 
10,12. Na ostatni moment udało nam się to 
wszystko zrealizować. Przypominam, tak 
baliśmy się, martwiliśmy się, niepokoje 
społeczne. Zapytajcie dzisiaj Państwo te 
rodziny, czy się czymś niepokoją, czy uda 
im się urządzić w życiu od nowa, myślę, że 
wszyscy są zadowoleni z tego co się stało. 

Kolejna sprawa to reforma oświaty. Odbywa 
się cykl spotkań. Przed nami spotkania 
z rodzicami uczniów klas szóstych. 
Ewentualne przenoszenie uczniów klas 
szóstych może nastąpić tylko i wyłącznie za 
zgodą rodziców. Stąd potrzeba spotkania
z rodzicami i upewnienia ich, że takie 
przenosiny ze szkoły do szkoły są 
potrzebne i niezbędne dla realizacji zajęć 
d y d a k t y c z n y c h  w  j a k  n a j l e p s z y m 
standardzie. Chciałbym też, z radością, 
poinformować Państwa, że środowisko 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 
prowadzi dialog, w wyniku którego, 
najprawdopodobniej, dojdzie do opcji 
połączenia obydwu szkół w jedną szkołę. To 
jest najlepsze rozwiązanie z możliwych, 
jakie może zafunkcjonować w śródmieściu. 
Trzymam kciuki za te rozmowy. Tak jak 
powiedziałem – nie narzucam, nie 
narzucam tej formy. Natomiast mam 
nadzieje, że środowisko się porozumie. 
Uspakajam administrację i obsługę. 
Uspakajam również pracowników. Na tym 
połączeniu nikt nie straci pracy, na tym 
połączeniu. Nie mówię o reformie, bo nie 
podzielam zdania Pani Minister, która mówi, 
że nikt nie straci pracy. To jest po prostu 
nieprawda, patrząc na to, że z systemu 
chojnickich szkół odpłynie około 600 
uczniów. Spotkania z rodzicami w połowie 
grudnia. Pod koniec grudnia, mam nadzieję 
przed świętami albo w okresie między 
świątecznym, jeżeli się nie uda to tuż na 
początku roku, będę chciał prosić o spotka-
nia ze środowiskami szkół średnich w Choj-
nicach. Jest alternatywa, a ta alternatywa to 
nie jest szantaż z mojej strony, tylko prośba 
o to, żebyśmy tą reformę zrobili wspólnie. 
Z jednej strony leży inicjatywa powołania 
szkoły publicznej w Gimnazjum Nr 1, 
obecnym budynku, czyli liceum. Z drugiej 
strony, jeżeli mamy robić wspólnie tą 
reformę, to, w związku z tym, że będą czte-
rociągowe licea prosilibyśmy i oczekiwa-
libyśmy na rozmowy, które otworzyłyby nam 
pole transferu nauczycieli chojnickich 
gimnazjów do szkół średnich. Takie 
możliwości na pewno istnieją, bo po stronie 
potencjału uczniów w szkołach średnich 
będzie  + 600. 

… W fazie rozstrzygania jest przetarg na 
projektowanie zachodniego obejścia, czyli 
zachodniej obwodnicy miasta Chojnice. 
Przeznaczyliśmy na ten cel 1 500 000 zł. 
Mam bardzo dobre wiadomości. Jest sześć 
ofert i oferty cenowe są od 557 do 836 tys. 
zł. I na pewno któraś z tych ofert będzie 
wybrana. Tak więc mamy duże oszczęd-
ności, tutaj w planowaniu oczywiście. I te 
prawie 700 tys. zł już będzie można 

autopoprawką w decyzji budżetowej 
przeznaczyć na inny cel.

Proszę Państwa stworzyliśmy prowizorium 
budżetowe. Moim zdaniem bardzo dobre. 
25% środków w inwestycjach, duża ilość
z dochodów własnych, ze środków pozys-
kanych prawie połowa. Oczywiście budżet
z deficytem. Przed nami, po tej sesji, akurat 
w okresie adwentu, czas na dyskusje o tym 
budżecie. Chcielibyśmy poprosić Radę 
Miejską, żeby ten budżet został przyjęty 19 
grudnia na sesji Rady Miejskiej. Wtedy 
będzie czas, oczywiście tutaj dochowamy 
terminów, czyli przekazujemy Państwu 
radnym te budżety na dwa tygodnie przed 
sesją. Możemy to szybciej zrobić, ponieważ 
informuję Państwa, że prowizorium będzie 
projektem budżetu. Te wszystkie postulaty, 
które Państwo zgłaszacie będziemy 
realizować autopoprawkami. Natomiast 
prowizorium przyjmijmy, że jest projektem 
budżetu.

Kolejna sprawa. W tej chwili pracujemy już 
nad wyłonieniem partnerów do rewitalizacji 
spo łeczne j  dz ie ln icy  Dworcowej  – 
Gdańskiej. Tutaj, bardzo dobra współpraca 
z Spółdzielnią Mieszkaniową, również
z ZGM-em. Mam nadzieję, że środowiska, 
bo to musimy znaleźć partnerów społe-
cznych, będą chciały realizować konkretne 
cele, które będziemy mogli wpisać do 
programu rewitalizacji. Jest w tej chwili 
okres konsultacji i spotkań. Na stronach 
internetowych są na ten temat odpowiednie 
informacje.
 
I na koniec chciałbym przekazać, że 6 
lutego zostanie w Chojnicach, po przerwie, 
wyświetlony pierwszy seans filmowy w choj-
nickim CEW-ie. Dziękuję Pani Dyrektor, 
dziękuję Starostwu za zrozumienie. Dzięku-
ję również operatorowi, który posiada 
cyfrowy, podkreślam, cyfrowy projektor, za 
to, że chce w Chojnicach te filmy wyświe-
tlać. I to kino będzie funkcjonowało, no tak 
długo, jak długo będą potencjalni odbiorcy. 
Myślę, że na pewno do jesieni, kiedy 
będziemy, mam nadzieję, w terminie odda-
wać do użytku Centrum Kultury w Choj-
nicach.

Szanowni Państwo, na koniec chciałbym 
powiedzieć, że na sesji grudniowej będę 
chciał przedstawić Państwu raport z dwóch 
lat, które właściwie teraz się kończą, tej 
kadencji. Ten raport to oczywiście odniesie-
nie do programu, który przedstawialiśmy. 
Ten raport to jest odniesienie do inwestycji, 
które się udało wykonać i do tych, które 
będziemy realizować. Będziemy realizować 
oczywiście angażując się w to wszystko 
bezpośrednio bardzo mocno, ponieważ bie-
rzemy odpowiedzialność przed miesz-
kańcami. 

Ewenementem i ciekawostką tej sesji było
z pewnością głosowanie uchwał. W sumie 
głosowano 13 projektów uchwał, które po 
raz pierwszy w tej kadencji „przeszły” bez 
pytań i wszystkimi głosami „ZA”. Takiej 
zgodnośc i  radnych n ie  by ło  n igdy 
wcześniej. 

Ze względu na ograniczone miejsce nie 
jesteśmy w stanie opublikować wszystkich 
wypowiedzi radnych. Pełny protokół z XXVI 
sesji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta 
w zakładce BIP.
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wykształcenie średnie,  administrator nieruchomości w ZGM Chojnice
Okręg wyborczy Nr 19 obejmujący ulice: Ceynowy, Sportowa.

Kilka słów o sobie.
Jestem zamężna, od urodzenia chojniczanką, posiadam 
wykształcenie średnie. Pracuję w ZGM Sp. z o.o. w Choj-
nicach na stanowisku administratora budynków.

Jak długo jest Pani radną ?Jakie są Pani największe 
osiągnięcia w poprzednich kadencjach? Z czego jest 
Pani szczególnie dumna?
Radną jestem po raz pierwszy. Z tego tez powodu nie 
mogę jeszcze wykazać się swoimi osiągnięciami 
osobistymi. Natomiast dużo współpracuję z pojedynczymi 
osobami, którym służę pomocą w ich problemach 
mieszkaniowych i bytowych. Pracuje również w komisjach 
, i staram się w być bardzo zaangażowana w problemy 
ludzi aby pomóc  rozwiązać ich problemy.

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy 
dzielnicy, którą Pani reprezentuje?
Ponieważ moja praca zawodowa polega na stałym 
kontakcie z ludźmi,  również z dzie ln icy którą 
reprezentowałam w wyborach na radną, problemy były mi 
znane i pragnę je realizować spełniając oczekiwania moich 
wyborców. Jednym z wielu jest problem parkingów przy 
ulicy Sportowej i Młodzieżowej.

Jak często spotyka się Pani ze swoimi wyborcami. Jak 
mieszkańcy mogą się z Panią kontaktować?
Z wyborcami i mieszkańcami Chojnic spotykam się na 
zebran iach  Samorządu  M ieszkańców Os ied l i 
Mieszkaniowych, oraz na dyżurach radnego w Urzędzie 
Miejskim.

Jakie są według Pani największe i  obecnie 
najpilniejsze potrzeby naszego miasta?
 Najpilniejszą potrzebą dla naszego miasta w mojej ocenie 
jest budowa nowego dworca PKP i PKS, oraz terminowe 
zakończenie modernizacji Centrum Kultury.

Co Pani sądzi o projekcie chojnicko – człuchowskiego 
miejskiego obszaru funkcjonalnego . Czy powinniśmy 
dążyć do utworzenia dwu – miasta?

Odnośnie projektu utworzenia dwu-miasta Człuchów 
–Chojnice, na ten czas jestem jeszcze nie zdecydowana  
na podjęcie decyzji. Jednak  uważam , że gospodarka
i samorządność sprawdzają się dobrze na rzecz jednego 
miasta.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe , nieprzewidzia-
ne środki finansowe, powiedzmy 10 milionów złotych , 
na co by je Pani wydała?
Gdyby miasto otrzymało dodatkowe 10 milionów złotych 
wydałabym na dofinansowanie wykonania parkingów 
osiedlowych oraz hospicjum chojnickiego, które corocznie 
wspomagam przekazując 1% od mojego podatku.

Jak duży , według Pani, wpływ na opinię mieszkańców 
miasta mają media internetowe?. Czy czyta Pani na 
bieżąco informacje zamieszczane na chojnickich 
portalach?
Według mojego uznania media internetowe mają 
znaczący wpływ na kształtowanie opinii mieszkańców.
Chociaż wiele informacji przedstawianych  jest skrótowo.

Jakie ma Pani plany działania na najbliższą przyszłość 
. Czym chce się Pani zająć jako radna?
Mój plan działania na najbliższy okres to rozwiązanie 
problemu parkowania samochodów na ulicy Sportowej
i Młodzieżowej, oraz likwidacja zastoin wód opadowych 
przy garażach na ulicy Młodzieżowej.

Czy planuje Pani wystartować w następnych 
wyborach?
Moją decyzję o kandydowaniu w wyborach na  następną 
kadencję uzależniam od realizacji moich zobowiązań 
wobec wyborców .

A  jakie ma Pani plany na najbliższe wakacje?
W wakacje planuję odpoczywać i zrealizować moje 
marzenia.

A co by Pani chciała powiedzieć mieszkańcom Pani 
osiedla , Chojniczanom?.
Wszystkim mieszkańcom Chojnic i moim wyborcom życzę 
pomyślności  w życiu osobistym, spełnienia marzeń i sta-
bilizacji życiowej oraz Błogosławieństwa Bożego na 
zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu wszystkiego co najlepsze.

Niech narodzony Chrystus przede wszystkim narodzi się w sercu każdego z nas. 

Żeby z tego narodzenia starczyło nam miłości dla drugiego człowieka, a potem, żeby ta 

miłość w drugim człowieku wróciła do nas nie tylko przy wigilijnym stole, ale także przez 

cały kolejny rok. I niech każdy stół, nie tylko wigilijny, będzie stołem, który łączy, a nie 

dzieli. Niezależnie od tego, z kim się przy tym stole spotykamy, niech to będą dobre, 

świąteczne spotkania, także w dzień powszedni.

A na nadchodzący 2017 rok życzę wszystkiego co najlepsze. 

Niech w tym zabieganym świecie, kiedy brakuje nam czasu, 

wystarczyło nam miłości - nie tylko dla najbliższych.

Zakład instalacji Sieci Sanitarnych 

Mirosław Janowski
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Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

Chojnickie Dni Tischnerowskie to niezwykle 
ciekawy cykl imprez naukowo-kulturalnych, 
które w Chojnicach odbyły się po raz 
pierwszy w dniach 9-10 listopada 2016roku.
Ambicją organizatorów tj. Miasta Chojnice, 
Biblioteki Miejskiej w Chojnicach oraz 
Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towa-
rzystwa imienia Ferdynanda Ebnera  było 
stworzenie wydarzenia, które na stałe 
wpisze się w ogólnopolski kalendarz wspo-
mnień o wybitnym kapłanie, filozofie i czło-
wieku. Człowieku, który w wyrazisty sposób 
kształtował nie tylko polską myśl teolo-

giczno-filozoficzną, ale również polityczną. 
Karkołomne wyzwanie, by do prowincjonal-
nego bądź co bądź miasteczka ściągnąć 
najwybitniejszych uczniów i znawców myśli 
ks. Józefa Tischnera spotkało się z pozy-
tywnym odzewem. Swoją obecnością 
zaszczycili mieszkańców Chojnic prof. 
Tadeusz Gadacz, ks. prof. Jarosław 
Jagiełło, prof. Piotr Kostyło, ks. prof. 
Joach im P iecuch ,  p ro f .  K rzysz to f 
Wieczorek, dr Anna Baranowska, dr 
Elżbieta Okońska, ks. dr Miłosz Hołda oraz 

dr Krzysztof Skorulski. Ponadto w poszcze-
gólnych częściach imprezy aktywny udział 
brali również chojniczanie  dr Ewa Drzaz-
gowska, ks dr Janusz Chyła i dr Przemysław 
Zientkowski. 
Na zaproszenie ks. dziekana Jacka 
Dawidowskiego Chojnickie Dni Tischnero-
wskie zaingurowano Mszą Świętą w choj-
nickiej Bazylice, gdzie w homilii  wartością 
słowa w ujęciu tischnerowskim dzielił się ks. 
prof. Piecuch. Następnie w czytelni miej-
skiej biblioteki odbyła się promocja książki 
Ferdynanda Ebnera, jednego z ojców 
założycieli nurtu wielce promowanego 
przez ks. prof. Tischnera, który dziś 
określany jest mianem filozofii dialogu. 
Książkę promował, na co dzień mieszkający 
w Innsbrucku, tłumacz dr Krzysztof Skorul-

ski, który to uznawany jest za jednego
z najlepszych specjalistów od wciąż jeszcze 
niszowego filozofa - Ferdynanda Ebnera.
W swoich rozważaniach niejednokrotnie 
podkreślał ślady, chojniczanina z urodze-
nia, prof. Paula Lenza, które wciąż odnaleźć 
można w Innsbrucku a które gdzieś ponad 
granicami państw niczym most łączy nauka. 
W kolejnym dniu mogliśmy wziąć udział
w seminarium naukowym zatytułowanym 
„Filozofia Dialogu – od Ebnera do Tisch-
nera”, podczas którego swoje referaty głosili 
prof. Wieczorek, ks. dr Hołda i dr Drzaz-
gowska. Ponadto głos zabierali prof. 
Gadacz, prof. Jagiełło, prof. Kostyło, prof. 
Piecuch, dr Skorulski i dr Zientkowski. 

Kolejnym punktem programu była wizyta
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Włady-
sława Andersa w Chojnicach, gdzie prof. 
Tadeusz Gadacz – najbardziej znany uczeń 
i wieloletni asystent ks. prof. Tischnera
w swoim wykładzie „Tischner do młodych” 
przedstawił i skomentował  katalog polskich 

wad narodowych opracowany przez swoje-
go mistrza. 
Na zakończenie, w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego odbył się kameralny, lecz 
niezwykle interesujący wykład ks. prof. 
Jarosława Jagiełło pt. „Tischner filozof 
nadziei”. Wzbudził on wiele kontrowersji
i niezwykle burzliwą dyskusję, która nie 
znalazła kompromisu.
Przez uczestników Chojnickie Dni Tischne-
rowskie zostały bardzo wysoko ocenione. 
Podziw budził zwłaszcza rozmach z jakim, 
jak na małe miasto, przygotowano poszcze-
gólne części imprezy. Spotkanie było 
również niezwykle ważne, dla wciąż 
konstytuującej się Polskiej Sekcji Towarzy-
stwa Ebnerowskiego, które na swoją 
siedzibę wybrało Chojnice właśnie.
Mam głęboką nadzieję, że cykl imprez 
poświęconych Tischnerowi na stałe zagości 
w kalendarzu kulturalnych wydarzeń
w Chojnicach i z roku na rok będzie cieszył 
się coraz to większą popularnością.

Nr 11/2016 (51)   GRUDZIEŃ 2016

dr Krzysztof Skorulski

dr Przemysław
     Zientkowski

W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, w ramach 
„Dni Tischnerowskich" odbyła się  promocja książki F. Ebnera 
„Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne".
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Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
po raz drugi zorganizowało Zaduszki 
Naukowe. Rok temu w Baszcie Kurza 
Stopa prof. Włodzimierz Jastrzębski, 
ceniony historyk II wojny światowej, 
opowiadał o Pomorzanach na Volksliście. 
Tematem tegorocznych zaduszek było 
wspomnienie postaci dr. Jana Kazimierza 
Szalewskiego oraz dokonań pomorskich 
partyzantów. W spotkaniu w Bramie Człu-

chowskiej prof. Jastrzębski przedstawił 
losy wojennych bohaterów na przykładzie 
J. Szalewskiego oraz członków Tajnej 
Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. 
Sporo miejsca prelegent poświęcił też 
innym organizacjom uczestniczącym w ru-
chu oporu. Spotkanie odbyło się drugiego 
listopada. 
              Kazimierz Jaruszewski

Klub Seniora Astry działający przy ChCK 
wziął udział w XII Pomorskim Przeglądzie 
Zespołów Folklorystycznych, Biesiadnych
i Kapel Podwórkowych im. Św. Andrzeja
w Debrznie. Festiwal odbył się w dniach 19-
20.11.16 w CKSiT w Debrznie. W przeglą-
dzie wzięły udział kapele ludowe, kapele 
podwórkowe, zespoły folklorystyczne, 
chóry, soliści, zespoły biesiadne, zespoły 
pieśni i tańca. Chór Astry zdobyły pierwsze 

miejsce w kategorii zespół biesiadny, wy-
różniono także duet Czesława Prądzyńska 
i Ryszard Karcz. Duet otrzymał również 
nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 
Debrzno Pana Wojciecha Kallasa. Zespół 
występuje pod okiem instruktora ChCK 
Marka Kiziuka. Atmosfera towarzysząca 
przeg lądowi  by ła  n iepowtarza lna, 
sprzyjająca wymianie doświadczeń na 
niwie muzyki.                       Gratulujemy!

W ramach obchodów Święta Niepodległo-
ści, 10 listopada,  tym razem w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1 w odbyło się XVII Spo-
tkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną  
,,Cześć Polskiej Ziemi'', którego organiza-
torem była Szkoła Podstawowa nr 1
w Chojnicach, a współorganizatorami 
Chojnickie Centrum Kultury i Towarzystwo 
Przyjaciół dzieci w Chojnicach.  Przegląd 
rozpoczął się od programu artystycznego
w wykonaniu uczniów kl. VIc ( recytacje 
w ie rszy )  pod  k ie r.  p .  A rkad iusza 
Gierszewskiego, oraz występu uczniów kl. 
III b, którzy zagrali na flażoletach pieśni 
patriotyczne, pod kier. wychowawczyni p. 
Aleksandry Szczepańskiej.W przeglądzie 
wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych naszego regionu.Zaprezentowały 
się 42 podmioty wykonawcze ( soliści, 
duety, zespoły). Prezentowane piosenki 
były oceniane przez jury w składzie:
p. Iwona Skocka, p. Janusz Łangowski,
p. Dariusz Buczek i p. Przemysław 
Woźniak. Konferansjerami były druhny 
komendy hufca ZHP Chojnice: Julia 
Jamrozik, Paulina Wróblewska i Aniela 
Stacherska. Wśród wielu pięknych 
piosenek patriotycznych, z różnych 
okresów  historii Polski które można było 
usłyszeć na scenie, zaprezentowano także 

autorskie piosenki. W przerwach miedzy 
kategoriami wykonawczymi, organiza-
torzy przygotowali słodki poczęstunek
i napoje dla wszystkich wykonawców, 
opiekunów i gości festiwalu. Przegląd 
zakończył się uroczystym wręczeniem 
pucharów, nagród książkowych i dyplo-
mów, oraz nagrody ,,Grand Prix'', którą
w tym roku otrzymał zespół wokalno  - 
instrumentalny ,, Pover Music'' z Zespołu 
Szkół z Tuchomia. Nagrody zostały ufun-
dowane przez : Urząd Miejski w Chojni-
cach, Gminny Zespół Oświaty w Choj-
nicach, oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, a wręczone przez dyrektora szkoły 
p. Ewę Modrzejewską oraz p. Iwonę 
Skocką  –  p rezesa  TPD.Przeg ląd 
przygotowali i przeprowadzili nauczyciela 
SP 1: p. Michał Leszczyński (koordynator), 
p. Lucyna Skórczewska, s. Bernarda 
Charchut i p. Joanna Stoltman, oraz 
uczniowie kl. VI b. Scenografia, oraz 
okolicznościowa wystawa prac plasty-
cznych uczniów ,, Orły'' i ,, Konie'' zostały 
przygotowane przez p. Elżbietę Połom. 
Podsumowanie przeglądu oraz koncert 
laureatów został nagrany przez tv 
chojnice.

( fot. S. Bernarda Charchut,
M. Leszczyński)

W piątek 25 listopada w Bramie Człu-
chowskiej nastąpiło otwarcie wystawy 
„Skarby ukryte w ziemi. Łużycki skarb
z Charzyków w świetle kolekcji brązów na 
Pomorzu”. Zebranych powitała dyrektor 
muzeum Barbara Zagórska. Pokazane 
przedmioty  pochodzą z V okresu epoki 
brązu - 900 do 700 p.n.e . Na znalezisko na 
polu pod Charzykowami w listopadzie 
2014 roku, szukając z wykrywaczem 
metali meteorytów, trafił Michał Marciniak. 
W sumie były to 32 przedmioty z brązu.  
Szefowa Działu Archeologicznego  Hanna 
Rząska omawiając znalezisko podzieliła je 
na trzy zasadnicze części: „męskie" -  grot 
oszczepu, narzędzia – siekierki i dłutko, 
"żeńskie" - zapinki płytowe oraz  "końskie" 
- ozdoby, okucia i elementy uprzęży. 
Przedmioty pochodzące ze „Skarbu z Cha-
rzyków” zostały  wyeksponowane w trzech 
gablotach obok podobnych znalezisk 
pochodzących  ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Muzeum w Ko-
szalinie i Pile oraz Muzeum Okręgowego
w Toruniu. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Gdańsku wnioskował o przy-
znanie znalazcy nagrody finansowej. 
Niestety, z powodów formalno - prawnych 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
nie zgodził się z wnioskiem. Pan Michał 
dopełnił co prawda obowiązku wynika-

jącego z ustawy - czyli jak odkrył skarb, to 
zgłosił to niezwłocznie do konserwatora 
zabytków i dostarczył skarb do muzeum. 
Ale tu jak tłumaczył archeolog Krzysztof  
Walenta wystąpił problem. Pan Michał 
niepotrzebnie sam wydobył skarb, który 
powinien zostać na miejscu, by zrobili to 
archeolodzy. Wówczas można byłoby 
fachowo go wydobyć i pozyskać dodatko-
we cenne informacje. W odmowie Minister 
powołał się na to, że nie do końca było to 
zgodne z zasadami przyznawania nagród, 
ponieważ nie było tam przypadkowości.
Takie stanowisko ministerstwa z pewnoś-
cią nie spodoba się także innym miłoś-
nikom spacerów z wykrywaczami metali,
a tych jest coraz więcej i to z coraz 
doskonalszym sprzętem. Całkiem niezłe 
jednostki sprzętowe można bez żadnego 
problemu kupić na Allegro. Miała być 
nagroda i jej nie ma. Pozostał niedosyt
i poczucie krzywdy. Co prawda, obecny na 
spotkaniu, wicestarosta Marek Szczepań-
ski obiecał przyjrzeć się sprawie, ale 
podejrzewam, że trudno będzie sprawę 
zakończyć po myśli znalazcy skarbu. 
Nawet gdyby po stronie samorządowców 
było sporo dobrej woli to obowiązujące 
przepisy mogą to skutecznie uniemożliwić.

                                            Jacek Klajna

Łużycki skarb z Charzyków

Michał Marciniak
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Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza i Choj-
nickie Centrum Kultury zorganizowały
w dniach 28 do 30 listopada 18 edycję 
Chojnickiego Filmobrania. Tematem tego-
rocznego przeglądu była retrospektywa 
filmów islandzkiego reżysera Baltasara 
Kormakura. Przegląd filmów miał chara-
kter edukacyjny. Prelekcje i prezentacje 
filmów odbywały się w Auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Fi lomatów 
Chojnickich, a prelekcję przed filmami 
wygłaszali: Sylwia Hamerska i uczniowie 
LO im. Filomatów Chojnickich. Wstęp na 
wszystkie filmy był bezpłatny. W ramach 
filmobrania pokazano:  

- "101 Rejkjavik". Film opowiada o Hlynur 
Björnie, który ma 33 lata, jest bezrobotny
i mieszka z matką. Krótkie dnie spędza 
przed komputerem albo przełączając 
kanały telewizyjne, a podczas długich nocy 
oddaje się szaleństwu życia nocnego
w Rejkiawiku. Nie wykazuje chęci zmiany 
swojego trybu życia. W jego życiu 
następuje nagły zwrot, gdy jego matka 
ujawnia swoją orientację seksualną, a jej 
dziewczyna okazuje się być w ciąży, 
podobnie jak biedna Hofi, która robi 
wszystko by być uznawaną za dziewczynę 
Hlynura. A on spał z każdą z nich.
- "Morze". Starzejący się Thórdur, 
właściciel przedsiębiorstwa rybnego, 
zwołuje dzieci do domu, żeby wyjaśnić 
przyszłość rodziny i firmy. Jego ulubieniec 
Ágúst przyjeżdża z francuską dziewczyną 
z Paryża, gdzie bardziej zajmują go studia 
muzyczne niż ekonomiczne. W ciągu 
weekendu, gdy zbiera się cała rodzina,
z szafy wydobywane są szkielety, a zarów-
no dom rodzinny, jak i lokalna społeczność 
zostają przewrócone do góry nogami.
- "Mała podróż do nieba". Abe Holt pracuje 
jako detektyw w towarzystwie ubezpie-
czeniowym, które wysyła go do mieściny 
Hastings w Minnesocie, żeby zbadał 
okoliczności tajemniczego wypadku 
samochodowego, w którym w płomieniach 
zginął mężczyzna. Ciało zidentyfikowano 
jako należące do lokalnego drobnego 
przestępcy Kelvina Andersona, którego 
niebotycznie wysokie ubezpieczenie na 

życie ma zostać wypłacone jego siostrze 
Isolde, która mieszka w nędznych 
warunkach ze swoim mało czarującym 
mężem Fredem i synem Thorem. Holt 
podejrzewa, że zmarły mężczyzna nie jest 
Kelvinem Andersonem.
-  "Bagno". Niebywale zwyczajne, acz 
makabryczne zabójstwo powoduje, że 
inspektor kryminalny – samotny wilk 
zaczyna grzebać w mrocznych tajem-
nicach rodzinnych. W tym samym czasie 
pewien zdesperowany ojciec szuka 
wyjaśnienia niewytłumaczalnej i śmiertel-
nej choroby mózgu swojej córki. Te dwa 
wątki się splatają, obnażając sieć kłamstw, 
które na przestrzeni 30 lat spajają kilka 
pokoleń.
-  "Wesele w białą noc". Jón jest nauczy-
cielem akademickim w średnim wieku, 
który ponownie ma się ożenić, tym razem
z kobietą, która jest o połowę od niego 
młodsza. Nie wszyscy jednak są równie 
zachwyceni tym ślubem i w czasie gdy 
barwny orszak weselny zaczyna przyby-
wać na wyspę, na której ma się odbyć 
wesele, on sam zaczyna mieć wątpliwości. 
I gdy wyspę zaczyna spowijać jasna, letnia 
noc, a wielu gości rozpoczyna zabawę już 
przed weselem, Jón usiłuje odnaleźć sens 
swojego życia.
- "Na głębinie". Pewnej mroźnej zimowej 
nocy w marcu 1984r., pięć mil od połu-
dniowego wybrzeża Islandii, zatonął kuter 
rybacki z całą załogą. Jeden z członków 
załogi cudem ocalał. Po tym jak przez 
sześć godzin walczył o życie w lodowatej 
wodzie, morze wyrzuciło go na brzeg, 
gdzie znowu musiał podjąć walkę , żeby 
przedrzeć się przez magmowy krajobraz.

Urodzony w 1966 r.  Baltasar Kormákur 
był niejako skazany dziedzicznie na 
zostanie artystą. Jego ojciec, Baltasar 
Samper był malarzem, jednym z naj-
bardziej znanych artystów w Islandii. To on 
uczył go w dzieciństwie perspektywy, 
technik malarskich, ale przede wszystkim 
zawdzięcza ojcu, jak sam wspomina 
Baltasar, umiejętność przyglądania się 
światu i ludziom. Po ojcu została mu też 
słabość do kultury hiszpańskiej, którą 
widać choćby w „101 Reykyavik”. W 1990 
roku ukończył  studia na Akademii 
Teatralnej w Reykjaviku i zaczął regularnie 
występować na scenie stołecznego Teatru 
Narodowego. Zdobył sporą popularność,
a krytyka okrzyknęła go jednym z najbar-
dziej obiecujących aktorów młodego 
pokolenia. 

Ochotnicza Straż Pożarna Chojnice 
otrzymała wsparcie finansowe wysokości 
9500zł na zakup sprzętu ratownictwa 
medycznego. Pierwszego grudnia w War-
szawie odbyła się uroczysta gala.

„Ponad 160 zawodowych i ochotniczych 
jednostek straży pożarnych z Polski 
otrzymało darowizny na realizacje pro-
jektów służących podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa społecznego. Łączna  
kwota dotacji sięgnęła w tym roku 900 tys. 
złotych. Symboliczne czeki zostały 
wręczone przedstawicielom zawodowych
i ochotniczych straży pożarnych podczas 
uroczystego spotkania w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia 
strażakom udzielił w tym roku PKN 
ORLEN, a także spółki Grupy ORLEN, jak 
ANWIL oraz ORLEN Upstream.

Regularna współpraca PKN ORLEN z jed-
nostkami zawodowymi i ochotniczymi 
straży pożarnych w całym kraju trwa już 
ponad 16 lat. Koncern oraz spółki uczes-
tniczące w programie wspierają je finan-
sowo i rzeczowo. Od 2000 roku ORLEN 
przekazał na ten cel już prawie 9 mln 
złotych.
- Jestem przekonany, że właśnie poprzez 
takie projekty realizujemy zasady odpo-
wiedzialności i zaangażowania w życie 
społeczności lokalnych. Naszym celem 
jest z jednej strony poprawa standardu 
pracy strażaków, ale z drugiej także wzrost 
możliwości ochrony społeczności. A ponie-

waż bezpieczeństwo traktujemy prioryteto-
wo, konsekwentnie pomagamy jednost-
kom zawodowych i ochotniczych straży 
pożarnych  - powiedział na spotkaniu Piotr 
Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju 
i Energetyki PKN ORLEN.
Program pomocy strażom pożarnym to 
projekt realizowany w ramach Strategii 
CSR PKN ORLEN. Zakłada ona m.in. taki 
sposób działania Grupy ORLEN, aby była 
ona postrzegana jako partnerstwo wobec 
społeczności lokalnej, aktywnie wpływa-
jące na pozytywne zmiany w otoczeniu.

Wśród gości specjalnych na uroczystości 
obecny był m.in. Zastępca Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej  
st. bryg. Marek Jasiński oraz wicemistrz 
olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Mała-
chowski”.
źródło:http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzi
alny_Biznes/Strony/ORLEN-po-raz-
kolejny-wsparł-strażaków.

fot. Archwium OSP Chojnice
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W roku 2016 w sekcji LA MKS „Chojniczanka 1930” 
Chojnice w zajęciach  treningowych brało udział około 60 
zawodników w trzech kategoriach wiekowych:
- grupa naborowa I  – trener Sylwia  Wróblewska;
- grupa naborowa II  – trener Mirosław Aleksandrowicz;
- młodzicy, juniorzy i młodzieżowcy – trener Jarosław 
Wróblewski.
Zawodnicy zdobyli w całym roku startowym 26 klas 
sportowych. Do kadry narodowej w 2016 roku został 
powołany: Damian Rudnik (wytrzymałość). Do zaplecza 
kadry  narodowej B  zostali powołani Magdalena Jasińska, 
Ewelina Gostomczyk, Aleksander Szyca. Do kadry 
wojewódzkiej młodzików zostali powołani Wiktor Bączek, 
Mateusz Porożyński i Adam Borzych.

Całoroczna, systematyczna praca trenerska zaowocowała 
zdobyciem w tym roku 104,14 pkt.,  w rywalizacji sportowej 
dzieci i młodzieży organizowanej przez Ministerstwo 
Sportu, co daje nam I miejsce wśród wszystkich klubów 
powiatu chojnickiego i III miejsce wśród klubów 
lekkoatletycznych woj. pomorskiego.

W 2016 roku zawodnicy uczestniczyli w dwóch obozach 
klubowych- zimowym w Zakopanem i letnim w Ustce. 
Startowali w licznych Mitingach Lekkoatletycznych 
zdobywając minima na Mistrzostwach Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. W wymaganym okresie 
sprawozdawczym zawodnicy sekcji LA osiągali bardzo 
dobre wyniki w następujących zawodach sportowych:

1. Halowe  Mistrzostwa  Polski  Juniorów  Mł. – Spała
    12-14.02.2016r.
    - Aleksander Szyca bieg na 300 m XXIV msc.
    - Bartosz Krauze bieg na 600m XVI msc.
2.  Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów – Toruń 
    05-06.03.2016r.
   - Damian Rudnik  bieg na 1500 m. VI msc.
   - Daniel Gierszewski bieg na 60m. XI msc.
   - Magdalena Jasińska bieg na 5000m. VII msc.
        - Ewelina Gostomczyk bieg na 5000m. VIII msc.
3. Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Indywi-

dualnych Biegach Przełajowych- Żagań 20.03.2016r. 
 - Dominika Grzelak bieg na 4000 m. VIII msc.
 - Ewelina Gostomczyk -bieg na 5 km. XIX msc. 
  - Magdalena Jasińska- XVIII msc.-bieg na 5 km. 

4. Mityngi Kwalifikacyjne do Mistrzostw Polski Juniorów, 
Juniorów mł. w maju i czerwcu 2016 roku, awans do 
MPJ uzyskali: Dominika Grzelak i Kordian Pstrong. 
Natomiast do OOM we Wrocławiu – Bartosz Krauze.

5. Mistrzostwa Polski Juniorów – Suwałki 01 – 03.07.16r.
    – Dominika Grzelak bieg na 3000m. V msc., bieg na 
       5000 m. III msc. (BRĄZOWY MEDAL)
    -  Kordian Pstrong -p. kulą-XVI msc. 
 6. Mistrzostwa Polski juniorów Młodszych- OOM 
     Wrocław-04-06.08.2016r. 
      - Bartosz Krauze -X msc. bieg na 800m.
7. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Postomino 23.04.16r.  
     - Magdalena Jasińska – X msc. bieg na 10000 m.

8.  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
     Jelenia Góra-30-31 07.2016r.
    - Damian Rudnik  bieg na 5000m.- I msc (ZŁOTY
      MEDAL),bieg na 1500m. IImsc.(SREBRNY MEDAL)
    - Ewelina Gostomczyk bieg na 1500m.-XII msc. ,bieg na
      5000m.-XIX msc.
    - Magdalena Jasińska-bieg na 1500m. XVI msc., 
      bieg na 5000m. XIV msc.
9.  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
     10-11.09.16 r. Bydgoszcz:
      - Adam Borzych - bieg na 100m. XIII msc.,
        bieg na 300m. XI msc.
  - Mateusz Porożyński –bieg na 300m.XIV msc.
  -  Mi łosz  F i l ip iak  -b ieg  na 600m.  VI I I  msc.
      - Wiktor Bączek - bieg na 200m. pł. II msc.,
        skok w dal-II msc.   - 4x 100m. Chł.-VII msc.
  - Zuzanna Cysewska -bieg na 100 m. XIII msc.
  - Jul ia Kiedrowicz -bieg na 300 m.XIII msc.
  - Agnieszka Spitzka - bieg na 600m. XVIII msc.
     -  Aleksandra Glaza -bieg na 1000 m.VI msc.
        - 4x100 m Dz.-VI msc.
10.Mistrzostwa Polski Młodzików -24-25.IX.2016 r. Słubice 
     - Wiktor Bączek –bieg na 200m. pł.-III msc.(BRĄZOWY
       MEDAL)
W całym roku startowym zawodnicy zdobyli 104,14pkt.
w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży prowadzonej 
przez MINISTERSTWO SPORU W WARSZAWIE, CO 
JEST NAJLEPSZYM WYNIKIEM W HISTORII KLUBU. 

                                                     Jarosław Wróblewski

Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, 
Chojnickie Centrum Kultury oraz Towarzystwo 
Kolejowe w Chojnicach w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego, w Centrum Sztuki Collegium ARS, 
zorganizowało  wystawę fotografii prezentujących 
historię Chojnickiego Węzła Kolejowego. Wernisaż 
wystawy odbył się  w poniedziałek 21 listopada 2016 
roku o godz. 18:00. Na wystawę składało się 20 
plansz wystawienniczych z których każda zawierała 
od kilku do kilkunastu zdjęć pokazujących historię 
chojnickiego węzła kolejowego. Plansze wykonano
z wielką starannością i pod względem technicznym,
w tym jakości pokazanych zdjęć, nie można było im 

niczego zarzucić. Chwała za to organizatorom. 
Plansze ponumerowano od 1 do 20  i tak też 
ustawiono. Szkoda tylko, że chronologia wydarzeń 
była lekko pomieszana. Rozpoczęto od ataku wojsk 
Niemieckich na węzeł kolejowy we wrześniu 1939 
(plansze 1-4) a następnie powrócono do początków 
dworca czyli okresu pruskiego. Następnie okres 
międzywojenny i powojenny i nie wiadomo dlaczego 
jako ostatnia 20-ta znalazła się plansza opisująca 15 
listopada 1871, czyli dzień „pierwszy” chojnickiej 
kolei. Wystawę było można zwiedzać w dniach od 22 
do 27 listopada w godzinach 12:00-14:00. 

DOMINIKA GRZELAK zakwalifikowała się do reprezentacji POLSKI na 23 Mistrzostwa Europy
w Biegach Przełajowych, które 11 grudnia odbędą się w włoskiej miejscowości Chia.Z ostatniej chwili
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Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury 
Olga Szynwelska i Monika Guentzel w prze-
ciągu tygodnia wzięły udział w Mistrzo-
stwach Świata IDO oraz Mistrzostwach 
Polski ZNTS.

W dniach 21-26 listopada 2016 r. odbyły się 
w Riesa w Niemczech Mistrzostwa Świata 
Show Dance organizowane przez Interna-
tional Dance Organization. Olga Szynwel-
ska i Monika Guentzel wypadły znakomicie. 
W choreografii "Zakazany owoc" zajęły 
miejsce szóste na dwadzieścia pięć duetów 
z różnych krajów.

Prosto z parkietu w Riesa tancerki poje-
chały do w Radzymina na Mistrzostwa 
Polski Polskiego Związku Tańca Sportowe-
go (26 listopada 2016) gdzie wytańczyły 
czołowe miejsca:

I miejsce w duetach fantazy do 16 lat - 
"Zakazany owoc”
II miejsce w duetach dance show do 16 lat - 
"Jazz lyrical'’
III miejsce w solo fantazy do 16 lat – Olga 
Szynwelska "Łączniczka'’

                                          Gratulujemy!

Wydawnictwo Region, Fundacja Ochrony
i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris” 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Choj-
nicach zapraszają na promocję przewod-
nika „Archeologiczne zabytki Pomorza. 
Województwo pomorskie”, która odbędzie 
się 8 grudnia 2016 roku o godz. 17.00
w Czytelni MBP.
Książkę promować będą autorzy Piotr 
Kalka i Jarosław Ellwart. W trakcie 
spotkania odbędzie się pokaz archeolo-
gicznych zabytków Pomorza. Rozstrzyg-
nięty także zostanie ogłoszony przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs pn. 
„Przyjedź na Pomorze, bo warto tu zoba-
czyć…”. Natomiast po spotkaniu będzie 
możliwość zakupu publikacji „Archeolo-
giczne zabytki Pomorza” w promocyjnej 
cenie.

 

Spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycz-
nego "Mit" został zaprezentowany na 31. 
Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego 
Aktora, gdzie otrzymał nagrodę "Szczebel 
do kariery".

Z przyjemnością informujemy fanów teatru 
działającego przy Chojnickim Centrum 
Kultury, że spektakl "MIT" w wykonaniu 
Viktorii Szopińskiej i w reżyserii Grzegorza 
Szlangi otrzymał na Festiwalu Teatrów 
Jednego Aktora w Toruniu, nagrodę 
"Szczebel do kariery".

Viktoria występowała obok takich sław 
teatru i filmu jak Janusz Gajos, Dorota 
Stalińska, Agnieszka Przepiórska, Małgo-
rzata Pieńkowska. Viktoria Szopińska była 
najmłodszą uczestniczką tego festiwalu
i jedynym amatorem wśród dyplomowa-
nych aktorów i studentów Akademii Teatral-
nych. To już 6. nagroda dla tego spektaklu. 
Należy podkreślić, że na tym festiwalu 
występowali najwięksi Polscy aktorzy. 
Spektakle odbywają się w gościnnych 
przestrzeniach teatru Baj Pomorski.

                                           Gratulujemy!

Olga Szynwelska                                             Monika Guentzel 

Spektakl "Mit" z nagrodą na Festiwalu w Toruniu
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„Proszę Państwa chciałbym się odnieść do wydarzeń 
związanych z Parkiem Wodnym. … Za nami szereg 
różnych zdarzeń. Chciałbym powiedzieć, że w wyniku tych 
zdarzeń, niestety, utraciliśmy zaufanie części rodziców 
dzieci chojnickich szkół. To jest efekt, za który pragnę 
bardzo serdecznie rodziców przeprosić. My nigdy nie 
powinniśmy stracić waszego zaufania. A stratą tego 
zaufania jest brak decyzji pozytywnej rodziców o uczes-
tnictwie dzieci w programie powszechnej nauki pływania. 
Chciałbym zapewnić Państwa, że uczyniliśmy wszystko,
i czynimy wszystko, i będziemy czynić wszystko, żeby 
wasze zaufanie odzyskać. Ja wiem, że przyczyną ropy 
błękitnej w Parku Wodnym mogła być awaria. Ale z drugiej 
strony, informacja powinna być pełna, czyli jest awaria, a jej 
przyczyną może być, jest pałeczka ropy błękitnej. To 
informowanie ze strony Parku Wodnego nie było pełne
i powinno być pełne. W tej chwili badania wody będą 
przekazywane w formie informacji na stronie internetowej
i również w formie pisemnej w Parku Wodnym. Również 
pragnę Państwa zapewnić, że dyrektorzy chojnickich szkół 
dbają o zdrowie i bezpieczeństwo waszych dzieci. Odbyło 
się spotkanie, które określiło procedurę przekazywania 
informacji do szkół i do rodziców. Chciałbym również 
powiedzieć, że nauczyciele wychowania fizycznego nie 
będą karać dzieci za to, że Państwo nie pozwalacie im 
korzystać z Parku Wodnego. My chcemy pracować, żeby 
odzyskać wasze zaufanie, w taki sposób, abyście to wy 
podjęli decyzję, że wasze pociechy mogą z basenu 
korzystać. Czyli nie będzie sytuacji takiej, że nauczyciel 
powie – jak się nie wykąpiesz, to ja cię nie będę 
klasyfikował. Będą prowadzone dla dzieci, które nie chcą 
korzystać z basenu, zajęcia w innych formach kultury 
fizycznej. Natomiast ja mam nadzieję, że my to zaufanie 
odzyskamy. Zostaną również wypracowane inne 
procedury związane z techniką w Parku Wodnym i z higie-
ną. Chciałbym żebyście Państwo wiedzieli, że pałeczka 
ropy błękitnej … jest w glebie, jest na zwierzętach, jest
w ludziach, jest na ludziach, jest w wodzie, jest tam, gdzie 
jest wilgotno, może być w szpitalu, może być wszędzie. 
Dlatego bardzo ważna jest higiena i na tą higienę będziemy 
zwracać szczególną uwagę w Parku Wodnym. Również 
poprzez wydłużenie możliwości korzystania z pryszniców, 
czyli godzina pływania, czy dwie godziny to ma być czyste 
pływanie w basenie, dokładamy 10-15 minut dla każdego, 
kto chce korzystać z Parku Wodnego. Tak więc procedury, 

one są ważne. Bo jeżeli są procedury to nie będziemy 
interpretować zarządzeń i ustaw. W procedurze jest 
zapisane – ma być tak, tak i tak. I to ma być zrobione. Jeżeli 
takiej procedury nie ma to wówczas dochodzi do różnych 
interpretacji, też nieraz błędnych interpretacji, zarządzeń...

 Chciałbym również odnieść się do pikiety i do kontr pikiety, 
która miała miejsce w Chojnicach. Ubolewam, podkre-
ślam, ubolewam, że doszło do takiego zwarcia, takiego 
starcia. Ja bym nie chciał żebyśmy wypisywali sobie 
transparenty kto ma wyjechać z miasta, kto nie ma 
wyjechać. Te hasła, moim zdaniem, były zbyt rygorys-
tyczne i niepotrzebne. Powinniśmy się wzajemnie 
szanować, nawet jeżeli się różnimy bardzo. Tak samo nie 
jestem za tym, żeby wyganiać PChS z Chojnic. To są hasła, 
po prostu, które są ponad miarę, ponad normę. To 
chciałbym powiedzieć. Natomiast, w większości, ludzie 
mają prawo do zachowań. I to przekrzykiwanie jest kwestią 
już zachowań i demokracji, nad którą trudno mi zapa-
nować. Ja ubolewam nad hasłami i ich nie powinno być. 
Tak samo jak zachowań ludzi, którzy łączą wymianę 
swoich poglądów, czy ich prezentację z alkoholem. To nie 
służy. Jeżeli ktoś chce wyrażać swoje poglądy i łączyć to
z alkoholem to powinien to czynić w domu albo w restaura-
cji, na pewno nie na ulicy. Z drugiej strony chciałbym też 
zauważyć, że autorzy pikiety nie uzyskali słuchaczy. Nikt 
nie przyszedł ich posłuchać. O czym to świadczy? Świa-
dczy to o tym, że być może lepiej realizować debaty, 
całkiem dobre debaty, które potrafi PChS zrealizować, jak 
chociażby w sprawie Ośrodka Szkolenia Kierowców, czy
w ogóle komunikacji w Chojnicach. … Nawołuję do zgody
i do przede wszystkim działania dla wspólnego dobra. Nie 
głowa Pana Prezesa Palucha tu jest najważniejsza tylko 
bezpieczeństwo osób, które są na basenie. Dzisiaj to 
bezpieczeństwo zapewniamy. Natomiast rada nadzorcza 
9 grudnia oceni działania zarządu Parku Wodnego. 
Natomiast ja, podkreślę to jeszcze raz, nie będę pod presją 
kilku, czy kilkunastu osób, podejmował decyzji o re-
strykcjach wobec Prezesa Parku Wodnego. Na pewno 
jakieś uwagi, być może restrykcje i decyzje, w stosunku do 
Pana Prezesa będą. 

Chciałbym również Państwu powiedzieć, że nieprawdą 
jest, że frekwencja w Parku Wodnym, po stronie nauki 
pływania wynosi 20%. No to już nie będę wskazywał 

autora. Myślę, że autor mnie usłyszy i zechce to sam 
poprawić. Mam tutaj liczby. Wśród tych osób, które 
wymienię, około 30% to są osoby spoza Chojnic, mówię
o dzieciach. 70% to są osoby z Chojnic. Wrzesień 2015 –
9 231 dzieci, wrzesień 2016 – 12 210. Październik 2015 – 
12 454, październik tego roku – 11 255, spadek o blisko
1 200 dzieci. I listopad, który jest najistotniejszy – 14 086
w roku 2015 i 7 014 do 20 listopada. Gdyby założyć, mniej 
więcej, podobną ilość w trzeciej dekadzie listopada jak
w dwóch dekadach, które mam to frekwencja wynosi 
ok.65%. Czyli tą stratę zaufania mamy u 35% rodziców. To 
są liczby. Jeżeli piszemy więc o tym, że Park Wodny stracił, 
no to stracił 35%. Za dużo stracił, ale nie stracił 80% jak 
niektórzy piszą, czy w ogóle dzieci nie chodzą na basen. 
Chciałbym również powiedzieć, że jeżeli chodzi o komer-
cję, to tutaj nie odnotowujemy strat, poza oczywiście tymi 
dniami, kiedy Park Wodny był zamknięty i niedostępny dla 
klientów. Sobota, niedziela, weekendy, dni powszednie, Ci 
którzy korzystają z basenu, korzystają z niego dalej”.

Powyższy tekst to zapis wypowiedzi Burmistrza na XXVI 
sesji Rady Miejskiej w dniu 28.11.2016.
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Od kilku tygodni najgorętszym tematem stał się 
ponownie miejski basen. Biorąc pod uwagę porę roku
i aurę, dużo lepiej byłoby, gdyby tematem numer jeden 
było na przykład lodowisko. Niestety za sprawą 
kolejnych wizerunkowych katastrof, pomimo początku 
grudnia, wciąż dyskutujemy o miejskiej pływalni.
Chyba niewiele osób słyszało do niedawna o ropie 
błękitnej. Także słysząc o „incydentach kałowych” 
większość z nas miała dotychczas przed oczami 
niemowlaki i niesforne przedszkolaki. Tak było do 
n iedawna,  a lbowiem obecnie prezes Paluch 
przypomniał o sobie. W wyjątkowo pogmatwany sposób 
informował, a zdaniem innych raczej dezinformował, 
opinię publiczną o stanie wody w obiekcie. A przecież 
nasz basen był nie tylko wielomilionową inwestycją, 
wyrazem naszych ambicji, ale przede wszystkim miał 
być chlubą naszego miasta. Tymczasem stał się
w sporym stopniu ciągłym bólem głowy władz miasta, 
zarządzających nim, rodziców dzieci szkolnych i wielu 
mieszkańców. Bezpieczeństwo wody powinno być 
bowiem w takim miejscu oczywistością i nie podlegać 
żadnym pokrętnym interpretacjom. Co innego dzikie 
kąpieliska i naturalne akweny wodne, a co innego 
profesjonalna pływalnia prowadzona przez samorząd…
Doświadczyliśmy w ostatnich latach kilku poważnych 
„katastrof” związanych z funkcjonowaniem tego obiektu. 
W związku z utratą zaufania części rodziców, którzy 
zaczęli wypisywać swoje dzieci z uczestniczenia z zajęć 
na pływalni frekwencja spadła w niektórych klasach 
nawet poniżej 20%!. W tej sytuacji według PChSu 
konieczna stała się zmiana prezesa spółki. Nawet 
burmistrz Finster daleki jest od twierdzenia, że wszystko 
jest w porządku… Radni z kolei, na wniosek Klubu 
Radnych PChS, jednogłośnie zadecydowali, że po raz 
trzeci w tej kadencji komisja rewizyjna podejmie się 
kontroli burmistrza w zakresie sprawowanego przez 
niego nad basenem nadzoru właścicielskiego!
Sprawa jest zatem poważna i wydaje się, że przez wielu 
poważnie traktowana. Nie brakuje jednak i emocji. 
Ocena poczynań M. Palucha przez PCHS jest od dawna 
zanana. Dlatego nikt nie mógł być zdziwiony, że 
Stowarzyszenie zażądało dymisji prezesa Centrum 
Park. Przybrało to nawet postać pikiety, w trakcie której 
Radek Sawicki próbował przedstawić swoje argumenty. 
Stało się jednak inaczej. Ewentualne epatowanie opisem 
i cytatami z tzw. kontr-pikiety mija się z celem. Lepiej nie 
powtarzać już takich haseł i nie korzystać z pomocy 
takich ludzi…
Nie jest prawdą, że PChS uderza w prezesów spółek 
komunalnych (np. ZGM, MZK, Wodociągów, czy ZZO). 
Krytykowane są czasem konkretne decyzje, ale nigdy 
nie podważaliśmy kompetencji tych osób do kierowania 
zarządzanymi przez nich spółkami. Już przy okazji 
dyskus j i  nad abso lu tor ium w czerwcu 2016 
wskazywaliśmy natomiast, że prezes Paluch utracił 
nasze zaufanie wobec serii nietrafionych decyzji. 
Rzeczywistą władzę nad finansami spółki przejęła 
wcześniej rada nadzorcza i burmistrz. Pomimo tego 
prezes nie potrafił dopilnować nawet stanu technicznego 

urządzeń i bezpieczeństwa korzystających z basenu,
a swoim kunktatorstwem i opieszałością w informowaniu 
o zagrożeniach skompromitował w oczach wielu 
chojniczan kierowaną przez siebie pływalnię.
Nasze publiczne finanse muszą być traktowane 
poważnie. Prezes zarabiający 10.000 zł miesięcznie 
musi szanować ludzi, którzy zarabiając dużo mniej łożą 
na jego pensję. Dlatego miejska spółka w zakresie 
bezpieczeństwa nie może budzić żadnych obaw wśród 
klientów i podatników. I nie wystarczą w tym przedmiocie 
wyłącznie buńczuczne deklaracje, ale sprawnie 
działające procedury.
Na koniec słów parę na temat naszej wizji miejskiego 
basenu. Chcemy miejskiej pływalni na wysokim 
poziomie, a nie Aquaparku dla ubogich. Najlepszą 
formułą dla takiego przedsięwzięcia powinien być zakład 
publiczny działający w ramach gospodarki budżetowej 
miasta. Na jego czele powinien stać co najwyżej dyrektor 
bez ambicji politycznych. W jego strukturach powinien 
działać sprawny pion techniczny, zapewniający 
bezpieczne warunki w świadczeniu przez pływalnie jej 
usług. W sumie mniej megalomanii, a więcej rzetelnej 
pracy. Za niezbędne uważamy również doprowadzenie 
do uzyskania przez laboratorium naszych Wodociągów 
certyfikatu uprawniającego do prowadzenia badań 
jakości wody basenowej. Z rezerwą podchodzimy do 
wymuszania wieloletniej nauki pływania w basenie
w sytuacji, gdy dwa solidnie prowadzone kursy roczne
w pełni przygotują dzieci do kontaktu z wodnym ży-
wiołem. Zamiast tego warto powołać drużynę pływacką
i uruchomić zawody na lokalnym poziomie. Do parado-
ksu urasta fakt, że mamy w Chojnicach drużynę 
bokserską pomimo, że nie ma ona swojego obiektu, a nie 
mamy drużyny pływackiej, pomimo funkcjonowania 
basenu.
Ze swojej strony deklarujemy zaangażowanie w prace 
komisji rewizyjnej. Liczymy nie tylko na wyjaśnienie wielu 
wątpliwości z przeszłości, ale przede wszystkim na 
wypracowanie jasnych procedur zapobiegawczych. 
Deklarujemy postawę otwartą i powstrzymanie emocji. 
W epoce dominacji Internetu wszelkie informacje
o ewentualnym skażeniu wody muszą niezwłocznie 
docierać do kl ientów, a inspekcja sanitarno-
epidemiologiczna powinna angażować się w zapew-
nienie mieszkańcom powszechnego bezpieczeństwa
w tym względzie. Nie może być tak, że dziennikarze 
tygodniami nie otrzymują informacji o które występują,
a instytucje traktują ich jak wrogów, zamiast naturalnych 
w takim przypadku sojuszników.
Potrzebujemy nie tylko większej wyobraźni w dia-
gnozowaniu zagrożeń i stosowania czytelnych procedur. 
Równie ważna jest również odwaga cywilna i od-
powiedzialność decydentów. W sytuacjach kryzysowych 
kwestia czyjegokolwiek dobrego samopoczucia czy 
wizerunku nie jest najważniejsza. O wiele cenniejsza jest 
zdolność do zabezpieczenia dobra wspólnego. A najcen-
niejszym takim dobrem jest oczywiście życie i zdrowie 
ludzi.
                                 Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek

Zbliża się 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce. Przed oczyma stają mi wydarzenia z 1981 roku. Miesz-
kałem wówczas, jako student drugiego roku socjologii, w po-
znańskim akademiku. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 położy-
łem się spać ok. 1, a był wtedy taki zwyczaj, że o 24 radio na 
zakończenie dnia emitowało hymn Polski. Nad ranem przez 
sen słyszałem "Mazurka Dąbrowskiego". Kilka godzin później 
kolega z pokoju wrócił nagle spod wielopokojowego prysznica  
z hasłem "Panowie – mamy wojnę!". Poszedłem pod siedzibę 
Regionu "Solidarności" przy ul. Zwierzynieckiej, gdzie w kilku-
tysięcznym tłumie trochę zamanifestowaliśmy niezadowolenie 
z wojskowej junty. W końcu zmusili nas do rozejścia się, 
Regulacje stanu wojennego nakazywały nam opuścić dom 
studenta i udać się do miejsc stałego zamieszkania. Zabrałem 
ze sobą co cenniejsze rzeczy oraz wydawnictwa "drugiego 
obiegu" (wydawane poza komunistyczną cenzurą) i pojecha-
łem do rodzinnego domu. Wigilia nie była w zbyt radosnym 
nastroju, a Święta Bożego Narodzenia rozpoczęły się inaczej 
niż od kilku lat. Koleżeństwo czekało, jak zwykle po pasterce, 
aby złożyć mi życzenia urodzinowe, ale tym razem nikt nie miał 
ochoty na wspólne nocne świętowanie. Usiedliśmy z Tatą
w moim pokoju i toczyliśmy niewesołe rozmowy o Naszej 
Ojczyźnie. Nagle z radia popłynęła "Cicha noc" w cudownym 
wykonaniu Elvisa Presley'a. Ciarki przeszły mi przez plecy
i obaj zamilkliśmy. Od tego czasu "Silent Night" wzrusza mnie
i przywołuje ten niedobry czas.
Drugie wspomnienie jest z zupełnie innych okoliczności.
W sierpniu 2008 miałem okazję  być w Ziemi Świętej. Czułem 
niesamowite wzruszenie stąpając śladami Jezusa. Bazylika 
Narodzenia Pańskiego, Kana Galilejska, Ogród Getsemani 
(Oliwny), Jezioro Galilejskie, Bazylika Męki Pańskiej, 
Wieczernik, Święty Grób czy Góra Błogosławieństw to miejsca 
wyjątkowe. Jednak  szczególnie utkwiła mi w pamięci wizyta
w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W samej Bazylice 
Narodzenia byłem dwukrotnie. Pierwszy raz stałem  prawie 
dwie godziny w kolejce aby zobaczyć miejsce, w którym 
narodziło się Dzieciątko Jezus . Gdy  wreszcie udało mi się 
dostać do środka nie zdążyłem  poczuć magii tego miejsca, bo 
dosyć mocno  popędzano wszystkich turystów – w kolejce 
czekało kilkaset ludzi z różnych stron świata. Wyszedłem 
stamtąd nieco rozczarowany. Pod koniec pobytu w Izraelu 
dowiedziałem się, że o 5,3o w Grocie jest odprawiana msza 
rzymskokatolicka. Ostatniego dnia wstaliśmy wcześnie rano
i po piątej, w ciemnościach, wyszliśmy z hotelu Bethlehem
w kierunku Bazyliki. Ulice były puste. W świątyni pogrążonej
w półmroku nie było nikogo widać. Zeszliśmy do Groty 
Narodzenia. Było nas w środku 11 osób, w tym siedmiu 
Polaków.  Dopiero wtedy poczułem istotę tego miejsca. Włoski 
ksiądz odprawił mszę w języku angielskim. To było coś 
niesamowitego. Nawet teraz gdy piszę te słowa, ciarki 
przechodzą mi po plecach. Wyszedłem po mszy zatopiony
w myślach, patrząc na budzące się ze snu Betlejem. Na 
najbliższej Pasterce będę tam ponownie  - myślami
i uczuciami...

Drodzy Czytelnicy!
Niech nadchodzące Boże Narodzenie, będzie dla Was czasem 
spotkań z Najbliższymi w prawdziwie świątecznej atmosferze!
                                                             Leszek Redzimski
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Rysunek przedstawia północno-wschodnią 
pierzeję rynku około roku 1910. Centralną 
część zajmuje  wybudowany w roku 1904 
ratusz miejski, który wraz z widoczną 
ścianą rynku przetrwał II wojnę światową
w stanie praktycznie nienaruszonym. 
Ratusz to budynek neogotycki, murowany
z czerwonej cegły, z modernistyczną 
elewacją zdobioną reliefami stiukowymi. 
Dwupiętrowy z trzecim piętrem w szczycie, 
s iedmioosiowy z t rójkątną częścią 
środkową nieznacznie zryzalitowaną, 
przechodzącą w szczyt schodkowy z prze-
świtami i sterczynami. Mimo wielu podo-
bieństw wytrawne oko wyłowi szereg 
szczegółów różniących rysunek od stanu 
obecne-go. Pierwsza kamienica z lewej, 
chociaż obrysem zewnętrznym podobna, 
ma dzisiaj zupełnie inny układ otworów 
okiennych oraz przebudowany dach. Znaj-
dowała się tam drukarnia Maxa  Benne-
witza w której drukował pocztówki.  Druga 
zachowała swój oryginalny wygląd fasady
i okien, zyskała jednak nową funkcjonal-
ność przez przebudowę parteru. Dzisiaj 
znajduje się  tam wejście do pubu 

„Piwnica”. Trzeciej przybyło, zamiast 
poddasza z szeregiem malutkich okienek,  
drugie piętro. Dzisiaj w znacznie przebu-
dowanym parterze mieści się salon 
„Orange”. Trzy kolejne kamienice  za 
ratuszem wyglądają dzisiaj identycznie jak 
w 1910, z wyjątkiem parterów, które 
dostosowano do istniejącej obecnie bazy 
handlowej.  Za nimi na rysunku widać dużą 
kamienicę z prostym dachem. Obecnie stoi 
tam, wybudowana jeszcze przed wojną, 
bardzo charakterystyczna, narożna, 
kamienica z hełmowym dachem. Widoczne 
dalej małe kamieniczki już od dawna nie 
istnieją. Podobnie jak charakterystyczna 
bryła późniejszego hotelu „Priebe” 
widoczna pomiędzy wieżami kościoła 
gimnazjalnego i Bazyliki.  Budynek hotelu 
był ogromny i zajmował cały dzisiejszy 
parking za salo-nikiem prasowym „Żurnal”
i sklepem „Resler - Junior”. Hotel spłonął
w lutym 1945 roku i nie został już odbu-
dowany, podobnie jak kamieniczki obok 
hotelu.
                                           Jacek Klajna
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Warto zapoznać się z postacią zapomnia-
nego Chojniczanina, lekarza, astronoma, 
naukowca Nataniela Mateusza Wolfa, 
który w XVIII w. zbudował na terenie 
Biskupiej Górki w Gdańsku obserwatorium 
astronomiczne zwane „Dostrzegalnią 
gwiazd”. Nataniel Mateusz Wolf (niem. 
Nathanael Matthäus von Wolf) był synem 
chojnickiego aptekarza. Urodził się w Choj-
nicach w roku 1724, zmarł w Gdańsku
w roku 1784.Wyuczony lekarz, z zamiłowa-
nia przyrodnik i astronom. Był prekursorem 
stosowania surowicy w celu szczepienia 
przeciwko ospie, co jest wzmiankowane
w "Gdańskich wspomnieniach młodości" 
Joanny Schopenhauer, której rodzina była 
poddawana tej nowatorskiej metodzie 
zapobiegania chorobie. Zbudował obser-
watorium astronomiczne na Biskupiej 
Górce, z funduszy własnych i ofiarowanych 
przez Adama Kazimierza Czartoryskiego
i Stanisława Lubomirskiego, które wyposa-
żył w nowoczesny sprzęt produkcji angiel-
skiej. Niektóre swoje prace drukował
w Philosophical Transactions. Był człon-
kiem Royal Society (od 1777). Jego grób 
znajduje się na Biskupiej Górce.
Nataniel stracił ojca bardzo wcześnie i byłby 
pewnie przejął po nim aptekę, gdyby nie 
głód wiedzy. Pociągała go medycyna, 
filozofia, matematyka i astronomia. Studio-
wał w Jenie, w Lipsku, potem w Halle. 
Nienajlepsza kondycja finansowa, w jakiej 
się początkowo znajdował, odbiła się na 
jego zdrowiu. Zachorował na gruźlicę, 
wtedy nazywaną suchotami. Dopiero 
stypendium ufundowane przez biskupa 
warmińskiego Adama Grabowskiego, 
pomogło mu przetrwać studia. W Erfurcie 
uzyskał dyplom uniwersytecki. Po raz 
pierwszy pojawił się w Gdańsku w roku 
1749. Duża konkurencja i niechęć środo-
wiska lekarskiego, a także brak stosownych 
znajomości spowodowały, że długo tu nie 
zabawił. Od 1752 r. piastował przez trzy lata 
w swoim rodzinnym mieście Chojnice 
posadę miejskiego fizyka (niem. Stadtphy-
sikus). Chyba jednak urodził się był pod 
szczęśliwą gwiazdą, bowiem potem dostał 
posadę nadwornego lekarza Stanisława 
Lubomirskiego. Marszałek wielki koronny 
był chory na gruźlicę, zaś od dziecka 
słabowity. Potrzebował więc stałej opieki 
lekarskiej. Nataniel zaś jako człowiek z na-
tury życzliwy i dobry, z całym oddaniem tę 
opiekę sprawował. Praca dla tak znamieni-
tego pacjenta zaowocowała zarówno 
stabilizacją finansową, jak i popularnością, 
która sięgnęła aż na dwór szwedzki. Doktor 
Wolf, po rozstaniu z Lubomirskim w roku 
1761, został lekarzem nadwornym Adama 
Kazimierza Czartoryskiego. Pan generalny 

starosta ziem podolskich pochodził ze 
zdrowej rodziny, a ponadto był o 10 lat 
młodszy od swego medyka. Prowadził dom 
otwarty, należał do twórców Teatru 
Narodowego, parał się zarówno teorią jak
i krytyką literatury. U księcia bywało wiele 
znanych nazwisk epoki. Ba! Nawet sam 
Casanova (który n.b. o doktorze Wolfie 
wyrażał się per „kreatura” - a to za sprawą 

pewnego paskudnego żartu doktora).
Król Stanisław August Poniatowski, sam 
będąc również pacjentem Nataniela, 
nobilitował go w roku 1768. Akt nobilitacji 
przywiązał syna chojnickiego aptekarza do 
Polski bardzo szczerze i do końca życia. 
Wolf, wraz ze swoimi chlebodawcami 
podróżował, bywał. Swoboda finansowa, 
jakiej doświadczył, a także doskonałe 
zdrowie księcia Adama, pozwoliły mu na 
zajęcie się swoja pasją. A tą była astrono-
mia. Kiedy książę Czartoryski został 
komendantem Korpusu Kadetów, Nataniel 
objął tam stanowisko generalnego lekarza 
wojsk polskich. W roku 1769 jednak - Wolf 
opuścił Warszawę. Podobno zmusiła go do 
tego choroba. Dość, że trochę podróżował, 
m.in. do Angli i ,  by wreszcie osiąść
w ...Tczewie. Przypuszcza się, iż miał tam 
rodzinę. No, bo jakież inne względy mogły 
zagnać znanego lekarza do prowincjonal-
nego miasta. A może pragnienie ciszy
i spokoju dla kontynuowania swoich 
ukochanych badań astronomicznych. Tego 
się już pewnie niestety nie dowiemy.
Rok 1772, a więc rok pierwszego rozbioru 
Polski, wygonił go z sennego Tczewa, 
zagarniętego przez Prusy. Szczerze 
oddany Polsce, w której przecież zrobił 

karierę i odniósł sukcesy, wyjechał do 
Gdańska, wtedy jeszcze pozostającego 
przy Polsce.Tutaj z listami polecającymi 
trafił pod łaskawą i życzliwą opiekę opata 
cystersów oliwskich, Jacka Rybińskiego. 
Jemu też zawdzięczał pierwsze i całkiem 
wygodne lokum w Gdańsku. Na drugim 
piętrze domu na rogu ulicy Garncarskiej
i Targu Drzewnego. Dom ten w latach 1436 - 
1831 był własnością cystersów oliwskich. 
Tutaj w narożnym pokoju doktor Wolf 
urządził sobie obserwatorium, sprowadza-
jąc do niego nowoczesne przyrządy astro-
nomiczne.Wciąż żądny wiedzy i wymiany 
doświadczeń - związał się z Gdańskim 
Towarzystwem Przyrodniczym (utworzo-
nym przez Daniela Gralatha). Został 
powołany na członka RoyalSociety w Lon-
dynie. Publikował, badał, leczył, dokształcał 
się. W mieście dał się poznać jako dobry
i nowoczesny lekarz, i stał się popularny. 
Zajmował się nie tylko leczeniem i swoją 
ukochaną astronomią, ale też systematyką 
roślin, a także kolekcjonowaniem rzadkich 
okazów muszli i minerałów. W tym też 
czasie, Towarzystwo Przyrodnicze zakupiło 
na Biskupiej Górce miejsce pod budowę 
obserwatorium, które Nataniel był gotów tak 
sfinansować, jak i wyposażyć.Kiedy w Gda-
ńsku zaczęto mówić o pierwszych szczepie-
niach przeciwko ospie - dokonywanych
w zachodniej Europie, dr Wolf stał się 
gorącym ich zwolennikiem. W końcu Rada, 
w dniu 27 maja 1774 wydała zezwolenie na 
szczepienia, ale wyłącznie poza miastem 
(ze względów bezpieczeństwa). Napisałem 
"w końcu", bowiem w mieście rozgorzała 
prawdziwa dyskusja nad celowością i bez-
pieczeństwem szczepień. Jedni dwodzili, iż 
to wręcz zbrodnia, drudzy ostrzegali przed 
gniewem bożym, inni zaś z lubością 
cytowali zagraniczne pisma donoszące
o sukcesach szczepień. Wbrew jednak 
stanowisku środowiska lekarskiego, które 
generalnie było przeciwne szczepieniom, 
nieufne wobec nowinek, pomysł wzbudził 
zainteresowanie. Ospa była w tych czasach 
jedną z najgroźniejszych chorób, pojawiała 
się co kilka lat i powodowała ogromną 
śmiertelność, zwłaszcza wśród dzieci.
Bogate mieszczaństwo gdańskie, obyte
i wykształcone, okazało się podatne na 
nowinki medyczne, i coraz częściej 
dopytywało o szczepienia dla swoich dzieci.
Pierwszym, który zdecydował się na 
eksperyment,  był  Christ ian Henryk 
Trosiener. Kazał zaszczepić swoje trzy 
córki. Jedynym lekarzem, który gotów był to 
szczepienie przeprowadzić, był Nataniel 
Wolf. Wiadomość o tym, jak technicznie 
przebiegało owo szczepienie i na czym 
polegało, zawdzięczamy pamiętnikowi 

jednej z panien Trosiener, Joannie (od 1785 
roku pani Schopenhauer, przyszłej matce 
fi lozo fa) .  "Gdańsk ie  Wspomnien ia 
Młodości" - zawierają wiele informacji 
zarówno o życiu w mieście, jak i o ekscen-
trycznym lekarzu. Są ciepłe i pełne nostalgii.
Wracając do naszego doktora Wolfa, 
szczepienie się "przyjęło" i dziewczynki 
Trosienerów stały się przykładem dla 
innych. To wzmocniło prestiż lekarza oraz 
jego popularność w kręgach bogatego 
mieszczaństwa. W 1781 roku powstała na 
Biskupiej Górce "dostrzegalnia gwiazd”
a Nataniel wyposażył ją w sprzęt, jakbyśmy 
dzisiaj to nazwali - najnowszej generacji.
Niestety, nie dane było panu Wolfowi 
cieszyć się długo swoją "dostrzegalnią". 
Zmarł podczas epidemii grypy w grudniu 
1784, niosąc cały czas pomoc chorym i po-
trzebującym. Prawdopodobnie, organizm 
osłabiony gruźlicą, nie wytrzymał choroby.
To jednak nie koniec opowieści o doktorze 
z harcapem. Otóż, prawdopodobnie, czując 
swój koniec, zawczasu przygotował się do 
podróży stąd do wieczności. Miastu zapisał 
obserwatorium wraz z wyposażeniem oraz 
kwotę 4 tysięcy dukatów, na funkcjono-
wanie tegoż. Stworzył tym samym fundację 
do badań astronomicznych w Gdańsku.
Sam zaś zażyczył sobie spocząć w spe-
cjalnej dębowej kapsule, wypełnionej 
roztworem o składzie "podobnym do 
formaliny", co miało zmumifikować zwłoki. 
Pochować się kazał koło ukochanego 
obserwatorium. Testamentem zezwolił na 
otwarcie grobu po 100 latach. Niestety,
w roku 1813, generał Rapp - podczas 
oblężenia Gdańska nakazał rozebranie 
obserwatorium. Zarówno grób Wolfa, jak
i pomnik na nim, choć uszkodzone, ocalały
z oblężenia. Jednak kiedy zdecydowano się 
już w roku 1869 otworzyć grób lekarza
i astronoma, stwierdzono, iż, w kapsule-
trumnie zachowały się same kości. Naj-
prawdopodobniej podczas oblężenia 1813 
roku wyciekł z uszkodzonej trumny płyn 
konserwujący... Zanim pochowano szczątki 
w miejscu poprzedniego grobu, wykonano 
gipsowy odlew czaszki lekarza i przekazano 
Towarzystwu Przyrodniczemu. To zaś, po 
otrzymaniu odszkodowania za zniszczone 
na Biskupiej Górce obserwatorium, - w roku 
1845 - przeniosło się do domu, zakupionego 
przy ulicy Mariackiej, i tam otworzyło nowe 
obserwatorium, które działało do ostatniej 
wojny. Teraz, w tym budynku mieści się 
Muzeum Archeologiczne. Zaś po grobie 
Mateusza Wolfa, poza krótką notatką 
profesora Jana Kilarskiego, nie pozostał 
ślad.
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August Papenfus był absolwentem Królewskiego 
Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach, a później 
nauczycielem przedmiotów humanistycznych w tej szkole.

Z kosznajderskiej familii
Przyszedł na świat 5 stycznia 1848 r. w Ogorzelinach
w kosznajderskiej rodzinie  Michała i Róży. Wcześnie 
utracił matkę. Ojciec zadbał jednak o wykształcenie syna, 
który został uczniem gimnazjum w Chojnicach. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1871 r. August podjął 
edukację filozoficzno-teologiczną w Seminarium Ducho-
wnym w Pelplinie. Rychło przekonał się, iż stan duchowny 
nie jest mu przeznaczony i przeniósł się do Berlina. Tam 
zapisał się na studia filozoficzne. Podczas pobytu
w stołecznej metropolii zainteresowała się nim książęca 
rodzina Blȕcherów, poszukująca nauczyciela domowego. 
Przez rok August Papenfus nauczał na Śląsku, gdzie 
znajdowały się dobra tego arystokratycznego rodu.

Wymagający nauczyciel
Jedenastego lutego 1879 r. 31-letni Kosznajder
w rezultacie przeprowadzonego postępowania zdobył 
kwalifikacje do nauczania w gimnazjum. Pracę peda-
gogiczną rozpoczął w szkole, której był absolwentem. Był 
nauczycielem czterech przedmiotów: łaciny, greki, historii
i języka niemieckiego. 

Jak napisał prof. Jacek Knopek w publikacji Znaczące 
osobowości Kosznajderii w XIX i I połowie XX wieku 
„uznawany był za wymagającego (…) wykładowcę, co 
sprawiało, że nie był zbytnio lubiany przez podopiecznych. 
W szkole był też postrzegany jako wytrawny psycholog 
zachowań ludzkich”. Interesował się postępami w nauce 
gimnazjalistów pochodzących z Kosznajderii; zależało mu 
na tym, aby cieszyli się dobrą opinią. W pracy zawodowej 
chętnie nawiązywał do metod dydaktycznych swoich 
dawnych mistrzów z okresu nauki w szkole średniej.

Długi staż pedagogiczny
W chojnickim gimnazjum A. Papenfus pracował przez 40 
lat. W 1915 r. uczestniczył w skromnych, z powodu działań 
wojennych, uroczystościach jubileuszu stulecia zakładu 
oświatowego. Pięćdziesiąt lat wcześniej będąc uczniem, 
brał udział w hucznie obchodzonym półwieczu szkoły. 

August Papenfus zmarł 28 maja 1920 r. w Chojnicach, 
które znajdowały się już w strukturach Drugiej 
Rzeczypospolitej. Spoczął na cmentarzu parafialnym.

Kazimierz Jaruszewski

August Papenfus 1848 - 1920

Zarząd Rejonowy PZERiI w Chojnicach zrzesza w swych 
szeregach 947 członków - emerytów, rencistów i inwalidów 
mieszkańców Chojnic, Czerska i Brus. W roku 2016 do 
Związku przyjęliśmy 138 nowych członków, oraz 
skreśliliśmy z listy członków 50 z powodu ubytku 
naturalnego-zgonu, utraty łączności ze Związkiem i zale-
głości w płaceniu składek członkowskich.  Głównym celem 
naszego działania jest integracja środowiska emerytów 
poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, 
artystycznego i turystyki. Szczególny nacisk w naszej 
pracy kierujemy na rzecz poprawy warunków życia osób 
starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziałanie samo-
tności i marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu. 
Prowadzimy bogatą działalność rekreacyjną i rehabili-
tacyjną dostosowaną do potrzeb naszych członków.

Rok 2016 rozpoczęliśmy od zmiany na stanowisku prze-
wodniczącego Z/Rej. Chojnice. Rezygnację ze względu na 
stan zdrowia, po 20 latach pracy społecznej, złożył kol. 
Ryszard Siuda. Obowiązki Przewodniczącej Z/Rej.  
przejęła zgodnie z uchwałą plenarnego posiedzenia 
zarządu Chojnice z dnia 14.03.2016 kol. Urszula Szuba, 
dotychczasowy Sekretarz Z/Rej w Chojnicach. Na 
stanowisko Sekretarza wybrano kol. Danutę Wenderską. 
Zarząd Rejonowy Związku wspólnie z Komisją Turystyki
i Wypoczynku opracował program działań kulturalno -
turystycznych na rok 2016. Zgodnie z przyjętym progra-
mem w roku 2016 odbyliśmy:
Wiosna - wyjazd na wczasy tygodniowe nad morze do 
miejscowości Łazy - uczestniczyło 100 osób - 2 autokary.
Lato - Darłówko - wczasy tygodniowe - 100 os. 2 autokary.
Kołobrzeg - wczasy tygodniowe - 50 osób 1 autokar. 
Oprócz wczasów emeryci wyjeżdżali na wycieczki: w m-cu 
sierpniu odbyliśmy 5 dniową wycieczkę do Krakowa-
Wieliczki, Częstochowy – Wadowic – Łagewnik. Dnia 
13.07 - wycieczka na Hel do Fokarium - 1 autokar -50 osób.
Dnia 10.09 - wycieczka 9 dniowa do Hiszpanii ze zwie-
dzaniem Paryża i Genewy -1 autokar 44 osób. Odbyliśmy 
wyjazd na turnusy rehabilitacyjne - Dąbki k/Darłowa - 2 
autokary. Razem z imprez skorzystało 984 osób, plan na-
szych działań w roku 2016 zrealizowany został w całości.
 
Prowadzona przez nas działalność kulturalno - wypo-
czynkowa w poważnym stopniu przyczyniła się do 
integracji środowiska emerytów i ich rodzin oraz wzrostu 
liczby członków związku. Do szczególnie udanych imprez 
należy zaliczyć:
Uroczyste spotkanie z okazji "Światowego Dnia Inwalidy” 
które odbyło się dnia 5.04.2016 w sali Kaw. Słoneczna
w którym uczestniczyło 160 osób czł. Zw. oraz zapro-
szonych gości .  Na spotkaniu Przewodniczący 
Z/Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy p. Zdzisław Tylicki 
wręczył 6 złotych odznaczeń związkowych osobom 
szczególnie zasłużonych dla Związku. Spotkanie umilał 
nam Chór "Astry” Chojnice w którym śpiewa szereg 
członków naszego Związku. W spotkaniu uczestniczyła 
pani Katarzyna Karpus właścicielka firmy "Gemini" wraz ze 
swoimi pracownikami w trakcie imprezy przeprowadzono 
badanie poziomu cukru oraz ciśnienia. Przeprowadzono 
również pogadankę nt. „Zdrowe Żywienie Seniora”. Wśród 
zaproszonych gości był również Dyrektor Banku BPH - 
poinformował zebranych o pracy Banku, zabezpieczeniu 

gotówki przez emerytów, formach lokaty, obdarowując 
każdego z uczestników spotkania skromnym praktycznym 
dla emeryta upominkiem. Szczególnie serdecznie w na-
szym gronie został powitany Burmistrz Miasta Chojnice
dr. Arseniusz Finster, w swoim wystąpieniu, które zostało 
przyjęte bardzo owacyjnie, deklarował jak najdalej idącą 
współpracę z emerytami,  członkami  Związku.

Na nasze szczególne wyróżnienie zasługuje zorganizo-
wana przez Zw. "Biesiada Seniora” dnia 5.11.2016 w sa-
lach bankietowych firmy "Gostom" Chojnice ul. Składowa. 
Biesiadę mogliśmy odbyć dzięki życzliwości i gościnności 
właściciela lokalu p. Gostomczyka, w biesiadzie uczes-
tniczyło 196 członków oraz zaproszonych gości. Imprezę 
umilał zaproszony przez zarząd ulubiony przez emerytów 
śląski zespół "DUO FeniX" cieszący się ogromną popular-
nością nie tylko w Polsce ale również w Europie. Radości 
było co niemiara, emeryci nawiązywali szereg przyjaźni 
przy kawie i ciasteczku oraz uroczystej kolacji częściowo 
sponsorowanej przez właściciela lokalu p. Gostomczyka, 
bawiliśmy się do godz. 24:00. Szereg emerytów ze 
wzruszeniem wspomina uroczystą "Biesiadę Seniora" 
gdzie zostali przyjęci godnie w najpiękniejszych salach 
bankietowych w Chojnicach. Swoją radość i zadowolenie  
wyrażali z wielkim wzruszeniem, często ze łzami w oczach 
twierdząc" nareszcie zostaliśmy docenieni, bawiliśmy się 
na  "Biesiadzie Seniora" na wzór emerytów z zachodu, 
których pragniemy dogonić w poziomie ich życia oraz 
spędzania wolnego czasu na zabawie, w porządnym 
lokalu wraz ze wspaniałym słynnym zespołem śląskim,
a nie w jakiejś piwnicy czy "Kaczej Budzie", twierdząc, że 

emeryci zasłużyli sobie swoją pracą i przez szacunek dla 
ich złotego wieku.

Obecnie Zarząd Rejonowy PZERiI przygotował plan 
działań kulturalno-turystycznych na rok 2017, który można 
odebrać w biurze zarządu Chojnice ul. Mickiewicza 12 we 
wtorki i piątki od godz. 10 do 12. Program przedkładamy 
emerytom pod rozwagę a zapisy na proponowane imprezy 
przyjmować będziemy od miesiąca stycznia 2017 r. 
Zapraszamy emerytów i rencistów do naszego grona
w myśl hasła " Nie bądź samotny i wstąp do nas, Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów czeka na 
Ciebie". Razem walczymy o godne życie emeryta, rencisty 
i inwalidy, spędzimy wolny czas intensywnie, na organi-
zowanych przez Związek imprezach, wieczorkach 
tanecznych, wczasach, wycieczkach, pomożemy w roz-
wiązywaniu trudnych problemów życiowych.

W związku ze zbliżającymi się Świętami "Bożego 
Narodzenia" oraz nowego 2017 roku Zarząd Rejonowy 
PZERiI w Chojnicach wszystkim emerytom, rencistom
i Inwalidom Składa najlepsze życzenia, zdrowia, 
szczęścia, pomyślności oraz dużo sił w realizacji programu 
działań kulturalno-turystycznych na rok 2017.

                            Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
                                          PZERiI w Chojnicach

                                                  Urszula Szuba

Na zdjęciu siedziba Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chojnicach, ul. 
Mickiewicza 12. Stoją od lewej: Skarbnik zarządu Olga Orłowska, członek związku Pelagia Okólska, sekretarz 
zarządu Danuta Wenderska. Siedzą od lewej: Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Urszula Szuba i członek 
związku Kryspin Okólski.
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       Wieloletnie już starania Stowarzyszenia Miłośników 
Historii Tajnej Organizacji Wojskowej GRYF POMORSKI  
"CIS"  z Męcikała, mające na celu doprowadzenie do 
zrekonstruowania schronu leśnego z okresu II wojny 
światowej wreszcie zakończyły się sukcesem.

Ujęte w Statucie stowarzyszenia za jeden z podstawowych 
celów i założeń jego funkcjonowania, odnosiły się do 
odtworzenia bunkra leśnego będącego komendą na 
obszar powiatu chojnickiego struktur konspiracyjnych 
Gryfa Pomorskiego. Bunkier ten  w okresie okupacji 
niemieckiej znajdował się w lesie nieopodal wsi Męcikał
i w organizacyjnym nazewnictwie określany był kryptoni-
mem "Zielony Pałac", a przebywający tam jeden z pol-
skich, niepodległościowych oddziałów partyzanckich nosił 
nazwę "CIS".
         Dzięki przychylności dyrekcji Lasów Państwowych
i ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia 

"CIS" oraz wielu  innych osób, którym bliska jest fascy-
nacja lokalną wiedzą historyczną i dzięki dziesiątkom 
godzin spędzonych przez nich wszystkich przy pracach 
ziemnych i rekonstrukcyjnych, można teraz zobaczyć
z bliska jak owo miejsce wyglądało ponad 72 lata temu
i jakim warunkom życia - a potem walki - musieli sprostać ci 
mieszkańcy naszego regionu, którzy nie godzili się z ów-
czesną niemiecką okupacją ziem polskich.

Jesień sprzyja spacerom po lesie. Na drodze wojewódzkiej 
nr. 235  biegnącej z Chojnic do Brus nieopodal Turowca 
znajdują się z dwóch jej stron leśne parkingi, na których 
można zostawić auto i dalszy spacer do zrekonstru-
owanego bunkra odbyć idąc leśną drogą zaledwie około 
700 metrów. Już przy samej drodze i jednym z parkingów 
wita nas leśny drogowskaz wskazujący kierunek w jakim 
powinniśmy się udać i podający na zamontowanej tam 
tablicy zarysy zdarzeń, które rozegrały się właśnie 

nieopodal w okresie wojny. Na miejscu dowiedzieć 
możemy się już znacznie więcej. Co jest rzeczą bardzo 
ważną, bowiem znać należy historię swego kraju ale nade 
wszystko znać również wypada historię lokalnych zdarzeń, 
bo to suma tych właśnie lokalnych historii - kształtuję tę 
pierwszą i najważniejszą - historię narodu polskiego.  
  
Aby bliżej poznać historię "Gryfa Pomorskiego" i historię 
okupacji niemieckiej na naszych ziemiach a nade wszystko 
historie tego miejsca,  zachęcamy wszystkich do 
odwiedzenia nowo zrekonstruowanego obiektu.

             Sławomir Sawicki - Stowarzyszenie "CIS" Męcikał.
 
fot. - Oskar Sawicki / Miłosz Sawicki. Z przebiegiem prac 
rekonstrukcyjnych i z samą działalnością Stowarzyszenia 
"CIS" zapoznać się można na
                                    www.facebook.com/cismecikal 

Tradycyjnie jak co roku, w październiku, spotkała się kadra 
byłej jednostki wojskowej Nr 3637 z Nieżychowic. 
Spotkanie odbyło się w sali bankietowej CPN-u przy ul. 
Kościerskiej. Dlaczego byłej jednostki wojskowej? Otóż dla 
niewtajemniczonych chciałbym pokrótce przedstawić losy 
tej jednostki wojskowej, oczywiście odnosząc się tylko do 
dat i jej dowódców. Opisywanie jej bogatej historii, genezy, 
struktury , działalności obronnej i  współpracy ze 
społeczeństwem regionu to temat rzeka i czeka jeszcze na 
swojego autora(ów) i recenzentów.

Jednostka Wojskowa 3637 jako batalion radiotechniczny 
został sformowany w 1974 roku. Dowództwo i pododdziały 
miejscowe stacjonowały w Nieżychowicach. Batalion 
posiadał również swoje pododdziały w terenie. Były to 
kompanie w Osielsku k. Bydgoszczy, Nowa Wieś
k. Grudziądza oraz Gostomie k. Kościerzyny. Pierwszym 
dowódcą jednostki został Pan ppłk Kryspin Okólski. Pan 
ppłk Okólski mimo swoich lat, czuje się zdrowo i czynnie 
uczestniczył w naszym spotkaniu. Po nim d-cą był Pan ppłk 
Antoni Kraszewski. Trzecim i ostatnim d-cą był Pan kpt. 
obecnie płk Dariusz Krzywdziński. W wyniku reformowania 
się wojska batalion w 1998 roku został rozwiązany a jego 
niektóre pododdziały weszły w skład  innych jednostek.

 Czy decyzja o rozformowaniu była słuszna? 
Wiadomo ,że decyzja o rozformowaniu (rozwiązaniu) była 
bardzo ważna dla społeczeństwa miasta i regionu 
ponieważ wiązała się z pracą dla kadry i pracowników 
cywilnych wojska. Można dyskutować o jej słuszności. Jak 
zwykle zostawmy to historii...  Jak się później okazało,
w naszym regionie potrzebna była jednostka radiotech-
niczna i taką sprowadzono z twierdzy Modlin . Ta jednostka  
funkcjonuje od 1999 roku do dnia dzisiejszego jednak 
posiada już inny numer przynależności. Jest to JW 3775. 
Należy życzyć żołnierzom i pracownikom wojska tej 
jednostki  wszelkiej pomyślności  i sukcesów . 

Wracam do spotkania. Ale przedtem też trochę historii. 
Pierwsze spotkanie, którego inicjatorami i organizatorami 
byli Panowie ppłk Wardacki, ppłk Baliński, mjr Jurkiewicz 
oraz Pan st. chor. szt. Ostrowicki odbyło się w sali na 
piętrze w „Aramisie” w październiku 1999 roku. Obecne 
spotkanie „weteranów” JW 3637 było  już 17 spotkaniem. 
Udział wzięło 62 byłych i jeszcze służących żołnierzy - 
oficerów i podoficerów. Jak co roku przyjeżdżają  chętnie
z różnych stron kraju. Czasami sytuacja rodzinna nie 
pozwala przyjechać. Wtedy wysyłają pozdrowienia dla 
uczestników spotkania. Na każdym spotkaniu odczytywa-

ny jest rozkaz specjalny w którym zawarte są nazwiska 
uczestników spotkania, życzenia od komitetu organiza-
cyjnego i przesłania od nieobecnych spisane uprzednio 
przez organizatorów. Oczywiście jest punkt o czasie 
wyboru następnego komitetu organizującego spotkanie. 
Jest również punkt „wyróżnienia i kary”. Wyróżnienia to 
słowne podziękowania dla uczestników spotkania za ich 
aktywne działanie na rzecz naszej społeczności wojskowej 
i nie tylko, ale są i drobne upominki  (kubki, długopisy
z dedykacją). Np. w tym roku otrzymał taki upominek Pan 
kpt. Krzysztof Jóźwik z Kościerzyny za coroczną obecność 
na spotkaniach. Karę czyli upomnienie ustne otrzymują 
wszyscy Ci, którzy wiedząc o spotkaniu weteranów i nie 
mając wiarygodnego usprawiedliwienia na nie nie przybyli. 
Po odczytaniu rozkazu, następuje najlepsza część. Część 
koleżeńska, przychodzi czas na wspomnienia, oglądanie 
zdjęć  z  albumu i nie tylko. Pozowanie do wspólnego 
zdjęcia .Potem , rozmowy, rozmowy , temat jak życie - 
najróżniejsze. Nie obyło się również bez smacznego 
bufetu i dobrej choć wyciszonej muzyki. Wniosek 
najważniejszy ze spotkania "weteranów" - widać potrzebę 
spotykania się.Na koniec spotkania życzyliśmy sobie do 
zobaczenia za rok w tym samym lub większym gronie. 
                                                                Pozdrawiam GW.
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Rok 2016 to rok obchodów przez CHKS Kolejarz 90 lecia 
powstania, gdyż w 1926 roku chojniccy kolejarze, którzy 
już w czasie zaboru pruskiego uprawiali sport w Towa-
rzystwie Gimnastycznym ,,Sokół'',  zawiązali chojnickie 
ognisko Kolejowego Przysposobienia Wojskowego  z Ed-
wardem ZAŁUSKIM jako prezesem na czele. Klub na 
przestrzeni swego działania skupiał wiele różnorodnych 
sekcji. Ciekawostką niech będzie fakt, że jedna z pier-
wszych, która zaczęła funkcjonować pod egidą klubu była 
sekcja żeglarska, utworzona w 1919 r., a przyłączona do 
KPW zaraz po jego powstaniu. Już od początku istnienia 
prężnie działający klub rozszerzał swoją działalność
w innych dyscyplinach sportowych. Stworzono kolejne 
sekcje – siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. W latach 
międzywojennych sportowcy zrzeszeni wokół Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego brali udział w licznych 
zawodach. Klub posiadał budynek w centrum Charzyków, 
zbudowany w latach 30, który pełnił rolę hangaru i szatni 
dla żeglarzy do lat 60. W 1935 r. kolejarze zorganizowali
w Charzykowach I Mistrzostwa Polski w bojerach. 
Zbudowano boisko przy ul. Lichnowskiej i na Małych 
Osadach, a na terenie ogrodów przy ul. Warszawskiej 
zbudowano lodowisko. Dzięki temu uprawiano sport
w różnych dyscyplinach: żeglarstwie, lekkiej atletyce, 
siatkówce, piłce nożnej, hokeju na lodzie.
Po II wojnie światowej chojnickie ognisko Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego połączyło się z Kolejarskim 
Klubem Sportowym ,,Ruch'' i zaczęło działać pod nazwą 
KKS-u. Jego prezesem w grudniu 1945 został działacz 
KPW Zygmunt Kwiek. Mimo ciężkich lat powojennych 
chojnicki sport kolejarski dobrze funkcjonował. Działacze 
sportowi zaczęli organizować większe imprezy. W 1947 r. 
po raz pierwszy przeprowadzono Ogólnopolskie Mistrzo-
stwa Kolejarzy, które swoim zasięgiem objęły wszystkie 
dziedziny sportowe. Jednak powoli większość z działają-
cych sekcji zaczęła borykać się z problemami finan-
sowymi. Mimo tego sportowcom udawało się osiągnąć 
znamienite sukcesy. Najbardziej zasłużone okazały się 
chojnickie koszykarki. Istniejąca żeńska sekcja koszyków-
ki grająca w klasie A miała spore dokonania. Jednym z nich 
było drugie miejsca podczas Mistrzostw Polski 
Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych, które odbyły się 
w 1947 r. w Łodzi. Drużyna przez kilka lat reprezentowała 
również ówczesne województwo bydgoskie na Mistrzo-
stwach Polski w Koszykówce Kobiet. Sprawozdania z tych 
rozgrywek podawał ówczesny ,,Przegląd Sportowy”.

W 1947 r. KKS ,,Ruch'' przystąpił do Zrzeszenia 
Sportowego ,,Kolejarz''. Dwa lata później powstała 
propozycja połączenia Związkowego Klubu Sportowego 
,,Kolejarz” z Klubem Żeglarskim Chojnice, co nastąpiło
w 1950 r. Związkowy Klub Sportowy ,,Kolejarz”  przejął 
majątek i budynki żeglarskie klubu. Wraz z reorganizacją 
wybrano nowe władze. Prezesem został Zygmunt KWIEK, 
a wiceprezesem Otton WEILAND, założyciel Klubu 
Żeglarskiego Chojnice. W tym czasie chojniccy żeglarze 
ze względu na osiągane wyniki cieszyli się sporą 
popularnością w Polsce. Prężnie rozwijały się inne sekcje. 
Uznaniem chojniczan cieszył się boks. Odbywające się 
mecze na chojnickim stadionie gromadziły dużą publikę. 

W tej dziedzinie klub zdobył kilka laurów. Jednym z nich 
było mistrzostwo Europy wśród kolejarzy, które wywalczył 
Edmund PROTACKI.
W 1952 r. prezesem został Konrad MEGIER, a piastujący 
tę funkcję od 1962 r. Czesław KUKLIŃSKI – skutecznie 
potrafił pozyskiwać środki z zewnątrz na rozwój sportu.
W tym czasie zmieniono także nazwę Związkowy Klubu 
Sportowy ,,Kolejarz” zaczął funkcjonować jako Klub 
Sportowy ,,Kolejarz”. Zmianie uległo także zaplecze klubu, 
przeprowadzono remont stadionu i boiska przy ul. 
Lichnowskiej. Warto dodać, że niewiele klubów mogło 
poszczycić się takim obiektem, jaki posiadał ,,Kolejarz”.
W latach 60-tych sukcesy odnosiła sekcja szachowa 
prowadzona przez Tadeusza RECZULSKIEGO – grała
w lidze wojewódzkiej, rozgrywała nawet mecze między-
narodowe.
Niestety pod koniec lat 60. ponownie pojawiły się problemy 
finansowe, które doprowadziły do rozwiązania poszcze-
gólnych sekcji sportowych, a w 1971 r. pod namową 
lokalnych władz doszło, mimo protestów zawodników
i działaczy, w ciągu zaledwie kilku dni do likwidacji 
,,Kolejarza'' i włączenia do KS ,,Chojniczanka”. Sportowcy 
,,Kolejarza” występowali od tego czasu pod szyldem 
,,Chojniczanki”. Jedynie sekcja szachowa nie uległa 
rozwiązaniu i przez kilka kolejnych lat działała pod 
dotychczasową nazwą ,,Kolejarz”. Jej kierownikiem był 
Tadeusz RECZULSKI (do 1986) i Adam KNITTER (do 
1988). Należy uznać, że działalność tej sekcji jest 
kontynuacją idei KKS ,,Kolejarz”.
Klub został reaktywowany w 1988 r. i przyjął nazwę 
Kolejowego Klubu Sportowego ,,Kolejarz”. Prezesem 
został Andrzej GÓRNOWICZ – oficer pożarnictwa, 
komendant Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP 
w Chojnicach. Wspierali go działacze sportowi, którzy 
przyczynili się do wznowienia działalności. Zaraz po 
reaktywizacji zajęto się wyglądem klubu i stadionu. 
Odnowiona została elewacja budynku klubowego, 
wybudowano pomieszczenia dla spikera. Na stadionie 
m.in. ułożony został chodnik, ogrodzono boisko, 
odnowiono bieżnię i powstał kort tenisowy. Wybudowana 
została świetlica klubowa i utworzono boisko treningowe. 
,,Kolejarz” podobnie jak ,,Chojniczanka” był prężnie 
działającym klubem, organizującym liczne imprezy 
sportowe. 
W pierwszych latach działały trzy sekcje: piłki nożnej 
(juniorzy i seniorzy), biegowa ,,Florian”, która istniała już 
wcześniej jako grupa biegowa PKP oraz sekcja kultury-
styczna ,,Goliat”
Piłka nożna startowała w 1988 r. od klasy ,,C” poprzez 
klasę ,,B” gdzie w 1990 r. w rozgrywkach Pucharu Polski 
Kolejarz pokonał 2:0 III-ligową Brdę Bydgoszcz. W tej 
rundzie zdobyliśmy mistrzostwo klasy ,,B”. W 1993 r. gdy 
trenerem seniorów został Andrzej BIANGA po wysokich 
zwycięstwach na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek 
awans do upragnionej ,,okręgówki'' był pewny. Jednak po 
roku ,,Kolejarz” spadł do A klasy. W 1994 roku trenerem był 
Tadeusz BAJGOT, od 1995 Leszek SZANK. Od tego czasu 
drużyna gra, z drobnymi wzlotami i upadkami w A klasie. 
Obecnie jej trenerem jest Marek WIRKUS. 
Sekcję biegową ,,Florian” zapoczątkowała grupa biegaczy 

przy Zakładowej Straży Pożarnej PKP. W lipcu 1984 roku 
czterech jej członków wystartowało w biegu drużynowym
z Funki do Chojnic, a w maju 1985 zorganizowany został 
po raz pierwszy Bieg Strażacki na dystansie 10 km. Przez 
pierwsze lata grupa, kierowana przez A. Górnowicza, nie 
miała nazwy. W 1988 po reaktywacji KKS ,,Kolejarz”, 
przekształciła się w sekcję biegową pod nazwą ,,Florian” 
od imienia patrona strażaków. Kierownikiem sekcji został 
Stanisław KĘCIŃSKI. Sekcja biegowa Florian do dzisiaj 
pozostaje wizytówką klubu. Biegacze sekcji zapisali się
w Polsce, tym bardziej w Chojnicach bardzo mocno
i trwale. Medale Mistrzostw Polski Weteranów Zbigniewa 
WIŚNIEWSKIEGO prawdziwego postrachu starszego 
pokolenia, Zenona HARTUNY w Mistrzostwach Europy 
Kolejarzy, Janusza KOZIOŁA i Ewy DUDOJC ustawiły 
nasz klub na bardzo wysokim miejscu w kraju. Niezapom-
niane biegi pielgrzymkowe do Częstochowy, Lordes, 
Fatimy i najważniejszy bieg w 1997 roku z Chojnic do 
Watykanu i spotkanie z Janem Pawłem II przyniosły 
sportowcom, klubowi i miastu wiele szacunku i uznania. 
Dzięki nam napis Chojnice wisiał w wielu stolicach Europy, 
gdyż w zorganizowanych wyjazdach biegaliśmy w Paryżu, 
Lizbonie, Berlinie, Pradze, Rzymie, Wiedniu, Koszycach, 
Wilnie, Helsinkach.
Sekcja kulturystyczna ,,Goliat” powstała w 1985. Począt-
kowo była to grupa amatorska. Prowadził ją Marian 
GIERSZEWSKI, Zenon MANSZEWSKI i Zdzisław 
GADOMSKI. Jednak po kilku latach zainteresowanie 
uprawianiem kulturystyki zmniejszało się i sekcja zaczęła 
podupadać, a część jej członków przeniosła się do siłowni, 
która powstała w Centrum Sportowym.
W 1993 r. do ,,Kolejarza” włączona została grupa morsów, 
która zaczęła funkcjonować jako jedna z klubowych sekcji. 
Grupa powstała jesienią tego roku z inicjatywy Rafała 
CHMARY i Mariusza JANUSZEWSKIEGO. Miłośnicy 
kąpieli w zimnej wodzie zajmowali się morsowaniem
w Jeziorze Charzykowskim. Sekcja formalnie działała do 
1996 r.
W 1995 r. do ,,Kolejarza” włączona została także Sekcja 
Olimpiad Specjalnych ,,Szansa”. Która wcześniej, od 
listopada 1994 r. działała przy Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 4 w Chojnicach, jako Klub Olimpiad 
Specjalnych. Skupiająca dzieci niepełnosprawne sekcja 
początkowo zajmowała się lekkoatletyką i tenisem 
stołowym, a z czasem, zaczęła specjalizować się
w kajakarstwie pod okiem trenera Tomasza BIESKA.
W marcu 2003 sekcja odłączyła się od ,,Kolejarza”
i zaczęła działać pod egidą Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego jako Sekcja Kajakowa ,,Szansa''.
W 2007 przy zmianach reorganizacyjnych PKP staraniem 
działaczy klubowych doprowadzono do przekazania 
obiektu Kolejarza Miastu Chojnice. Przez niemal dekadę 
klub utrzymywał się w niezależności finansowej.  Niestety, 
warunki zmieniającej się gospodarki rynkowej po 
transformacji ustrojowej nie pozwoliły na samodzielne 
utrzymanie obiektów klubowych. Wobec powyższego,
w kwietniu 2015 r. zdecydowano nie przedłużać 
dotychczasowej umowy z UM Chojnice na korzystanie
w całości z obiektu, a wynajmować tylko część 
pomieszczeń potrzebnych do działalności klubu. Dzięki 
temu zmniejszyły się koszty utrzymania, a przejęty obiekt 
miasto zaczęło remontować w takim zakresie na jaki klubu 
nie było by stać. Zaowocowało to szeregiem zmian. Dzisiaj 
to Miasto Chojnice utrzymuje obiekt i sukcesywnie 
dokonuje potrzebnych remontów. Min. wyremontowano 
dwie szatnie, zrekultywowano płytę boiska i zamontowano 
automatyczne nawadnianie, odnowione zostały 
pomieszczenia barowe. Na następny rok jest przewidziana 
termoizolacja całości obiektu. Mimo trudności finansowych 
klub nie ma zadłużeń, utrzymuje się z darowizn, wynajmu 
powierzchni reklamowej na dzierżawionym ogrodzeniu 
oraz grantów otrzymywanych z Urzędu Miasta Chojnice 
oraz Starostwa Powiatowego. Niestety niewielką część 
tych wpływów stanowią darowizny z 1 %. Znaczącym 
wkładem jest praca wolontariuszy, którzy bezinteresownie, 
różnymi pracami wspomagają klub oraz udostępniają 
środki transportu. Obecnie klub prowadzi działalność 
dwutorowo. Sekcja Florian skupia miłośników biegania,
a piłkarska prowadzi szkolenie dla młodzieży oraz
w drużynie seniorów na poziomie A klasy. Do szkolenia 
piłkarzy Klub zatrudnia 3 trenerów. Od 1986 r. przez klub 
przewinęło się ok. 250 członków. Dzięki niesamowitej pasji 
zauważalnej w środowisku, takich członków jak Andrzej 
Górnowicz, Zbigniew Wiśniewski czy Jerzy Rudnik  do 
klubu zapisują się ludzie z różnych części Polski. Podpa-
trują, uczą się i zakładają samodzielne jednostki w swoich 
miejscach zamieszkania. Można powiedzieć, że klub jest 
kuźnią rozbudzającą pasje sportowe i społecznikowskie. 
Zawodnicy Kolejarza zawsze podkreślają skąd pochodzą. 
Regułą jest wywieszanie baneru z napisem FLORIAN 
CHOJNICE czy bieganie w koszulkach klubowych.
                                                           Krzysztof Dziadczyk



W dzisiejszym wydaniu prezentuję państwu  
pocztówkę oraz zdjęcie. Owa fotka zrobiona 
została (jak napisano na odwrocie ) w 1940 
roku i przedstawia apel oddziału Selbst-
schutzu na chojnickim rynku. Ciekawostką 
jest, iż zdjęcie za pośrednictwem portalu 
eBay nabyłem z francuskiego Lyonu. Być 
może powędrowało tam wraz z właści-
cielem, który zapewne jest na nim, być 
może właściciel chciał tam uniknąć wymiaru 
sprawiedliwości? Lyon, znajdował się w 
obrębie państwa Vichy, które sympa-
tyzowało z III Rzeszą, nie będąc zresztą pod 
jej okupacją i wielu zbrodniarzy wojennych 
w obrębie tego państwa po wojnie znalazło 
schronienie. Zdjęcie zapewne jest unika-
towe, pewnie niewielu z tych panów zacho-
wało je po wojnie, dla własnego bezpie-
czeństwa, być może nawet jedyne takie się 
ostało. 
Już przed wojną powstała w Niemczech 
lista 60 tysięcy Polaków z Pomorza, którego 
jes teśmy częśc ią ,  k tó rych  na leży 
zlikwidować. W tym celu już we wrześniu 

1939 r. utworzono organizację paramili-
tarną, składającą się głównie z mniejszości 
niemieckiej, zamieszkującą były zabór 
pruski, na którego terenie zamieszkiwało 
740 tys. Niemców i w zasadzie co dziesiąty 
z nich trafił do tej organizacji.
Selbstschutz odegrał kluczową rolę 
podczas tzw. operacji „etnicznego oczy-
szczania przedpola", ta zakrojona na sze-
roką skalę akcja eksterminacyjna wymie-
rzona była w pierwszym rzędzie w polską 
inteligencję, którą to naziści traktowali jako 
główną przeszkodę do zniemczenia 
Pomorza, gdzie między październikiem 
1939 r. a wiosną 1940 r. wymordowano ok. 
40 tys. ludzi, z czego w tym samym czasie 
na Polach Igielskich ok. 500 mieszkańców 
powiatu chojnickiego. W samej „Dolinie 
Śmierci" nie mordowano jednak wyłącznie 
polskiej inteligencji, zginęło tam również 
218 pensjonariuszy filii szpitala psychiatry-
cznego, około 30 Żydów, którzy nie zdążyli 
opuścić miasta, bądź nie mieli takiej 
możliwości, na przykład jeden z nich z ulicy 

Dworcowej nie chciał opuścić sparali-
żowanej matki, Niemcy wraz z łóżkiem, do 
którego była „przykuta" wyrzucili ją przez 
okno z pierwszego piętra, inna zaś rodzina
z Nowego Miasta była po prostu zbyt biedna 
na przeprowadzkę. Szefem chojnickiego 
oddziału Selbstschutzu był SS- Standar-
tenfuhrer Heinrich Mocek, który w 1965 roku 
został w Niemczech skazany na karę 
dożywotniego więzienia. W chojnickiej 
„Dolinie Śmierci" doszło jeszcze do jednej 
masakry, otóż w styczniu 1945 r. zamor-
dowano tu kolejnych 800-1000 osób, 
prawdopodobnie więźniów zakładu 
karnego z Bydgoszczy, którzy byli tu 
zapędzeni przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną, aby zakryć ślady ich ciała 
zostały spalone.
Członkowie Selbstschutzu swoją brutal-
nością i samowolą często budzili zaniepo-
kojenie nawet w kierownictwie SS. Często 
bywało tak, iż jego członkowie mścili się na 
Polakach za dawne waśnie i spory, tak 
również było w Chojnicach, często zagar-

niali też mienie należące do aresztowanych, 
doskonale znali teren i mieszkańców 
dlatego byli szczególnie niebezpieczni. 
Relacje świadków mówią również o przy-
padkach gwałtów, torturowaniu, dobijaniu 
swych ofiar za pomocą łopat a nawet 
zakopywaniu żywcem.
Wobec swych zbrodni wszyscy panowie
z tego zdjęcia musieli się po wojnie ulotnić
z Chojnic, gdyż z całą pewnością zostaliby 
rozpoznani, właściciel tego zdjęcia pewnie 
trzymał je do końca swych dni, zachowując 
je w bardzo dobrym stanie, oznacza to iż 
niektórzy naziści nigdy nie żałowali swych 
czynów a bynajmniej początkowy okres 
wojny do końca uznawali jako swoje dni 
chwały, pewnie też nigdy nie zastanawiali 
się co by zrobili i jakby się czuli będąc po 
drugiej stronie „barykady".

                             Krystian Reszczyński
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Kilka słów o sobie. 
Urodziłem się w Chojnicach, chociaż pradziadkowie 
(dziadek i jego dziadkowie) pochodzą z Czyczków koło 
Brus. Tam przejmowali sołectwo dziedzicznie od XV wieku 
do roku 1920. W Berlinie znajduje się poszyt, w którym jest 
potwierdzenie szlachectwa Gierszewskich- herbu taczała. 
Nazwisko Giersz w 1683 roku  zamieniło się w Giersze-
wski, kiedy to Jan Jakub II Giersz ożenił się z Ewą 
Orlikowską z Orlika.
Co do wykształcenia- absolwent liceum im. Filomatów 
Chojnickich, mgr filologii polskiej, emerytowany starszy 
oficer policji, dr hab. nauk o bezpieczeństwie, zatrudniony 
jako profesor nadzwyczajny w Akademii Pomorskiej oraz 
PWSH Pomerania. Współpracuję też z WSBPiI  Apeiron
w Krakowie.
A w domu żona Małgorzata i trójka kochanych dzieci. 
Ponadto szczęśliwy dziadek 1,8 rocznego Huberta.

Policjant, poeta, nauczyciel? Jaka powinna być 
właściwa kolejność?
Ervin Goffman udowadniał, jak bardzo jesteśmy zależni od 
pełnionych funkcji i wykonywanych codziennie zadań. 
William Szekspir pewnie dodałby, że świat jest teatrem,
a aktorami ludzie. Od początku naszego życia po jego kres 
występujemy na scenie społecznej, na której to odgrywa-
my określone role. Teraz jestem przede wszystkim 
nauczycielem akademickim, który ciągle musi doskonalić 
swój warsztat. Jednak nadal mam duży sentyment
i poczucie przynależności do tzw. „służb mundurowych”.                                 

Kiedy odkrył Pan w sobie talent poetycki?
Prehistoria. Jeszcze w liceum pisałem wiersze, które 
ukazywały się w różnych młodzieżowych czasopismach. 
Pisałem je pod pseudonimem. Blisko mi było wtedy do 
turpistów takich jak Kazimierz Ratoń czy Rafał Wojaczek. 
Potem zrozumiałem czym jest czysta forma, jamb, trochej 
czy anapest. Świat się zmienił, a może życie przestało być 
dla mnie takie proste.

Pamięta Pan swój pierwszy wiersz i okoliczności
w jakich powstał?
Daleki jestem od poezji metafizycznej. Pierwsze wiersze to 
dylematy młodości. Kompletny brak konwencji ukierun-
kowany raczej na mythos czyli dylematy konstruujące 
poszukiwania sensu własnego „ja”. Dręczyły mnie pytania 
dotyczące ogólnego sensu i konieczności życia. 
Próbowałem uchwycić logikę następstw, jakiś ład 
chronologiczny, ale odnalazłem tyko emocje. Moja 
nieświadomość została zdeterminowana przez symbole 
czasu ówczesnej rzeczywistości. Odpowiadając na 
pytanie- mój pierwszy wiersz powstał w okolicznościach, 
które José Ortega y Gasset w „Szkicach o miłości” pewnie 
nazwałby młodzieńczym zakochaniem, czyli w warunkach 
„przejściowego imbecylizmu i psychicznej anginy”.

Gdzie szuka Pan natchnienia? Co Pana pobudza, a co 
wycisza? Jakie są źródła Pana inspiracji?
Nie mam hipokreńskiej bani by doświadczać na zawołanie 
stanu o który Pan pyta. Natchnienie to forma emocji (stanu 
ducha), które umożliwia powstanie dzieła. Nie, nie szukam 
to raczej ono mnie odnajduje. Może dlatego, że lubię 

obserwację, tajemnice i niedookreśloność. Nie czuję się 
przy tym kimś wyjątkowym. Mam świadomość, że rzeczy-
wistość, w której żyjemy nie jest dziełem przypadku. Ukryty 
logos nadaje sens naszemu życiu i jest dostępny naszemu 
poznaniu. Dzięki emocjom staram się rozumieć rzeczy-
wistość i wyrażam je w hermeneutyce tekstu. Przez wspo-
mniany mythos docieram do logosu, w ten sposób 
odkrywam kolejne źródła swojej świadomości. Upraszcza-
jąc – źródłem mojej inspiracji jest rzeczywistość, a jej echo 
zamienianym w obrazy, które wyrażam tekstem. Inaczej
i wprost- to stan ducha, który powoduje potrzebę 
twórczego wyrażania rzeczywistości, a w konsekwencji 
wyciszenie emocjonalne.

Czy uważa Pan, że talent jest kwestią dziedziczenia? 
Jeżeli tak, to po kim go Pan ma?
Platon wyróżniał dwa rodzaje poezji: natchnioną, 
„maniczną”, boską oraz poezję rzemieślniczą, naślado-
wczą, a tym samym dwie kategorie poetów- wieszczy
i rzemieślników. To oczywiste uproszczenie, ponieważ 
proces tworzenia poezji jest bardziej skomplikowany,
a sama poezja nie jest tak jednoznaczna. Nie wiem czy 
mam talent poetycki. Adam Mickiewicz uważał, że cechą 
natchnienia jest egalitaryzm. Można wyprowadzić stąd 
wniosek, że każdy może go doświadczyć i być poetą. Za 
Norwidem mogę jeszcze dodać, że poetą się po prostu 
bywa.

Poezja i muzyka często idą w parze. Jaki jest Pana 
świat muzyki?
Lubiłem słuchać melodyjnych utworów the Beatles, ale 
bardziej przemawiała do mnie muzyka i przesłanie Rolling 
Stones. Zachęcam posłuchać czterech pierwszych płyt 
Led Zeppelin, potem wziąć the „Wall” Pink Floyd i za-
kończyć słuchanie albumem " Anastasis" Dead Can 
Dance. Z polskich kapel największe wrażenie zrobiła na 
mnie płyta Porter Band „Helicopters” … Nie starczyłoby 
miejsca, aby opisać mój świat muzyki, więc poproszę 
szybko o następne pytanie …

Publikowanie wierszy to pewien rodzaj zapraszania 
odbiorców do prywatnego życia, emocjonalnego 
obnażania się. Nie przeszkadza to Panu?
Ja natomiast zapraszam do teorii literatury lub słownika 
języka polskiego. W utworze poetyckim występuje podmiot 
liryczny usytuowany „we wnętrzu” tekstu, a nie autor. To 
fikcyjna postać wypowiadająca swe przeżycia, doznania 
…  Proszę poszukać, gdzie można znaleźć zaproszenie do 
prywatnego życia, które kryje się za maską podmiotu 
lirycznego… ja tego nie dostrzegam ... Wiersz ma 
poruszać, bo wyraża emocje. Lepiej analizować go pod 
kątem historii, której jeszcze nikt w ten sposób tak nie 
opowiedział niż doszukiwać się potrzeby „obnażania”. 
Zapraszam do zrozumienia jego tajemnicy. Poezja jest 
właściwie tworem pozbawionym aspektu konwencjo-
nalności i dlatego powinna być interesującym terenem 
badawczym dla czytelnika, uważnego czytelnika ...W Pana 
pytaniu zauważam raczej niemoc komunikacyjną nadawcy 
i odbiorcy tekstu...

Który z Pana wierszy jest dla Panu najbliższy?
Rzadko wracam do napisanych tekstów, więc nie 
przywiązałem się do żadnego …

Wiersze są dla Pana pamiątkami zdarzeń czy odbiciem 
stanu duszy?
Poezja, jak już powiedziałem, jest tajemnicą pod kontrolą 
racjonalnego umysłu. Ma aspekt poznawczy, a w zasadzie 
zawieszona jest pomiędzy doznaniem, a niemożnością 
jego prawdziwego poznania. Nakładam okulary i widzę 
świat bardziej zdeformowany, ale ta deformacja opisana 
tekstem mówi znacznie więcej niż jego „powierzcho-
wność”. Poezja stawia pytania w swoim własnym języku, 
ale być może niewielu czytelników znajduje w niej 
odpowiedzi na swoje pytania, albo inaczej odczuwa 
rzeczywistość …

Siada pana specjalnie z myślą o pisaniu i wymyśla 
wiersze, czy one same do pana przychodzą?
Myślę, że uważny czytelnik znalazł już odpowiedź na to 
pytanie. Dodam, że poezję zawsze charakteryzował 
pierwiastek irracjonalny. Moja poezja nie jest poezją 
konfesyjną czy eschatologicznego napięcia. Jest wynikiem 
refleksji egzystencjalnej płynącej ze świadomości 
przemijania i rozmyślań nad kondycją człowieka. Refleksja 
egzystencjalna przychodzi nagle i tak samo szybko 
odchodzi ..

Którzy poeci są Panu najbliżsi?
W ostatnim tomiku wskazałem w reminiscencjach na 
Tadeusza Różewicza i Stanisława Grochowiaka. Mamy 
dwóch polskich laureatów nagrody Nobla (Cz. Miłosza i W. 
Szymborską), ale i nie mniej” cennych” jak Zbigniew 
Herbert czy Adam Zagajewski. Oczywiście ich lista jest 

znacznie dłuższa i chyba nie ma miejsca, aby wymienić 
wszystkich, którzy odcisnęli na mnie swe poetyckie piętno. 
Jest ich tak wielu, a ich wiersze błyszczą indywidualnym 
blaskiem …

Ogarnia Pan swoją twórczość statystycznie? Ile 
łącznie napisał pan wierszy? Czy potrafi to pan 
określić, czy może to jedna wielka niewiadoma?
Na zajęciach z ekonomii wykładowcy przestrzegają 
studentów: ”Proszę się nie sugerować statystyką, bo 
statystycznie, gdy człowiek wychodzi z psem na spacer to 
każdy z nich ma po trzy nogi". Dziś dyplomatycznie mogę 
powiedzieć, że najpierw zaczynałem pisać wiersze,
a potem wziąłem się za ich czytanie …

Jaki ma Pan stosunek do rozmaitych nagród 
literackich, rankingów pisarzy?
W tym roku literacką nagrodę Nobla otrzymał Bob Dylan.
W ten sposób zniwelowano podziały na tzw. literaturę 
wysoką i niską. Każdy utwór może znaleźć potencjalnego 
odbiorcę. Znawcy „tematyki” wskazują co warte jest prze-
czytania, ale ostatecznego wyboru dokonuje czytelnik … 
Czytałem wiersze Szymborskiej przed Noblem i słuchałem 
Dylana ... Werdykt Akademii Szwedzkiej nic nie zmienił
w moim odbiorze ich dzieł. Nie jestem też w stanie 
stwierdzić jaki wpływ ma otrzymana nagroda na pozycję 
twórców i ich publikacji. Być może część z nich oparta jest 
na samolubnej autokreacji … Sporo z nagród ma swoje 
tradycje historyczne, a laureatami zostali wybitni literaci 
np. Wierzyński, Staff i inni. Może odpowiem krótko- nie 
mam zdania, bo się tym nie interesuję.

A jak Pan „ładuje akumulatory”? Jak Pan wypoczywa?
Czekam na wakacje. Proszę o kolejne pytanie ..

Co chciałby Pan powiedzieć Chojniczanom?
Zbigniew Herbert twierdził, że życie to pokusa, a my mamy 
mało czasu, więc trzeba dać świadectwo. Świadectwo 
wartościom, które dopiero nadają sens naszemu życiu. 
Wszystkim Czytelnikom „Chojniczanina” i komentatorom 
życzę przede wszystkim zdrowia i pomyślności. Bądźmy 
dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Niech te zbliżające się 
piękne Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim 
wewnętrzny spokój, wiele radosnych przeżyć a ciepło 
rodzinne przy wigilijnym stole niech trwa i nadaje sens 
naszemu życiu…  

Z urodzenia Chojniczanin, z zamiłowania poeta. 
Absolwent LO im. Filomatów Chojnickich i Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Nauczyciel 
akademicki, doktor habilitowany,  profesor uczelniany 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1999-2007 
Komendant Powiatowy Policji w Chojnicach, a w latach 
2008-2015 Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły 
Humanis tycznej  „Pomerania”  w Chojn icach.  
Przedmiotem jego zainteresowań jest problematyka 
bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności 
organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego.  
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Narodziła się miłość w stajence

Narodziła się miłość w stajence,
błyszczy niebo by uczcić ten fakt.
Narodziła się miłość w stajence,
wciąż niewinna, choć inny już świat.

Niosę w darze miłości swą duszę
wysprzątałam jej każdy zakątek.
Niosę w darze miłości swą duszę
czując szczęścia wspólnego początek.

Jak  uniesiesz maleńka dziecino
ciężar modlitw, narzekań i wzruszeń?
Jak uniesiesz maleńka dziecino
ogrom życzeń i serca poruszeń?

Zostań z nami by wiecznie się rodzić,
świat upiększać codziennie od nowa.
Zostań z nami by wiecznie się rodzić,
w sercach naszych gościna gotowa.

Wigilia

Kiedy nieśmiało stawiam kroki
w grudniowym kalendarzu,
uśmiecha się do mnie tajemniczo:
zapracowana,
pachnąca,
piękna,
wzruszająca,
smaczna,
gwieździsta.

Wigilia.
Królowa wszystkich wieczorów.

Lśni, choć przysypana śniegiem
i zasłonięta nocą.

Rozbrzmiewa, choć taka delikatna,
cicha i nieśmiała.

Onieśmiela, 
choć przyjaźnimy się od wielu lat.

autor: Małgorzata Ostrowska

 
POLSKIE  BETLEJEM
 
inna cisza niż zazwyczaj
nutami kolęd
na pięciolinii szronu osiada
i dzieli płomieniem opłatka
 
bożonarodzeniowy witraż pulsuje
gdy ponad iluminację choinkowych gwiazd
wzbijają się iskry serc
 
na samotność
czeka wigilijny talerz
 
a Jezus maleńki
w stajence zrodzony
kruszy mury...
 

TA  NOC
 
(...)
 
rozkołysane księżycem i aniołami
dzwony świątyń
eksplodują pieśniami
 
tej nocy
b i e l
otula i bezdomnych
i szarość zapomnianych zaułków
 
przy wigilijnym stole
słowo
zamieszkało w naszych sercach
a nad stajnią betlejemską
pochyliło się niebo

 
PRZED  NARODZENIEM  BOGA
 
twarz przy twarzy
 
łamiemy opłatek ciszą bieli
- wiarą i nadzieją ułomności
 
siadamy do wieczerzy
w błysku słów
które modląc się obiecują
 
- otworzymy się na jutro
naszemu domowi zapewnimy
w s z y s t k o

 
WYZNANIE
 
nasze serca
nie są szczelnie zamknięte
 
otworzyliśmy przedsionki
wyczyściliśmy progi wiary
jak w dzieciństwie
 
czekamy na przyjście dobrego Boga
 
ramiona świerków
zima malarka
otuliła śnieżną pościelą
i ... rozkołysane gwiazdami
świecą blaskiem
 
pusty talerz
na białym obrusie
szczypta siana
karp i grzyby
koją tęsknotę
 
powiedziałeś Sokratesie:
 
Nasze życie to pył przesypujący się
między palcami czasu -
 
wierzymy że
melodią jodły
opleciemy jego dłonie
i na chwilę przystanie
w uśmiechu marzeń...

 
WIGILIA  Z PRZYJACIELEM
 
dzielił się opłatkiem
-  z psem
i... samotnością
 
zwierzę przy pustym talerzu
wysłuchało skarg
polizało swego pana
 
samotność wtuliła głowę w ramiona
gdy anieli
nad stajenką śpiewali
Gloria, gloria, gloria
in excelsis Deo
 
 autor: Maria Jadwiga Kowalska

Seanse DKF odbywają się w restaurcji Sukiennice.
Bilety w cenie 10 zł do nbycia przed seansem.

EDERLY
Reżyseria: Piotr Dumała, Produkcja: Polska, 
2015 r., Gatunek: komedia, surrealistyczny,
Data emisji: 05 grudzień 2016 r.

Tytułowe Ederly to miasto istniejące poza 
czasem, na granicy realnego świata i snu. 
Może się wydawać, że istnieje tylko po to, by 
mógł do niego trafić główny bohater - Słow. 
Miasto i jego mieszkańcy osaczają bohatera. 
Pokusa, by uległ i wyzbył się swojej tożsa-
mości jest bardzo silna. Niezdecydowanie 
Słowa (w tej  rol i  doskonały Mariusz 
Bonaszewski) niepokoi i bawi zarazem. Kto 
wygra w tej grze? Czy ktokolwiek może w niej 
wygrać?

NIEOBECNOŚĆ
Reżyseria: Magdalena Łazarkiewicz, Produk-
cja: Polska, 2014 r., Gatunek: dokumentalny, 
Data emisji: 12 grudzień 2016 r.

Piotr Łazarkiewicz żył szybko, zachłannie, 
jakby podświadomie czuł, że ma mało czasu. 
Ktoś napisał: "umarł w biegu". Jego czas był 
zawsze wypełniony po brzegi, a jednocześnie 
ci, którzy go znali często podkreślają, że - 
obcując z nim - mieli poczucie, że zawsze miał 
dla nich czas. To film opowiedziany z per-
spektywy jego odejścia, ale nie panegiryk. 
Piotr był zwyczajny, skromny, nieśmiały, bliski 
i prawdziwy. Zawsze w skórzanych spod-
niach, z papierosem w ustach, z długimi 
włosami, jąkający się, z lekko ironicznym 
dystansem.

GALUMPHING
Reżyseria: Kamila Józefowicz, Produkcja: 
Polska, 2012 r., Gatunek: dokumentalny, Data 
emisji: 19 grudzień 2016 r.

"Galumphing" to portret kobiety, która 
odrzuciła styl życia narzucany przez system, 
który, jak mówi, cały czas wymyśla rzeczy, 
których my nie potrzebujemy. Pracujemy po 
10 godzin dziennie, by kupić rzeczy, które tak 
naprawdę nie są nam potrzebne. Danna 10 lat 
temu zrezygnowała z tego i zaszyła się na 
wybrzeżu Brazylii, wśród natury, z dala od 
cywilizacji i jej wygód. Żyje w swoim świecie,
a towarzyszące jej emocje przelewa na 
płótno. 

THX GOD
Reżyseria: Michał Kopaniszyn, Produkcja: 
Polska, 2016 r., Gatunek: dokumnetalny, Data 
emisji: 19 grudzień 2016 r.

"THX GOD" to filmowy kalejdoskop. Impresja 
z podróży dookoła świata dwóch przyjaciół, 
którzy wyruszyli bez planu i bez budżetu,
a w drodze spędzili ze sobą prawie pół roku.
Z Katowic poprzez Kijów dotarli do Delhi. 
Oprócz Indii, odwiedzili m.in. Nepal, Tajlandię, 
Malezję, Kambodżę, Birmę, Bangladesz, 
Peru, Meksyk, USA, Singapur, Etiopię, Egipt
i Izrael. Odbyli podróż przez kultury, państwa, 
metropolie i ulice. Przyglądali się hipno-
tycznemu tańcowi religii świata, a najważ-
niejszym celem było spotkanie z Innym. 
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Sri Lanka przyciąga podróżników od wieków. Zachwycał 
się nią Marco Polo, opisując ją jako najwspanialszą wyspę 
swoich rozmiarów na świecie, podczas gdy pokolenia 
kupców z Indii, Arabii i Europy, kuszonych historiami o rza-
dkich przyprawach, cennych kamieniach szlachetnych
i majestatycznych słoniach, dobijały do piaszczystych plaż 
Sri Lanki. Otoczona przez kojące i ciepłe wody Oceanu 
Indyjskiego wyspa odkrywała przed nimi swoje naturalne 
piękno, które pozostaje niezmienne do dziś. Zagłębiając się 
w mapy Sri Lanki, urzeczeni jej pięknem geografowie, 
porównali zarys wyspy do perły, a także do łzy spływającej 
z południowego krańca Indii. Wcześni arabscy kupcy 
opisywali wyspę mianem „Serendib”, pokrewnego z angiel-
skim słowem „serendipity”, oznaczającym szczęśliwy traf.
Można by sądzić, że Sri Lanka ukrywała się przed 
wzrokiem pokoleń turystów, którzy mijali ją w drodze do 
innych miejsc na świecie. Lata wojny domowej, katastrofy 
naturalne, takie jak tsunami, wykluczały wyspę z wielu 

planów podróży zagranicznych turystów. Teraz, gdy wojna 
się skończyła, Sri Lanka stoi otworem, gotowa by dzielić się 
swoim bogactwem. Nadal aktualne są słowa Marco Polo. 
Rzadko która wyspa o podobnych rozmiarach jest 
w stanie pochwalić się tak pięknym i różnorodnym 
naturalnym środowiskiem oraz dziedzictwem kulturowym. 
Brzegi Sri Lanki ozdabiają piaszczyste i często nieodkryte 
przez turystów plaże i uginające się pod wpływem kojącego 
wiatru wysokie palmy. Wyspę pokrywa bogactwo krajobra-
zów, począwszy od pokrytych dżunglą nizin, będących 
domem dla wielu gatunków dzikich zwierząt, po mgliste 
wzgórza otulone przez nienagannie utrzymane plantacje 
herbaty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udać się na 
safari po parkach narodowych Sri Lanki i obejrzeć słonie, 
leopardy, wodne bawoły, czy liczne gatunki rdzennych 
ptaków w ich naturalnym środowisku. Gdy już będziecie 
gotowi odpocząć od tropikalnego klimatu wybrzeża i nizin, 
udajcie się w podróż pociągiem ku zielonym i malowniczym 
wzgórzom wyspy, kuszącym świeżym powietrzem oraz 
licznymi szlakami pośród majestatycznych szczytów i pól 
herbacianych. 
Sięgającą ponad 2000 lat kulturę i historię Sri Lanki 
najlepiej odkrywać odwiedzając antyczne i tajemnicze 
miejsca kultu Lankijczyków. Spuściznę cejlońskiej cywi-
lizacji można ujrzeć poprzez ruiny miast i starożytne 
świątynie,  pieczołowicie wykonane i ozdobione przez 
wielu artystów. Pierwotnymi mieszkańcami Sri Lanki byli 
Wedowie, prawdopodobnie potomkowie osadników
z Australii, Jawy lub Malezji. Około V w. p.n.e. na wyspę 
dotarli protoplaści Syngalezów, obecnie najliczniejszej 
ludności na Sri Lance. Wczesna cywilizacja buddyjska 
stanowiła i nadal stanowi wzorzec tożsamości kulturowej 
Syngalezów. Sri Lanka wskazywana jest przez historyków 
jako najstarsza na świecie warownia buddyzmu Therava-
da. Fakt ten nadaje wyspie unikalną tożsamość kulturową, 
która przenika życie na każdym poziomie. Położenie 
geograficzne wyspy na jednym z ważniejszych szlaków 
handlowych wpłynęło znacznie na kształtowanie się kultury 
wyspy. Influencje kul tury arabskiej ,  malajskiej , 
holenderskiej i brytyjskiej odzwierciedlają się w zwycza-

jach, architekturze oraz kuchni rdzennych mieszkańców 
wyspy. Natomiast, młodszą od ludności syngaleskiej jest 
ludność tamilska, która na północy wyspy stworzyła żywą 
kulturę hinduska. Różnorodność obu kultur przez lata 
dzieliła kraj. Przez większość trzech minionych dekad, 
wyspa była targana przez jedną z bardziej zgubnych wojen 
domowych w historii Azji, podczas której ścierały się siły 
Lankijskiej Armii oraz Tamilskich Tygrysów. Wojna 
zakończyła się w 2009 roku na korzyść rządu Sri Lanki. Po 
raz pierwszy od pokoleń wyspa doświadcza pokoju, mimo 
to ludzkie i polityczne blizny pozostają nadal żywe w wielu 
miejscach wyspy. Niemniej jednak większość Lankijczyków 
patrzy w przyszłość z optymizmem.

Minęło kilka lat od wojny domowej a Sri Lanka stała się 
krajem bezpiecznym dla turystów, uwzględniając także 
północ wyspy, która staje się coraz bardziej przychylna 
napływającym turystom. Sri Lanka to średniej wielkości 
wyspa o powierzchni 65.000 km. kw. (czyli pięć razy 
mniejsza od Polski). Zamieszkuje ją ok 21 mln. miesz-
kańców zróżnicowanych pod względem etnicznym, 
językowym, kulturowym i religijnym. Podróżowanie po 
wyspie może być proste pod warunkiem, że dobrze 
zaplanujemy naszą podróż. Odstępy między rejonami 
wyspy są niewielkie i łatwo osiągalne dzięki komunikacji na 
wyspie. Pociągi i autobusy kursują często i dotrzemy nimi 
praktycznie wszędzie, a co najważniejsze, są bardzo tanie 
w porównaniu do zachodnich standardów. Najwygodniej-
szą formą podróżowania po wyspie jest wynajęcie 
samochodu z kierowcą/przewodnikiem, który powiezie nas 
do wybranych miejsc, a także służy wyczerpującą wiedzą 
na temat historii odwiedzanych miejsc. Korzystałem
z jednej firm przewozowych na Sri Lance, polecanych przez 
innych podróżujących. Koszt wynajęcia kierowcy 
kosztował 60$/dzień. Na wyspie łatwo też znaleźć nocleg
o dobrym standardzie i właściwej dla nas cenie, począwszy 
od prostych, prowadzonych za zwyczaj przez rodzinę 
pensjonatów oferujących kameralne pokoje, po butikowe, 
kolonialne czy luksusowe hotele. Największa liczba hoteli 

znajduje się w prowincji zachodniej i południowej wyspy. 
Najlepiej zarezerwować sobie pokoje przed przyjazdem na 
Sri Lankę. Oszczędzi to Wam stresu związanego z szu-
kaniem pokoju na miejscu i zagwarantuje niższą cenę. Jeśli 
lubisz pikantne jedzenie to Sri Lanka będzie dla Ciebie 
rajem kulinarnym. Na wyspie dominuje ryż i curry, piękne 
aromaty, świeże owoce morza i tropikalne owoce. Jedzenie 

jest świeże i niedrogie. Polecam również desery 
Lankijczyków, a w szczególności twarożek z mleka 
bawolego podawany z miodem. Najlepszym okresem 
na zwiedzanie wyspy jest wrzesień. W okresie tym notuje 
się względnie optymalną pogodę, to jest dużo ciepłych
i słonecznych dni oraz małą ilość opadów deszczu we 
wszystkich turystycznych rejonach wyspy. Jeżeli chcecie 
odwiedzić malownicze plantacje herbaty, gdzie można 
ujrzeć kobiety zbierające jej zielone liście, a także 
skosztować wykwintnego w smaku trunku, uznawanego za 
najlepszy na świecie, wybrać się na safari, aby zobaczyć 
słonie, lamparty i inne dzikie zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku, odwiedzić starożytne miasta Anuradhapura
i Polonnaruwa, napotkać żółwie, przypływające na złote 
piaski lankijskich plaż, poznać kulturę i zwyczaje Lankij-
czyków - przyjaznych i gościnnych mieszkańców wyspy, to 
Sri Lanka jest miejscem obowiązkowym na Twojej mapie 
podróży. Szczególnie warto odkrywać ją teraz, kiedy nie ma 
jeszcze tabunów turystów i gdzie można znaleźć 
odpoczynek z dala od zgiełku i hałasu. 
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Boxing Team Chojnice został sklasyfikowany na drugim 
miejscu w Polsce za sukcesy międzynarodowe.

Wydział Sportowy Polskiego Związku Bokserskiego opracował 
niezwykle interesującą klasyfikację klubową, odzwierciadla-
jącą wyniki sportowe (z lat 2012-2016) wszystkich między-
narodowych turniejów mistrzowskich (Igrzysk Olimpijskich, 
mistrzostw świata, Europy oraz Igrzysk Europejskich).W tym 
unikalnym rankingu 73 klubów na drugim miejscu sklasy-
fikowano KS Boxing Team Chojnice (990) wyprzedzając, 
BKS Skorpion Szczecin (960), MKSW Pomorzanin Toruń (700) 
i SKK Boxing Kielce (500). 

- Jestem zaskoczony i niezmiernie zadowolony, gratuluję 
Tomkowi Różańskiemu pierwszej lokaty, dziękuję wszystkim 
naszym reprezentantom klubu, prezesowi Boxing Team 
Andrzejowi Mielke oraz trenerom w naszym klubie za trud 
włożony w pracę trenerską - powiedział Marcin Gruchała.

Larysa Sabiniarz, Paulina Gruchała i Wiktoria Dąbro-
wska trenowały na zgrupowaniu Młodzieżowej Kadry 
Polski w Cetniewie. Paulina Gruchała ,Larysa Sabiniarz 
oraz Wiktoria Dąbrowska z klubu sportowego  Boxing 
Team Chojnice zostały powołane na zgrupowanie 
Kadry Narodowej do lat 23 w Cetniewie w dniach 
21.11.2016 - 02.12.2016. Wśród kilkunastu powoła-
nych dziewczyn z całego kraju znalazły się dwie bardzo 
doświadczone zawodniczki z Chojnic Paulina Gruchała 
i Larysa Sabiniarz. Doskonałe wyszkolenie techniczne, 
dziewcząt z Boxing Team oraz  ogromne  doświad-

czenie  ringowe nabyte między innymi w latach 2012-
2016  na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Unii 
Europejskiej ,Mistrzostwach Europy oraz Mistrzo-
stwach Świata, trenerzy Ludwik Buczyński i Marcin 
Gruchała zamierzają spożytkować  w najbardziej 
możliwy sposób poprzez przekazanie młodszym 
koleżankom z Kadry Narodowej -  podczas technik 
boksu czy walk sparingowych. W tym roku nasze 
zawodniczki czeka jeszcze start  na międzynarodowym 
turnieju na Słowacji i przerwa świąteczno-noworoczna.
.      

Koniec starego i początek nowego roku to czas wszelkich 
podsumowań i analiz. Przedstawiamy Państwu 
wypowiedź Komandora ChKŻ Krzysztofa Pestki na 
Komisji Kultury i Sportu w dniu 14 listopada 2016r.

„Krótko o starcie olimpijskim. Wiecie Państwo, że bardzo 
trudno jest zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie. 
Rzadko się to udaje sportowcom, to jest marzenie 
każdego sportowca, cel sportowy. Rzeczywiście w roku 
bieżącym po raz drugi żeglarz pojechał na olimpiadę. 
Zadaniem dla załogi stawianym przez Polski Związek 
Żeglarski, Ministra Sportu było zakwalifikowanie się do 
dziesiątki na olimpiadzie i to zostało wykonane. Natomiast 
na pewno marzenia dziewcząt były nawet trochę lepsze, 
co pokazał wyścig medalowy. Ale z kolei olimpiada to są 
takie zawody, na które cały świat się mobilizuje. I pokazały 
się na tych igrzyskach takie załogi, które nawet częściowo 
schowane, które nie startowały w Pucharze Świata, 
Mistrzostwach Europy czy Świata jak np. japonki. 
Natomiast na olimpiadę były świetnie przygotowane,
i bardzo trudno było tam rywalizować. Do tego jeszcze 
specyficzne warunki akwenowe, zupełnie nietypowy 

akwen. Widzieliście Państwo może wyścig medalowy 
Piotra Myszki, gdzie miał prawie szansę, żeby ten medal 
zdobyć. Rzeczywiście trafił w taką dziurę wietrzną, dla 
laików się wydawało, co on wyprawia? Natomiast on po 
prostu stanął i wszyscy na około pojechali. Trudno jest 
zdobyć medal na olimpiadzie, bardzo trudno się 
zakwalifikować, a medal jest rzeczywiście bardzo trudny 
do osiągnięcia. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników. 
No, był to na pewno dobry rok dla klubu. Były medale 
Mistrzostw Polski, i to ich dużo. Dobre występy 
zagraniczne. Trochę nas martwi to, że zawiesza 
żeglowanie Magda Kwaśna od stycznia. Jest to decyzja 
rodziców. Rozpoczęła studia medyczne, bardzo trudne 
studia. Na pewno jeden rok odpuszcza. Mamy nadzieję, 
że pociągnie ją za wodą i gdzieś tam wiosną jednak 
włączy się, wszystko zależy od tego jak pójdzie pierwsza 
sesja egzaminacyjna. To są wybory życiowe, które my 
rozumiemy, szanujemy, chociaż na pewno żal. Ona była 
przygotowywana, i przez Związek, i przez Ministerstwo 
Sportu jako zawodniczka kierowana na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio jako jedna z głównych pretendentek 
do startu z Polski w klasie Laser Radial. No, w tej chwili jest 

to bardzo niepewne. Jeżeli chodzi o Irminę jest po operacji 
kontuzji starej, leczonej. Jest po operacji kolana. W tej 
chwili się rehabilituje, przebiega wszystko poprawnie. 
Zobaczymy w ogóle jakie będą decyzje Międzynarodo-
wego Komitetu Olimpijskiego w sprawie klas żeglarskich 
na następne igrzyska, bo to jeszcze nie jest pewne. 
Dopiero po decyzji MKO zdecyduje się, czy przygotowują 
się i w jakiej klasie konkretnie. Z pozostałych zawodników, 
no, mamy bardzo fajną grupę bardzo małych dzieci, 
zaangażowanych rodziców, no i świetny wynik 
„optymiściarzy” w tym roku. Rzeczywiście wygrali 
drużynowe Mistrzostwa Polski, zdobyli medal na 
Olimpiadzie Młodzieży, no i byli trzonem kadry Polski, 
która pojechała do Berlina w październiku na Puchar 
Europy. Zajęli tam bardzo wysokie trzecie miejsce. Był 
cały świat, nie tylko Europa. Tak że Karol Jączkowski 
rzeczywiście ma w tym roku bardzo dobry rok i świetne 
wyniki. I duża grupa bardzo młodych dzieci w wieku 8-10 
lat, które się szkolą, już jeżdżą po Polsce. Myślę, że idzie 
to w dobrym kierunku. W tej chwili „laserowcy” od dwóch 
dni przygotowują się w Hiszpanii, trenują. 
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Chojniczanka kończy jesień na I miejscu!

Chojniczanka ma za sobą niesamowitą 
rundę. Żółto-biało-czerwoni kończą 2016 
rok na pierwszym miejscu tabeli I ligi. 
Zespół z Chojnic zgromadził w 19 spot-
kaniach 36 punktów. Chojniczanka jest 
przy tym najskuteczniejszym zespołem
w lidze. Chojniczanie zdobyli 34 bramki.

Najskuteczniejszym graczem w tej run-
dzie był Jakub Biskup, autor 6 trafień. Po 5 
bramek na swoim koncie ma Paweł 
Zawistowski i Andrzej Rybski. - Co kolejkę 
sprawiamy naszym kibicom taki mały 
rollercoaster, ale dopóki zdobywamy 
punkty i udaje nam się takie mecze 
wygrywać, to chyba nie jest źle. Lepiej 
wygrać po emocjonującym spotkaniu
w takim fajnym stylu, niż brzydko grać
i zdobywać punkty. Jeżeli do tych punktów 
dochodzi ładna gra, to chyba o to właśnie 
chodzi w piłce. – mówi Piotr Kieruzel. Na 
początku listopada Chojniczanka zwycię-
żyła w ostatnim domowym ligowym starciu 
w  2016  roku  z  Wig rami  Suwa łk i

3:2. Był to ostatni mecz trenera Macieja 
Bartoszka w roli szkoleniowca ekipy
z Chojnic. Pierwszym trenerem został 
dotychczasowy asystent - Hermes Neves 
Soares, a Bartoszek objął ekstraklasową 
Koronę Kielce. Hermes poprowadził 
Chojniczankę w trzech wyjazdowych 
meczach w których zdobyła 5 punktów.
W trenerskim debiucie drużyna z Chojnic 
okazała się lepsza od Chrobrego Głogów, 
a z Sosnowca i Olsztyna przywiozła po 
jednym punkcie. Drużyna z Mickiewicza 
12 nie przegrała w lidze od 12 spotkań
z rzędu. W 19 meczach żółto-biało-
czerwoni przegrali tylko raz, co na 
zapleczu ekstraklasy jest bardzo rzadkim 
wynikiem. Ostatni raz w I lidze taka 
sytuacja miała miejsce w sezonie 2010/11, 
gdzie 1 porażkę na koncie miały ekipy 
ŁKS-u Łódź i Piasta Gliwice. Runda 
wiosenna rozpocznie się w pierwszy 
weekend marca. Już w pierwszej 
noworocznej kolejce rozegrany zostanie 
mecz na szczycie. Chojniczanka zmierzy 
się u siebie z wiceliderem - GKS-em 
Katowice. 

W Strefie Kibica oraz w inter-
netowym sklepie Chojniczanki 
dostępna jest najnowsza kolekcja 
k l ubowe j  odz ieży  d la  na j -
młodszych. W sprzedaży pojawił 
się dresik welurowy, sukienka dla 
dziewczynek, t-shirt dziecięcy, 
komplet bawełniany, śliniaki oraz 
nowe wzory bodów i śpiochów. 
Gadżety Chojniczanki to także 
idealny pomysł na świąteczny 
prezent .  Ofer ta  k lubowych 
gadżetów jest bardzo różnorodna
i zdecydowanie jest w czym 
wybierać. Zwiększone zainte-
resowanie klubowymi akce-
soriami oraz coraz obszerniejsza 
oferta spowodowały, że Strefa 
Kibica została przeniesiona na 
większą powierzchnię. Od grudnia 
sklep Chojniczanki znajduję się po 
drugiej stronie działu sportowego 
w Domu Towarowym Libera na II 
piętrze.  

Lp. Drużyna    M. Pkt. Bramki

1 Chojniczanka Chojnice   19 36 34-23
2 GKS Katowice    19 35 23-13
3 Zagłębie Sosnowiec   19 33 33-25
4 Pogoń Siedlce    19 29 16-19
5 Wigry Suwałki    19 29 32-29
6 Sandecja Nowy Sącz   17 27 19-13
7 Miedź Legnica    18 27 23-12
8 Górnik Zabrze    19 27 26-21
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała  19 25 20-20
10 Drutex-Bytovia Bytów   19 24 24-25
11 Olimpia Grudziądz   18 24 25-24
12 Chrobry Głogów    19 23 30-31
13 Stomil Olsztyn    19 22 23-18
14 Stal Mielec     18 20 17-27
15 Wisła Puławy    19 19 22-32
16 Znicz Pruszków    18 18 17-28
17 GKS Tychy     18 17 17-26
18 MKS Kluczbork    18 12 15-30
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02 Grudnia
Informujemy, że w dniu 02.12.2016 odbędą się zawody 
pływackie. Z tego powodu basen sportowy w godzinach od 
14:00 do 16:30 będzie niedostępny dla klientów.

02 Grudnia
Małgorzata Ostrowska z Brus, pedagog i poetka, zaprasza 
na promocję swojego tomiku poetyckiego oraz wieczór 
poetycko-muzyczny. Wieczór autorski odbędzie się o godz. 
18 w Centrum Sztuki Collegium Ars (podziemiach kościoła 
gimnazjalnego).

03 Grudnia
Zapraszamy o godzinie 17.00  na koncert Zespołu "Akcent"  
do Hali widowiskowo-sportowej Centrum Parku Chojnice. 
Cena biletu 45,00. Bilety do nabycia  w kasie Parku 
Wodnego i w biurze Promocji Regionu Chojnickiego. Oraz 
w internecie: na www.kupbilecik.pl i www.biletyna.pl.
Support: Dj Kuba i Casanova.

04 Grudnia
Stowarzyszenie "Charzy..." zaprasza dzieci wraz z ro-
dzicami na pieszy rajd po lesie w poszukiwaniu Św. 
Mikołaja :) Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie 
udziału do p. Renaty Zientarskiej tel. 601 451 730 . Uwaga! 
Ze względu na fakt, iż organizatorzy przygotowują 
konkursy, pytania i drobne upominki dla dzieci , należy przy 
zgłoszeniu podać imię i wiek dziecka. Zbiórka o godz.11.00 
w Klosnowie przy Wyłuszczarni Nasion. W tym samym 
miejscu, ok. godz. 14.00 organizatorzy przygotowują 
wspólne ognisko i poczęstunek.

04 Grudnia
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza, w godz. 
10.30-12.30, na kolejne niedzielne spotkanie z parkiem dla 
najmłodszych.  Są to zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 
4-9 lat i ich opiekunów połączone z zabawą. Zapisy 
telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
15.00 pod numerem (52) 39 88 397. Udział w zajęciach jest 
bezpłatny.

04 Grudnia
W Szkole Podstawowej nr 3 odbędzie się kolejna 
„Chojnicka Giełda Mam” Sala Gimnastyczna SP3 godz. 
15:30 - 17:00.  Zapisy tel. 535 130 881 

04 Grudnia
W hali widowiskowo - sportowej przy ul. H. Wagnera 
odbędą się „TARGI ŚLUBNE”. Zapraszamy w godzinach 
11:00 - 17:00. Cena biletu 7 zł. Organizator: 511 974 334.

04 Grudnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do Centrum Sztuki 
Collegium ARS na mikołajkowe warsztaty dla dzieci.
W podziemiach kościoła gimnazjalnego 4 grudnia od godz. 
11:00 do 14:00 będzie można spotkać Mikołaja, zrobić 
sobie z nim zdjęcie, a jeżeli ktoś będzie chciał może 
szepnąć mu do ucha kilka życzeń o wymarzonych 
prezentach. Dzieci będą miały okazję wziąć udział
w warsztatach plastycznych, podczas których będą 
przygotowywać świąteczne ozdoby. Wszyscy, którzy 
odwiedzą nas tego dnia będą mogli skosztować 
świątecznych ciastek. Wstęp wolny. 

06 Grudnia
Muzeum Historyczno-Etnograficzne organizuje warsztaty 
edukacyjne poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
W tym roku proponujemy : wykonywanie świątecznego 
stempelka lub ludowej ozdoby na choinkę. Zajęcia trwają 
około godziny w baszcie Kurza Stopa. Koszt udziału to 5 zł 
od osoby. Maxmalna ilość osób w grupie : 25. Zapisy na 
zajęcia oraz dodatkowe informacje są udzielane pod 
numerem telefonu : 52-397-43-92. Terminy zajęć : 6-9 
grudnia, 13-16 grudnia w godzinach 9.00 i 11.00. 

05 Grudnia
Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury 
zaprasza 5 grudnia na warsztaty dla osób dorosłych. 
Poniedziałkowe zajęcia będą dotyczyły rozwijania technik 
malarskich. 

05 Grudnia
Znany chojnicki fotograf, na co dzień reporter Gazety 
Pomorskiej, Aleksander Knitter zaprasza do Widokowa 
Cafe - Dom Towarowy Libera  na wystawę zdjęć 
"Skatepark". Otwarcie godz. 16:30. Wystawa powstała 
dzięki stypendium burmistrza Chojnic.

04 Grudnia
W niedzielę  o godzinie 13:00 zapraszamy wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami na wyjątkowe Mikołajki do Bramy 
Pomorza. W planie warsztaty z Elfami i przygotowania do 
przybycia Świętego Mikołaja oraz wspólne pisanie listów
z życzeniami i spotkanie ze Świętym Mikołajem. 

31 Grudnia
Stowarzyszenie „Charzy..." zaprasza w ramach Grand Prix 
Borów Tucholskich w Nordic Walking na „Nocny rajd 
sylwestrowy” 31.12.2016r. 

10 Grudnia
Mikołajkowy Turniej Łuczniczy. Miejsce: sala gimnastyczna 
przy Zespole Szkół Katolickich /konwikt/. Organizator: ES 
„Pomerania”, BR Herbu „TUR”, parafia p.w. Ścięcia Św. J. 
Chrzciciela

08 Grudnia
Wydawnictwo Region, Fundacja Ochrony i Promocji 
Zabytków Pomorza „Pro turris” oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Chojnicach zapraszają na promocję 
przewodnika „Archeologiczne zabytki Pomorza. 
Województwo pomorskie”, Początek o godz. 17.00
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie  
odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu „Przyjedź na 
Pomorze, bo warto tu zobaczyć…” oraz spotkanie
z autorami książki, Piotrem Kalką i Jarosławem Ellwartem.

09 Grudnia
Burmistrz Chojnic zaprasza na konsultacje przed 
programem rewitalizacji społecznej. Począwszy od 2017 
roku w tzw. dzielnicy dworcowej ma być realizowany 
program rewitalizacji. By go skonkretyzować, niezbędne są 
konsul tac je  z  benefic jentami  tegoż programu. 
Zaplanowano także naradę obywatelskiej grupy 
przedstawicielskiej czyli osób wskazanych przez 
Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Osiedli 
organizowanej 9 grudnia o godzinie 16:00, 12 grudnia
o godzinie 17:30 i 13 grudnia o godzinie 16.00 w Urzędzie 
Miejskim w Chojnicach w sali 408.

08 Grudnia
TP LO im Filomatów Chojnickich zaprasza na konkurs
i przegląd poezji śpiewanej „Śladami Stachury”. Miejsce: 
aula ZS LO.

06 Grudnia
Burmistrz Chojnic zaprasza na konsultacje przed 
programem rewitalizacji społecznej. Począwszy od 2017 
roku w tzw. dzielnicy dworcowej ma być realizowany 
program rewitalizacji. By go skonkretyzować, niezbędne są 
konsultacje z beneficjentami tegoż programu. Spotkanie 6 
grudnia realizowane będzie techniką „otwartej przestrze-
ni”. Początek o godzinie 16.00 w Centrum Edukacyjno - 
Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a.

06 Grudnia
I I  Liceum Ogólnokształcące organizuje „Turniej 
Mikołajkowy w piłce siatkowej” Miejsce: hala Centrum Park,  
godz. 11.00

10 Grudnia
10 grudnia o godz. 17:00 w Kościele Gimnazjalnym wystąpi 
Marcin Styczeń w koncercie "Zejdźmy się jak na wilię", 
który wprowadzi nas w klimat świąt Bożego Narodzenia. 
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

11 Grudnia
Otwarty turniej szachowy o „Puchar Burmistrza Czerska” 
Złota wieża.

15 Grudnia
II Liceum Ogólnokształcące organizuje Powiatową 
Olimpiadę j. angielskiego dla gimnazjalistów. Miejsce: II LO 
Termin: 15.12.2016 godz. 11.45

17 Grudnia
Betlejemskie Światełko Pokoju – rozesłanie Termin: 17 – 
18.12 Miejsce: Chojnice, Organizator: ZHP Chojnice

15 Grudnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na coroczny koncert 
kolęd i pastorałek, który odbędzie się 6 stycznia 2017 r.
o godz. 16:00 w kościele gimnazjalnym. Zapraszamy 
zespoły muzyczne i chóry do wzięcia udziału w koncercie. 
Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
e.kerplik@ckchojnice.pl lub telefonicznie pod numerem 52 
397 22 15, podając nazwę, liczbę członków zespołu, tytuły 
kolęd i pastorałek ( max. 3 ) oraz krótki opis zespołu. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 grudnia.

09 Grudnia
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do uczestnictwa 
w IX Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chojnicach. 
Świąteczny jarmark odbywać się będzie w samym centrum 
miasta, na chojnickim rynku  w dniach 09-11 grudnia 2016 
roku. W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia, przy dźwiękach kolęd mieszkańcy naszego 
miasta będą mogli zrobić przedświąteczne zakupy, 
obejrzeć jasełka, skosztować świąteczne potrawy. 
Zapraszamy do udziału w jarmarku podmioty gospodarcze 
i twórców ludowych oferujących asortyment świąteczny: 
ciekawe prezenty, kosmetyki, galanterię skórzaną, 
opakowania do prezentów, ozdoby, iluminacje świetlne, 
słodycze, zabawki, choinki, stojaki do choinek, wypieki 
cukiernicze, wszelkie specjały polskiej kuchni, artykuły 
rzemiosła artystycznego i wszystko to, co jest związane
z tradycją tych wspaniałych świąt. Czas trwania jarmarku: 
piątek (09.12.2016 r.) 09.00-18.00, sobota (10.12.2016 r.) 
10.00-18.00, niedziela (11.12.2016 r.) 10.00-17.00.

01 Stycznia 2017
Znakomici soliści muzyki operowej i operetkowej z towa-
rzyszeniem Orkiestry im. Johanna Straussa wystąpią na 
koncercie noworocznym w Chojnicach 1 stycznia 2017 r.
Belezza Opera Trio to rodzinne trio operowe, które jest 
ewenementem na skalę europejską. Na scenie pojawiają 
się trzy spokrewnione, lecz różne, wyjątkowej barwy głosy 
operowe, które nie dość, że świetnie ze sobą współbrzmią, 
to dodatkowo artyści ci potrafią wytworzyć wesołą, 
rodzinną atmosferę, która udziela się publiczności. 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum Park 
Chojnice, ul. H. Wagnera 1,  godz. 17:00. Bilety: 70 zł 
krzesełka przy scenie, 50 zł trybuny - do nabycia
w Chojnickim Centrum Kultury (ul. Młodzieżowa 44), 
Promocji Regionu Chojnickiego, w kasie Centrum Park 
Chojnice (basen). Miejsca na widowni nie są numerowane.

09 Grudnia
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie
z podróżnikiem. Czytelnia MBP  godz. 17:00 – 19:00. 
Krzysztof Nowacki. Chojniczanin. Informatyk w mundurze 
Sił Powietrznych. Na rowerze, pieszo, kajakiem, 
autostopem odwiedza świat mały i Wielki. Ostatnimi laty 
odbył wyprawy rowerem na pustynię Thar w Indiach gdzie 
na pograniczu z Pakistanem wędrował z karawaną 
wielbłądów po piaszczystych diunach. W następnym roku 
objechał rowerem pustynię arabską w Omanie. Potem była 
wyprawa na Bliski Wschód przez Izrael, Palestynę, 
Jordanię i Egipt. Wiosną 2015r. na wyprawę rowerową do 
dżungli w Indiach Południowych zabrał żonę Bernadettę,
z którą także w grudniu 2016 wybiera się na safari do Kenii. 
Oprócz tego działa aktywnie na rzecz turystyki osób 
niepełnosprawnych. Projekt „Niewidomi na tandemach”, 
którego jest współautorem z niewidomym Waldemarem 
Rogowskim był prezentowany na gdyńskich Kolosach i we 
wszystkich mediach radiowo – telewizyjnych.

18 Grudnia
Samorząd mieszkańców osiedla nr 7 Żwirki i Wigury 
ogłasza konkurs plastyczny (dla dzieci do lat 12) „Zima na 
moim osiedlu” Regulamin: w konkursie mogą brać udział, 
za zgodą rodziców, dzieci w wieku do lat 12 mieszkające na 
terenie Samorządu Mieszkańców Nr 7. Prace można 
wykonywać techniką dowolną, w formacie A4. Termin 
dostarczania prac: 18 grudnia 2016  r. Miejsce 
dostarczania prac: ul. Budowlanych 4/39 (skrzynka na listy 
lub osobiście). Na odwrocie pracy proszę podać imię
i nazwisko, wiek, adres i numer telefonu (w przeciwnym 
razie prace nie będą brały udziału w konkursie).


