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Reklama

Sala obrad chojnickiego ratusza w ponie-
działek 9 października wieczorem zmieniła 
się w zaimprowizowane studio nagrań. Rea-
lizowany był tam cykliczny program telewi-
zyjny "Pomorze Samorządowe". Tematem 
debaty były: nawałnica, modernizacja dwor-
ca i nowy przebieg drogi 212 (zachodnie 
obejście). Program realizowała Telewizja 
Gdańsk.  Program prowadzili Maciej Boryń
i Łukasz Sitek, a do udziału w nagraniu 
zaprosili Burmistrza Arseniusza Finstera 
wraz z którym zasiedli: radny powiatowy 
Leszek Redzimski (PO), radny miejski Stani-

sław Kowalik, dyrektor wydziału planowania 
przestrzennego Waldemar Gregus i dyrektor 
wydziału inwestycyjno-budowlanego Jacek 
Domozych.  Po przeciwnej stronie sali opo-
zycję reprezentowali: Mariusz Brunka i Ka-
mil Kaczmarek (PChS), Bartosz Bluma
i Wojciech Rolbiecki (PiS) oraz Michał Gru-
chała z Kukiz'15. Na salę zaproszono także 
mieszkańców. Jak można się spodziewać 
obie grupy zaprezentowały totalnie odmien-
ne poglądy na sprawy miasta. Wszystko 
było ściśle wyreżyserowane i o żadnych 
pytaniach od widzów nie było mowy.

21 października na prezentację „domu 
pokazowego” zaprosiła chojnicka firma 
„Zielone Domy”. To kolejna rodzima firma 
doskonale radząca sobie nie tylko na rynku 
lokalnym, ale i ogólnopolskim. Zielone Domy 
mają już 12 swoich przedstawicielstw w całej 
Polsce. A co oferuje firma? Pasywne i ener-
gooszczędne domy ze szwedzkiego drew-
na. Drewna z certyfikatem CE, impregno-
wanego,  komorowo suszonego i w pełni za-
konserwowanego przed owadami i grzyba-
mi. Ściany domu ocieplone są wełną 
kamienną PAROC i styropianem. Okna PCV 
5-komorowe z podwójnym oszkleniem.  
Wewnątrz płyty kartonowo gipsowe a na 
zewnątrz biały akrylowy tynk. Dom jest 
bardzo funkcjonalny i ładnie zaprojektowa-
ny. Najważniejszy jednak w takim budo-
wnictwie jest czas. Domy tradycyjne wolno 
się buduje i długo tracą wilgoć pochłoniętą
w czasie budowy. Tu nie ma kosztownych 
piwnic i  betonowych stropów. Firma stawia 
dom w 2-3 miesiące i od razu nadaje się on 
do zamieszkania. A na środku salonu 
kominek z rozprowadzeniem powietrza na 
piętro. W katalogu firmowym każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie. Jest tam 11 zróż-
nicowanych projektów oferujących  domy

2w przedziale od 59 do 135 m  z bardzo 
niskim kosztem jego ogrzewania.  

19 października budujące się Chojnickie 
Centrum Kultury oglądali, zaniepokojeni 
postępem prac, chojniccy radni. Poprzednio 
byli tu 1 czerwca. To co zobaczyli nie napawa 
optymizmem. O tym, że pierwotny termin 30 
września jest nierealny dowiedzieli się
w czerwcu. O tym, że drugi termin - 15 gru-
dnia - jest także absolutnie nierealny przeko-
nali się na własne oczy. Dla laika budowa 
niewiele różni się od stanu czerwcowego.
W głównej sali widowiskowej nie było nawet 
oświetlenia. To chyba celowy zabieg, by radni 
„nie dostali zawału serca” na jej widok. No
i żenująca pyskówka pomiędzy dyrektorem 

firmy budującej a architektem, kto jest temu 
stanowi rzeczy winien. Jeden wskazuje na 
błędy w projekcie, drugi na zbyt nikłe siły 
zaangażowane w budowę. Nie znam się na 
projektowaniu i nie potrafię ocenić skompli-
kowania budowy czy błędów w projekcie. 
Jedno wiem na pewno i myślę, że nie jestem 
w tym odczuciu odosobniony. Przejeżdżam 
koło tej budowy 3-4 razy dziennie i ludzi 
budujących to centrum to ja rzeczywiście 
widziałem tam „jak na lekarstwo”. A jak nie 
ma pracowników to nie ma postępu w pra-
cach budowlanych. Moja babcia mówiła: „jak 
nie robisz to nic nie zrobisz”.

W sali bankietowej na stacji paliw w Nieży-
chowicach w sobotę 28 października 25-lecie 
istnienia świętowała chojnicka firma TEMIS. 
Razem z nią 20-lecie obchodziła „jej córka” 
firma SPAWMET. Na sali, oprócz włąścicieli - 
Ewy i Tadeusza Skajewskich oraz syna 
Marka Skajewskiego z małżonką zasiadło 
160 gości. Była rodzina, pracownicy firmy, 
lokalni włodarze oraz bardzo wielu współpra-
cujących z Temisem i Spawmetem przedsię-
biorców, hurtowników i przedstawicieli han-
dlowych. Historii firmy, pokazanej na prezen-

tacji, nie sposób opowiedzieć w kilku sło-
wach. Trzeba przyznać, że zawdzięcza ona 
swój sukces wiedzy, determinacji, praco-
witości i wizjonerstwu Tadeusza Skajewskie-
go. To człowiek naprawdę godny podziwu.
A jeszcze, jakby tego było mało, w tym skrom-
nym człowieku bije serce wielkie jak „wieża 
chojnickiej Bazyliki”. Pan Tadeusz w trakcie 
uroczystości przekazał dla Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej czek o wartości 100.000 zł. 
Wielki szacunek Panie Tadeuszu i życzymy 
następnych 25 lat do okrągłej - 50-tki Temisu.

Nr 11/2017 (62)   LISTOPAD  2017



4

Gazeta LOKALNAKRONIKA  WYDARZEŃ
01 października
Regaty na zakończenie sezonu „Puchar LZS” to tradycyjnie 
już ostatnie regaty organizowane przez LKS Charzykowy. 
Przy ładnej słonecznej pogodzie i sprzyjającym wschodnim 
wietrze stanęło do rywalizacji 26 zawodników klasy optimist 
w gr B. Rozegrano 7 wyścigów. Regaty bezapelacyjnie 
wygrał zawodnik LKS Charzykowy Antoni Lipiński. 

02 października
2 października 2017 roku w Szkole Podstawowej numer 7 
imienia Jana Karnowskiego w Chojnicach odbyło się 
uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

03 października
W 73 rocznicę kapitulacji Powstania Warszawskiego 
uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Choj-
nicach zaprosili do auli rodziców i mieszkańców miasta na 
montaż słowno - muzyczny z (nie)zakazanymi piosenkami 
powstańczymi.

03 października
Burmistrz Arseniusz Finster zorganizował  spotkanie z prze-
wodniczącymi zarządów samorządów osiedlowych, by 
odpowiedzieć na ich wnioski zgłoszone przed sesją Rady 
Miejskiej z 25.09.2017. Wszystkie dotyczyły realizacji 
budżetów osiedlowo - obywatelskich, a głównie budowy 
placów zabaw. 

04 października 
W Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach odbyła się próbna 
ewakuacja. Taka próba przeprowadzana jest obowiązkowo 
co roku i jest bardzo ważnym  elementem w  pracy szkoły. 
Próba przebiegła sprawnie 

04 października 
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się zebra-
nie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które poprowa-
dziła prezes organizacji Janina Kosiedowska. Spotkanie 
rozpoczęło śpiewanie kaszubskich piosenek przy akompa-
niamencie Jarosława Kuklewskiego.

05 października
O początkach działalności Polskiego Państwa Podziemne-
go w 78. rocznicę jego powstania  na auli w starym 
ogólniaku, zgromadzonej tam młodzieży opowiadał  prof. 
Jerzy Grzywacz, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz Armii 
Krajowej. Organizatorami 78. rocznicy powstania PPP
w szkole przy Nowym Mieście były Okręg Pomorski 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Szkolny Klub 
Historyczny im. AK przy LO im. Filomatów Chojnickich i Klub 
Historyczny im. gen. GROTA „ Ziemi Chojnickiej".

06 października
Chojnickie  koło Platformy Obywatelskiej zorganizowało 
spotkanie z posłem PO Sławomirem Neumannem. Tytułem 
debaty było: "Państwo PiS - Scenariusze dla Polski".

06 października
Na poddaszu Collegium Ars odbył się wernisaż wystawy 
rysunków Piotra Górskiego pn. "Siła wyobraźni" Z taką 
ilością barw, nasycenia pigmentu dawno nie mieliśmy do 
czynienia - mówiła Ewa Kerplik z Chojnickiego Centrum 
Kultury otwierając wystawę chojniczanina. Wystawa była  
czynna  do 22 października. 

07 października
W hali widowiskowo - sportowej Centrum Park Chojnice 
seniorzy mieli swoje święto. Od sześciu lat gospodyniami 
tego święta są członkinie Sabatu Szefowych w współpracy
z ChCK, Urzędem Miejskim i licznymi partnerami. Dla 
seniorów zaprezentowali się:  chór Astry, zespół MP Dwa 
oraz  grupa Ex-Trema.

09 października
W TVP Gdańsk na żywo z Chojnic transmitowano debatę,
w ramach cyklu „Pomorze Samorządowe”. W debacie 
podjęto tematy dwóch planowanych inwestycji - utworzenia 
węzła transportowego oraz drogowego zachodniego 
obejścia miasta Chojnice a także sprawy skutków 
sierpniowej nawałnicy.

09 października
W samo południe na chojnickim rynku setki osób tańczyły 
poloneza. Z inicjatywą wyszedł choreograf Wojciech Chyle-
wski, który po raz drugi zainicjował na starówce Dzień Tańca 
Ludowego. Tańczyli uczniowie chojnickich szkól, członkowie 
zespołu Kaszebe oraz stowarzyszenia Dworek Polski. 

09 października
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbyło się semi-
narium naukowe poświęcone jubileuszowi sióstr francisz-
kanek. Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześci-
jańskiej od 150 lat w Chojnicach zajmują się działalnością 
charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Wiedzę o tym 
okresie zgłębił i przedstawił w wykładzie dr Jerzy 
Szwankowski.

12 października
Przy przychodni Therapeutica, ul. Bytowska 70 odbyły się 
kolejne  badania mammograficzne w mammobusie . Bada-
ie jest bezpłatne, refundowane kobietom w wieku 50 – 69 lat 
co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie jest wyma-
gane skierowanie lekarskie. Mammografia trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich.

12 października
W pobliżu dworca PKP nastąpił wyciek gazu z uszkodzonej 
rury dużej średnicy (pow. 100 mm). Awarii uległa wiązka 
doprowadzająca gaz do zakładów i firm na ul. Przemysłowej. 
Ewakuowano mieszkańców okolicznych domów. Ulica 
Lichnowska od ronda z ulicą Przemysłową do skrzyżowania 
przy ZUSie była przez kilka godzin  wyłączona z ruchu. 

12 października
W Szkole Podstawowej nr 8 obchodzono XVII Dzień 
Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Odbyło się 
wiele ciekawych przedsięwzięć  związanych z osobą Ojca 
Świętego. 

12 października
Odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Chojnickiego. 
Poprowadził je przewodniczący Rady Robert Skórczewski.

12 października
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański  nagrodzili 
wyróżniających się nauczycieli oraz dyrektorów. Okazją był 
przypadający niebawem Dzień Edukacji Narodowej. 

13 października
Starosta Chojnicki Stanisław Skaja nagrodził nauczycieli
z okazji ich święta - Dnia Edukacji Narodowej.  Wręczono 
także akty nadania stypendiów Starosty Chojnickiego za 
wysokie wyniki  naukowe uczniom powiatowych szkół 
ponadgimnazjalnych. W uroczystości wzięli udział Członek 
Zarządu Powiatu Marek Jankowski, dyrektor Wydziału 
Edukacji Irena Laska oraz Przewodniczący Komisji Edukacji 
Rady Powiatu Maciej Jakubowski.

13 października
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej w sali obrad 
ratusza Burmistrz Miasta Chojnice przyznał nagrody 
nauczycielom. Odbyła się także uroczystość wręczenia 
aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego połączonego ze ślubowaniem, nauczycielom 
którzy zdali egzamin w czasie letniej sesji egzaminacyjnej.

15 października
Aktorzy Chojnickiego Studia Rapsodycznego czytali w nie-
dzielne południe fragmenty słynnej książki Astrid Lindgren 
"Pippi Pończoszanka". To kolejne wydanie akcji "Czytasz Ty, 
Czytam Ja". W pełnej auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Choj-
nicach Daria Kwiatkowska, Agnieszka Schreiber-Gut, Domi-
nik Gostomski oraz Grzegorz Szlanga rozbawili spore grono 
najmłodszych chojniczan oraz ich rodziców. W finale wyda-
rzenia doszło do pierwszej Chojnickiej Bitwy na Mąkę.

15 października
Z okazji 60 lecia oddziału ZKP w Chojnicach rozegrano,
w kaszubską Baśkę, turniej o Tarczę Kaszub.

16 października
W poniedziałek przyznano nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. Ponieważ 
ww. wyróżnienia trafiły do dyrekcji i pracowników 
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 
Traugutta w Chojnicach, uroczystego aktu ich wręczenia 
dokonano w Chojnicach. Przybyła na uroczystość, dyrektor 
Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Joanna 
Sawczyn, wręczyła nagrody Ministra Edukacji dyrektor 
szkoły katolickiej Mariannie Ziarno i ks. prefektowi 
Jarosławowi Kaźmierczakowi.

19 października
Cotygodniowa narada dotycząca procesu termomoder-
nizacji i remontu Chojnickiego Centrum Kultury odbyła się
w obecności dziennikarzy oraz niemal całego składu Rady 
Miejskiej w Chojnicach. W toku dyskusji doszło do 
konfrontacji poglądów w sprawie przyczyn wspomnianych 
opóźnień i organizacji pracy, pomiędzy Dariuszem Durką, 
dyrektorem naczelnym firmy RCI realizującej zamówienie
a autorem projektu Zdzisławem Kuflem. 

19 października
W Lotyniu podziękowano wszystkim tym, którzy pomagali po 
tragicznej nawałnicy z 11 sierpnia.W imieniu wójta Zbi-
gniewa Szczepańskiego, który z powodu choroby nie mógł 
przyjechać do Lotynia, mieszkańcom sołectwa Lotyń dzię-
kowała sekretarz gminy Chojnice Stefania Majewska - 
Kilkowska. Jako pierwszy swoim mieszkańcom podziękował 
jednak sołtys tej miejscowości, a obecnie pełnomocnik wójta 
do pomocy po nawałnicy Arkadiusz Kubczak.

21 października
Marek Szczepański, działacz PO, radny powiatowy i wice-

starosta chojnicki, zabrał głos na Krajowej Konwencji 
Platformy Obywatelskiej w Łodzi. W swej wypowiedzi 
nawiązał m.in. do sierpniowej nawałnicy, która przeszła 
przez nasz region. Apelował do władz państwa, by złożyła 
wniosek do Komisji Europejskiej, gdyż samorządy potrze-
bują pomocy finansowej. W serdecznych słowach podzięko-
wał samorządom z całej Polski, które udzieliły pomocy 
finansowej i rzeczowej, wolontariuszom, strażakom i wszy-
stkim zaangażowanym w usuwanie skutków nawałnicy. 

23 października
W Collegium ARS odbyła się promocja  książki Mariana 
Hirsza „Nieustraszeni”, o historii 66 Kaszubskiego Pułku 
Piechoty, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zrze-
szenia Kaszubsko - Pomorskiego w Gdańsku. Jeden z bata-
lionów tego pułku przejściowo stacjonował także w Choj-
nicach. 

24- 25 października
Urząd Miejski w Chojnicach, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie zaprosiły na II Dni Tischnerowskie tym 
razem zorganizowane pod hasłem „Tischner jako wycho-
wawca”.

24 października
W podziemiach kościoła gimnazjalnego, w ramach II 
Chojnickich Dni Tischnerowskich, odbyło się "Czytanie 
Tischnera" w wykonaniu Grzegorza Szlangi z Chojnickiego 
Studia Rapsodycznego. Po każdym z trzech odczytanych 
fragmentów dzieł ks. profesora Józefa Tischnera (1931 - 
2000), swe wspomnienia o wybitnym myślicielu i filozofie
z Krakowa przekazywali prof. Piotr Kostyło oraz dr Krzysztof 
Skorulski, którzy byli jego studentami. Spotkanie poprowa-
dził Przemysław Zientkowski z UM Chojnice.

24- 26 października
Odbył się konkurs recytatorski Eko - Art 2017. Podczas 
trzech dni przesłuchań w Centrum Sztuki Collegium ARS 
zaprezentowało się łącznie aż 160 recytatorów. Zwycięzcy 
wystąpili w koncercie laureatów w niedzielę 29 października.

24 października
W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojni-
ckich odbyła się konferencja dotycząca ograniczania zja-
wiska handlu ludźmi. W spotkaniu z udziałem delegacji 
holenderskiej policji uczestniczyli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Chojnicach, i uczniowie. 

25 października
Odbyło się kolejne spotkanie Miejskiego Zespołu ds. 
Nazewnictwa Ulic i Placów. W jego trakcie członkowie 
zespołu dowiedzieli się z pisma nadesłanego do ratusza 9 
października, że Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich 
uważa, po konsultacjach z IPN, że należy zmienić nazwę 
ulicy Stanisława Rolbieckiego, gdyż patron podlega ustawie 
o dekomunizacji nazewnictwa.  Urząd Wojewódzki zwrócił 
się z prośbą o  kopię uchwały o nadaniu nazwy oraz jej 
uzasadnienie.

25 października
Gimnazjaliści z Zespołu Szkół Katolickich w Chojnicach 
podczas II Chojnickich Dni Tischnerowskich wystawili sztu-
kę przyszłego papieża Karola Wojtyły, o losach polskiego 
powstańca z 1863, malarza i zakonnika św. brata Alberta 
Chmielowskiego.  Sztukę wyreżyserowali Eugenia Majew-
ska oraz Piotr Rutkowski. Oprawa muzyczna była autorstwa 
Mateusza Kosidowskiego.

25 października
Warsztaty pod nazwą Wzory kaszubskie nie tylko haftowane 
odbyły się w Czytelni MBP. Była to jedna z cyklu imprez
z okazji trwających w Chojnicach Dni Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej.

27 października
W Czytelni MBP odbyła się promocja numeru 21 „Kwar-
talnika Chojnickiego”. W jej trakcie swoje humoreski czytał
i śpiewał człuchowianin Dariusz Gancewski, bohater Oficy-
ny artystycznej tego numeru.

27 października
W Auli LO im. Filomatów Chojnickich odbyły się eliminacje III 
Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki Polskiej. 
Celem konkursu było zaprezentowanie historii, mody i oby-
czajowością okresu 20 - lecia międzywojennego.

28  października
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców na 
spektakl Chojnickiego Studia Rapsodycznego "Terror 2.0". 
Przedstawienie  można było zobaczyć w auli Szkoły 
Podstawowej nr .

28 października
XIV Otwarte Mistrzostwa Regionu Północnego w Tenisie 
Stołowym zostały rozegrane w SP nr 8. Udział wzięło 88 
zawodników (63 juniorów i 25 seniorów). 
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

23 października 2017 roku odbyła się XXXVII sesja Rady 
Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 20 radnych. Sesję 
rozpoczął  Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Leszek Pepliński a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych A Gąsiorowskiego i S. 
Kowalika. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od 
sprawozdania Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
 
Burmistrz Arseniusz Finster – „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Prowadzimy obecnie
w mieście piętnaście inwestycji, które są w różnym stopniu 
zaawansowania. Spróbuję dokonać takiej retrospekcji tych 
inwestycji, ze względu na to, że do końca roku pozostało dwa 
i pół miesiąca. 
Zachodnie obejście, czyli droga 212, odbywały się i odbyły 
się konsultacje - projektujemy. W tej chwili tą inwestycję 
prowadzimy w dwóch kierunkach. Pierwszy kierunek to taki, 
żeby uzyskać zgodę na odstępstwo z Ministerstwa Infrastru-
ktury, ponieważ skrzyżowanie z ulicą Zamieście jest odda-
lone o 430 metrów od skrzyżowania z ul. Leśną i Bytowską, 
natomiast uwarunkowania drogi klasy G, jak Państwo wiecie, 
są takie, iż odległość między skrzyżowaniami musi wynosić 
500 metrów. Chodzi więc o zgodę Ministerstwa na 70 metrów 
mniejszą odległość między skrzyżowaniami. To jest pierwszy 
aspekt. Drugi, w związku z tym, że Pan poseł Aleksander 
Mrówczyński wypowiadał się w materiale telewizyjnym
o potrzebie odsunięcia obwodnicy od miasta, nawet miał 
pewien pomysł, wystąpiłem do Pana posła z pismem, w któ-
rym proszę go, aby oznakował, czy narysował trajektorię, 
jego zdaniem, słusznego przebiegu tej obwodnicy i ona 
wówczas stanie się przedmiotem analiz biura projektowego
i nas samych, w kontekście możliwości realizacji. Te moż-
liwości to przede wszystkim są koszty, możliwości terenowe, 
itd. Bo Państwo wiecie, że trajektoria przebiegu zachodniego 
obejścia jest po drodze, która wrysowana jest w plan od 
pięćdziesięciu lat. Ten mój argument, który ciągle powtarzam, 
że i tak zbudujemy tam drogę osiedlową jest argumentem 
cały czas tożsamym, cały czas aktualnym, i droga, moim 
zdaniem, osiedlowa tam, czy miejska będzie rodziła takie 
same uciążliwości jak zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej 
a nawet większe, ponieważ przy drogach miejskich odle-
głości między skrzyżowaniami mogą być mniejsze, czyli nie 
będzie pięć skrzyżowań a będzie piętnaście skrzyżowań i to 
będzie generowało jeszcze większy ruch i większy hałas na 
tej drodze. To jest argument. Natomiast jeżeli można odsunąć 
obwodnicę i zbudować ją w ramach tych środków, które 
mamy lub ktoś nam pomoże i te środki będzie można 
pozyskać z innego źródła to jestem jak najbardziej „za”. 
Natomiast też pragnę podkreślić, że w planie ogólnym miasta 
jest wrysowana ciągle duża zachodnia obwodnica miasta 
Chojnice i ona nie traci na aktualności. Pytanie jest takie, czy 
chcemy 42,5 mln zł unijnych pieniędzy, czy chcemy budować 
drogę osiedlową po tej trajektorii za własne pieniądze? A kie-
dy możemy ją zbudować to Państwo sami sobie możecie 
odpowiedzieć na to pytanie. My, mniej więcej, możemy 
generować z budżetu około 20 mln zł na inwestycje rocznie, 
czyli trzeba byłoby zamrozić cały budżet miasta Chojnice na 
2,5 roku, żeby zbudować to z własnych środków. 
    Drugi temat. Człuchowska – Topole. Mamy wszystko 
zrobione. I ta aura jaka jest, taka jest, Państwo sami widzą. 
Realizujemy oznakowanie poziome farbami plastycznymi, 
czyli musi być dobra wilgotność powietrza, wszystko jest 
natrasowane. Dzisiaj chcą panowie malować, co za oknem to 
widzimy. Jak nie uda się dzisiaj to będziemy szukać tej 
pogody w najbliższych dniach. Przedłużyłem termin oddania 
Człuchowskiej do 27 października. Jeżeli nie będzie pogody, 
dalej będę przedłużał, bo chciałbym, żeby to oznakowanie 
poziome było wykonane bardzo dobrze, trwale. I ono jest nam 
bardzo tam potrzebne, ponieważ przebudowaliśmy skrzyżo-
wania, organizacja ruchu się nie zmieniła, ale mimo wszystko 
oznakowanie poziome jest warunkiem bezpieczeństwa. 
Na Osiedlu Bytowskim wydłużyłem termin realizacji pięciu 
ulic do 15 grudnia. O przyczynach już mówiłem wielokrotnie – 
to przyłącze kanalizacji deszczowej w dużej ilości, na prośbę 
mieszkańców, to również remonty sieci gestorów, tych sieci, 
które tam są. W tej chwili trwa korytowanie tych ulic. Z tym że 
odwróciliśmy kolejność. Będziemy wykonywać na początek 
ulice ze względu na warunki pogodowe, żeby masę bitu-
miczną ułożyć. Natomiast chodniki będziemy wykonywać
w terminie – po korytowaniu i warstwie nośnej, i ścieralnej 
drogi. 
Strzelecka – z informacji, które mam ze Starostwa jest 
przedłużona do 30 listopada. 
W terminie oddaliśmy budynek CHTB, 24-rodzinny, bardzo 

ładny, zachęcam do odwiedzenia ul. Kartuskiej. I również 
wykonaliśmy tam fragment drogi, czy część drogi niezbędną 
do skomunikowania tego obiektu. Obiekt będzie zasiedlany, 
będę chciał przedstawić go na konferencji prasowej.
      W Szkole Podstawowej Nr 3 rozpoczęły się prace.
W Szkole Podstawowej Nr 5 przekazaliśmy plac budowy – 
boiska wielofunkcyjne. I te prace się rozpoczną po 
1 listopada. W „Kolejarzu” trwa proces termomodernizacji. 
Duży projekt deszczowy, na który pozyskaliśmy 46 mln 
unijnych pieniędzy jest przygotowany w przetargu, już na 
wykonawstwo, już mamy projekt budowlany. I jest podda-
wany tak zwanej ocenie ex ante przez Urząd Marszałkowski.
Przetarg na autobusy udał się w części. Dokonamy zakupu 
trzech autobusów, tych mniejszych, za kwotę około 2 mln zł. 
Natomiast, ze względu na bardzo wysoką cenę hybryd, ten 
przetarg unieważniłem. Cena jednego autobusu 1.900.000 
zł, musielibyśmy dołożyć kilka milionów zł do tego, żeby kupić 
pięć autobusów. Nasz warunek umowy unijnej jest taki – 
mamy mieć trzy małe i pięć dużych autobusów. Jeżeli 
chcieliśmy hybrydy to nie możemy kupić trzech hybryd, 
musimy kupić pięć. W związku z tym, że do przetargu 
przystąpiła tylko jedna firma – firma MAN… Hybrydy 
produkują trzy firmy: Solaris, MAN i Volvo, w Polsce. Solaris 
ma dużo zamówień, ewentualna dostawa ich autobusów to 
nawet nie byłby rok 2018, a my określiliśmy termin do 
czerwca 2018 roku. Volvo w ogóle nie przystąpiło do 
przetargu. Powtarzanie przetargu na hybrydy nie ma sensu, 
bo znowu przystąpi jeden. I one są mniej więcej droższe
o 400 tys. zł na sztuce, niż takie same autobusy kilka miesięcy 
temu. Tak się w tej chwili zachowuje rynek. Wobec tego 
wystąpiłem do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na zakup 
autobusów, tak jak zapisaliśmy w ZPT-ach, niskopodłogo-
wych, ekologicznych. Wycofujemy się z hybryd i poprosiliśmy 
o zgodę na zakup autobusów z systemem Euro 6. Anali-
zowaliśmy bardzo głęboko cały temat, autobusy elektryczne 
jeszcze droższe – w granicach 2,5 mln zł za sztukę, mówimy 
o autobusach 12-metrowych. Autobusy gazowe – może cena 
byłaby troszeczkę niższa, ale to się wiążę z infrastrukturą, 
którą trzeba zbudować i zainwestować. Natomiast Euro 6 
mają niską emisję i cena takiego autobusu, na podstawie 
Starogardu Gdańskiego, który też w ramach środków unij-
nych kupi autobusy nie hybrydowe tylko w ramach systemu 
Euro 6 są w granicach 1 mln – 1,1 mln zł, czyli na sztuce 
mamy 800 tys. zł więcej. Jeżeli pieniądze zostaną z tej części 
przetargu to wówczas rozważymy, czy dokupić jeszcze jeden 
autobus więcej Euro 6, czy wykonać przetarg na… Znaczy 
mam nadzieję, że już będzie rozstrzygnięty przetarg na 
wykonanie węzła, a tam nam mogą wzrosnąć koszty, 
ponieważ w tej chwili na rynku usług budowlanych koszty 
wzrosły średnio o 30%. I teraz jeżeli my mamy węzeł 
zbudować za powiedzmy 50 mln zł, nam to wzrośnie o 30% to 
musimy szukać pieniędzy, żeby tą dziurę zatkać. 
Jeżeli chodzi o nadzór, bo tu równolegle był przetarg na 
nadzór nad węzłem. Unieważniłem. Zgłosiła się jedna firma, 
która zażyczyła sobie za nadzór nad budową węzła integra-
cyjnego transportowego w Chojnicach, uwaga, 3,5 mln zł, 
czyli około 10% wartości inwestycji. Dlaczego tak sobie firma 
zażyczyła. No, my chcieliśmy wybrać firmę, która obejmie 
nadzorem wszystkie części i tą część PLK-owską, i naszą, 
i konserwatora zabytków, itd. No, jeżeli odpowiada jedna 
firma i chce tyle pieniędzy to doszliśmy do prostego wniosku, 
że dzielimy to zamówienie w tej chwili. Osobno nadzór nad 
ścieżkami rowerowymi, osobno nad programem „Miejski 
rower”, osobno nad budynkiem dworca, osobno nad parkin-
gami, osobno nad dworcem autobusowym i osobno zrobi 
sobie przetarg PLK na tą swoją część kolejową. I tu już te 
specyfikacje są zrobione i poddajemy je ocenom ex ante, i ten 
przetarg będziemy ogłaszać. Nie będę już czekał w tej chwili 
na wybór inspektorów nadzoru i ogłaszam równolegle 
przetarg na wykonanie węzła. Nasz pomysł był taki, żebyśmy 
wspólnie z inspektorem nadzoru, czy z firmą, która ma nadzór 
nad całością, kreowali przetarg. Tak byłoby najlepiej, bo 
potem ten, kto wybiera razem z nami, też odpowiada za to, co 
się dzieje na placu budowy. Nie możemy już czekać, bo te 
terminy bardzo szybko uciekają. Każdy przetarg musi być 
poddany ocenie ex ante, a to też trwa, bo tych przetargów
w województwie pomorskim są setki, pomimo tego, że nasze 
województwo jest liderem w zaangażowaniu środków 
unijnych w Polsce, to Państwo o tym wiecie.
     Kolejny temat. Już jesteśmy po ocenie ex ante i ogłaszamy 
przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3. 
To jest wartość zamówienia około 2,5 mln zł. Przygotowujemy 
też dwa przetargi na „Chojniczankę”. To jest ta druga część 
dachu, o której mówiliśmy i modernizacja budynku klubowe-

go. I to są rzeczy, które będą w przygotowaniu. Również 
prowadzimy inwestycję na ul. Subisława. Kanalizacja 
deszczowa, sanitarna i wodociąg. To jest inwestycja, która 
ma przygotować tą część ul. Subisława, która się łączy
z Towarową do zainwestowania w ramach tego programu 
rewitalizacji, o którym mówiliśmy dzisiaj. Tam są pieniądze na 
zbudowanie tego fragmentu ulicy. Również pragnę zako-
munikować, że zaprezentowaliśmy mieszkańcom, w mojej 
obecności, projekty ulicy: Czereśniowej, Morelowej i Trus-
kawkowej. Frekwencja była bardzo dobra na tych spotka-
niach. Mieszkańcy sprawdzają, czy ich wjazdy są zlokali-
zowane w tym projekcie. Mówimy o tym jak się podłączyć do 
deszczówki. Prosimy, żeby uporządkować sytuację zwią-
zaną z przyłączami, itd. 
Kolejna sprawa. Wykupujemy, jesteśmy w końcowej fazie 
negocjacji – stawy przy Karolewie. Jak Państwo jedziecie 
do Charzyków, to po prawej stronie są takie dwa stawy – 
jeden płytszy, drugi głębszy. My te stawy wykupujemy po to, 
żeby zbudować kanalizację deszczową na Osiedlu Leśnym, 
gdzie projektujemy też pakiet ulic, ale warunkiem do 
zaprojektowania jest posiadanie zbiornika retencyjnego 
blisko. Bo gdybyśmy chcieli te wody deszczowe zrzucać do 
centrum miasta to musielibyśmy zmieniać przekroje insta-
lacji, które mamy. Nie ma sensu. Lepiej tą wodę spuścić do 
tego stawu. Koszt zakupu tych dwóch stawów, czy tego 
kompleksu wodnego – 650 tys. zł.” ... „Kolejna sprawa. Dzisiaj 
na sesji stają tematy związane z nawałnicą znowu. 
Będziemy udzielać kolejnej pomocy publicznej dla Brus, 
Czerska i Gminy Chojnice. Prosiłbym Państwa o akceptację 
podziału tych środków z naszego konta specjalnego. Do 
tego, że tam tyle środków się pojawiło przyczynił się Bank 
Spółdzielczy Chojnice. To dzięki Pani Prezes i Zarządowi 
Banku inne banki odpowiedziały i ich wolą jest to, żeby te 
pieniądze przekazać bezpośrednio na zasiłki dla ludzi. Nie na 
budowę infrastruktury gminnej tylko wprost do ludzi. I pro-
siłbym, żebyśmy bezpośrednio o tym pamiętali. 
Taryfa za wodę i ścieki. Miejskie Wodociągi proponują 
podwyższenie kosztów wody i ścieków o 1,25%. To nie jest 
podwyżka nawet inflacyjna, ponieważ inflacja sierpień do 
sierpnia zeszłego roku jest w Polsce 1,8%. Prognozowana 
jest na koniec roku 2,3%. Będzie wyższa, bo ceny żywności 
już ponad 5% poszybowały w Polsce. Ale zakładając nawet, 
że będzie 2,3%, to my proponując 1,25%, myślę, że to jest do 
zaakceptowania przez mieszkańców patrząc na koszty pracy 
i inne elementy związane z produkcją wody i utylizacją 
ścieków. Czyli to jest mniej więcej 60% inflacji i życzymy 
każdemu samorządowi, żeby tylko o tyle korygował cenę 
wody i ścieków. 
Chciałbym również zapowiedzieć Wysokiej Radzie, że nie 
będę inicjował wzrostu podatków w nowym roku 2018, 
czyli też stabilna sytuacja dla mieszkańców naszego miasta.
Również i na koniec chciałbym powiedzieć, że mamy już 
aplikację firmy, która chce budować logistykę w granicach 
miasta, przy węźle obwodnicy południowej, przy węźle 
Chojnaty. Mówimy tutaj o nieruchomości o powierzchni 15 ha 
– Czarna Droga – Lichnowska. Tam jest projektowany oso-
bny wjazd pomiędzy rondem przemysłowym a węzłem do 
obwodnicy. Teren jest Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin. Jest tam bardzo mało gruntów klasy trzeciej, w ułam-
kowej części. Mam nadzieję, że Pan Minister Rolnictwa,
z którym będę miał okazję się spotkać wyrazi zgodę na to, aby 
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłosił przetarg na 
zbycie tej nieruchomości i ta firma, która składa aplikację, ja 
tą aplikację wiozę do Ministerstwa, żeby pokazać, że jest 
potencjalny nabywca, że ta firma lub inna firma tą nierucho-
mość kupi. No, w ten sposób tylko możemy to kreować. 
Miasto Chojnice, jak Państwo wiecie, nie posiada swoich 
terenów inwestycyjnych objętych planami miejscowymi. To 
wszystko są grunty IHAR-owskie. Mamy około 300 ha 
gruntów rolnych w mieście i jestem przekonany, że Pan 
Minister podzieli mój pogląd, że Instytutowi nic się wielkiego 
nie wydarzy jeżeli sprzeda te 15 ha. Tym bardziej, że Instytut 
zgodził się na objęcie tego terenu planem miejscowym, czyli 
jeżeli się zgodził kilka lat temu, że ten teren jest objęty planem 
miejscowym to znaczy, że oferta jest ciągle aktualna. 
Dziękuję za uwagę”.

 Ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół z obrad sesji 
dostępny jest na stronie UM w Chojnicach.

Przymiarki do tańszej komunikacji miejskiej

Od 2018 roku możemy spodziewać się 50 - procentowej 
obniżki cen biletów miesięcznych oferowanych przez Miejski 
Zakład Komunikacji. To pomysł prezesa spółki, Mieczysława 
Sabatowskiego, który będzie stanowić zachętę do częstsze-
go korzystania z sieci publicznego transportu. - Jeśli po pół 

roku zaobserwujemy utrzymujący się trend dużego zainte-
resowania tą formą promocji, rozważymy dalszą obniżkę, 
niemal do zera wyjaśniał burmistrz Arseniusz Finster na 
piątkowej konferencji prasowej 29 września br..

Komunikacyjna spółka niezależnie do akcji promocyjnej 
dotyczącej biletów miesięcznych, zyska wkrótce nowe, 

tańsze w eksploatacji pojazdy. 9 października będą otwarte 
oferty na zakup 5 dużych autobusów o napędzie hybrydowym 
oraz 3 mniejszych jednostek z silnikiem diesel z normą Euro 
6. To element unijnego projektu „Utworzenie transportowego 
węzła komunikacyjnego wraz z budową ścieżek rowerowych 
oraz rozwojem  sieci publicznego transportu zbiorowego na 
terenie Chojnicko-Człuchowskiego MOF”.
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      W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnicach w środę 4 października 2017 
roku odbyło się zebranie Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego, które poprowadziła 
prezes organizacji Janina Kosiedowska. 
Spotkanie rozpoczęło śpiewanie kaszub-
skich piosenek przy akompaniamencie 
Jarosława Kuklewskiego.
     Na początku prezes ZKP przekazała 
przybyłym informacje o sytuacji na Kaszu-
bach po sierpniowej nawałnicy. – Katastrofa 
dotknęła bardzo wiele osób. Są straty w do-
brach kultury kaszubskiej – mówiła Janina 
Kosiedowska. Dodała także, że ucierpiały 
m.in. grób Jana Karnowskiego w Brusach 
oraz dom rodzinny Józefa Chełmowskiego
w Brusach-Jagliach i ogród, w którym mieś-
ciły się rzeźby wykonane przez artystę.
W związku ze stratami Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie utworzyło specjalne konto, 
na które można wpłacać pieniądze dla 
poszkodowanych w nawałnicy. Chojnicki 
oddział Zrzeszenia prowadził także zbiórkę 
pieniędzy, a uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 7 im. Jana Karnowskiego na odbudowę 
mogiły swojego patrona zebrali 1 221 zł, 
które przekazała w trakcie zebrania wice-
dyrektor szkoły i członek ZKP Alina Jaru-
szewska. Głos w sprawie grobu regionalisty 
zabrał także Kazimierz Jaruszewski, który 
poruszył ten temat na obradach chojnickiej 
Rady Miejskiej. Do akcji zbierania funduszy 
włączyło się również Muzeum Historyczno-
Etnograficzne w Chojnicach i Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum, które otworzyło spec-
jalne konto. Można na nie wpłacać pieniądze 
na konserwację rzeźb Józefa Chełmowskie-

go, które znajdują się w przydomowym skan-
senie artysty w Brusach-Jagliach, o czym 
mówiła dyrektor muzeum Barbara Zagórska.
     Kolejnymi punktami zebrania było 
wręczenie legitymacji nowym członkom ZKP, 
a także omówienie zbliżających się Dni 
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, które odbę-
dą się w dniach od 22 października do 29 
października 2017 roku. Ostatnią kwestią, 
poruszoną przez członków ZKP jest ustawa 
dekomunizacyjna, a dokładnie nakaz IPN-u 
dotyczący zmiany nazwy ulicy Stanisława 
Rolbieckiego. – To jest nieporozumienie. 
Wiemy, że to był człowiek uczciwy, żaden 
komunista – mówił Kazimierz Ostrowski.
W związku z tym zrzeszeńcy postanowili 
przyjąć uchwałę, w której sprzeciwili się 
wobec decyzji IPN-u. – Ustawa dekomu-
nizacyjna nie może mieć zastosowania do 
Stanisława Rolbieckiego – dodawał Ostro-
wski. Były burmistrz Chojnic był współzałoży-
cielem oddziału i jego długoletnim członkiem, 
dlatego też członkowie ZKP liczą na to, że 
IPN zmieni stanowisko w sprawie zmiany 
nazwy ulicy. Członek komisji zajmującej się 
zmianami nazw ulic Kazimierz Jaruszewski 
dodał, że zgodnie z prawem, jeżeli do 30 
października radni nie zmienią nazwy ulicy 
Rolbieckiego, wówczas wojewoda wyda 
rozporządzenie i sam nada tej ulicy inną 
nazwę.
     Na koniec prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego Janina Kosiedowska zachęciła 
do obejrzenia wystawy znajdującej się
w Czytelni MBP, które przedstawia sylwetkę
i twórczość Józefa Chełmowskiego.

 Tekst i foto: MBP w Chojnicach

15 października 2017 roku mija 200 rocznica 
śmierci Tadeusza Kościuszki, inżyniera, pol-
skiego i amerykańskiego generała, dowódcy 
wojsk polskich oraz uczestnika wojny o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej.
   Dla uczczenia pamięci polskiego 
naczelnika sił zbrojnych w XVIII wieku
w Czytelni MBPw październiku i listopadzie 
można oglądać wystawę pod nazwą „Tade-
usz Kościuszko: Tylko wierność ludziom 
czyni z nas człowieka”. Ekspozycja składa 
się z dwóch części. Jedna jest poświęcona 
biografii Tadeusza Kościuszki oraz jego wi-
zerunkowi w sztuce i literaturze. Druga zaś 
przedstawia historię insurekcji kościusz-
kowskiej, w tym pierwszej, a zarazem 
najsłynniejszej bitwy pod Racławicami.
      Tadeusz Kościuszko jest postacią znaną 
nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, 

a nawet w Stanach Zjednoczonych. Napole-
on Bonaparte nazwał go „bohaterem półno-
cy”, a Thomas Jefferson stwierdził, że jest: 
„najczystszym synem wolności jakiego poz-
nałem [...] i to wolności dla wszystkich, a nie 
tylko dla nielicznych i bogatych”. Generałowi 
Kościuszce poświęconych jest mnóstwo 
wierszy, na jego cześć powstają pomniki na 
całym świecie, nawet najwyższy szczyt 
Australii nazwany został przez Edmunda 
Strzeleckiego Górą Kościuszki.
     W gablotach zobaczyć można także 
mapki przedstawiające zasięg insurekcji 
kościuszkowskiej oraz plansze, na których 
znajdują się fragmenty Panoramy Racławi-
ckiej. Na wystawie prezentowane są zbiory 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, 
m.in. książki i wycinki z prasy, a oglądać ją 
można do końca listopada. Zapraszamy!

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

    19 października 2017 roku w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
po raz czwarty odbyły się warsztaty diete-
tyczne z cyklu „Dieta bez tajemnic”, które 
poprowadziła dietetyk Alina Pasionek.
Warsztaty podzielone zostały na kilka blo-
ków tematycznych. Pierwszym była powtór-
ka najważniejszych zagadnień poruszanych 
podczas poprzednich spotkań. Alina Pasio-
nek przypomniała o tym, że nie ma jednej 
idealnej diety dla każdego, a uczestnicy 
wymienili wspólnie kilka tzw. złotych zasad 
zdrowego odżywiania. Omówiono także 
badania medyczne, jakie należy cyklicznie 
wykonywać. Następnie dietetyczka przeszła 
do kolejnego tematu, który dotyczył odpor-
ności. – Mamy jesień, także myślę, że to 
idealny czas, żeby porozmawiać o tym jak 
wzmocnić naszą odporność – mówiła Alina 
Pasionek. Uczestnicy mieli za zadanie 
opowiedzieć grupie o zaletach poszczegól-
nych suplementów, których pełne opisy 
znajdowały się na stolikach. Znalazły się 
wśród nich: kurkumina, miód manuka, 

witamina D3, probiotyki, laktoferyna, kwasy 
omega 3, siarka organiczna oraz imbir.
     Kolejne tematy dotyczyły probiotyków 
oraz podstawowej przemiany materii. Moż-
na było się dowiedzieć, na co zwracać uwa-
gę podczas kupowania probiotyków. Każdy 
obliczał także swoją podstawową przemianę 
materii na podstawie wzoru przygotowane-
go przez dietetyczkę. Przy tej okazji Alina 
Pasionek podkreśliła, że liczy się jakość 
jedzenia, a nie ilość kalorii. – Liczenie kalorii 
nie ma sensu, szkoda na to czasu – podkre-
ślała. Ostatnim punktem warsztatów był 
indeks glikemiczny. Prowadząca wspomnia-
ła, jak zastąpić produkty o wysokim indeksie 
oraz w jaki sposób obniżyć go w przypadku 
konkretnego produktu.
Na zakończenie dietetyczka przedstawiła 
kilka pozycji książkowych, które poleca oraz 
odpowiadała na indywidualne pytania. 
Zaprosiła także do odwiedzania jej strony 
internetowej zafitowani.pl, na której znajdują 
się porady dotyczące zdrowego stylu życia.

  Tekst i foto: MBP w Chojnicach
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6 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe medale 
wytańczyły tancerki Chojnickiego Centrum 
Kultury na V Ogólnopolskim Turnieju "Mistrz 
Tańca" w Łebie.
         Turniej, który odbył się 21 października, 
był nie lada wyzwaniem dla tancerek startu-
jących w kilku kategoriach. Zawody rozpo-
częły się o 9.00 rano, a najstarsze tancerki 
zakończyły rywalizację turniejową o 21.00. 
Wysiłek został nagrodzony medalami, które 
zawisły na szyjach naszych dziewcząt.
Aż trzy złote medale wytańczyła Klaudia 
Gruchała, w kategorii powyżej 15 lat. W tej 
samej kategorii trzy medale wytańczyła także 
Weronika Berndt. W kategorii do 15 lat naj-
lepiej na turnieju, w niezwykle silnej konku-
rencji, wypadły Monika Guentzel i Marta 
Szyszka. Brawurowo taniec współczesny 
zatańczyły Marta Szyszka i Klaudia Grucha-
ła. Monika Guentzel błyszczała w jazzie, 
niezwykle pięknie zatańczyła bardzo trudny 
temat "World Trade Center - Pamiętamy",
w kategorii solo show dance.
       W młodszych kategoriach do 11 lat pre-
zentowała się Kinga Kitowska, Zofia Koso-
bucka i Agnieszka Kitowska, najmłodsza 9 
letnia tancerka, wyjazdu zorganizowanego 
przez Chojnickie Centrum Kultury. Zosia 
Kosobucka, wytańczyła swój pierwszy finał
w solo jazz do 11 lat, dla której był to w solo 
dopiero drugi start w turnieju. Pierwszy finał
w solo show dance wytańczyła także Natalia 
Mosek w choreografii "Kopciuszek".

Wyniki:

Solo Taniec współczesny do 15 lat:
I miejsce Marta Szyszka, II miejsce Monika 
Guentzel, IV miejsce Marta Grabowska.
Solo Taniec współczesny pow. 15 lat:
I miejsce Klaudia Gruchała, III miejsce 
Weronika Berndt.
Solo show dance do 15:
I miejsce Monika Guentzel, IV miejsce 
Natalia Mosek.
Solo show dance pow. 15:
II miejsce Agnieszka Kwiatkowska.
Jazz dance solo do 15 lat:
I miejsce Monika Guentzel, II miejsce Marta 
Szyszka.
Jazz dance solo pow. 15 lat:
I miejsce Klaudia Gruchała, II Agnieszka 
Kwiatkowska, III Weronika Berndt.
Jazz dance duety od 12 lat:
I miejsce Klaudia Gruchała i Weronika 
Berndt, VI miejsce Natalia Myśków i Amelia 
Głuszek.
Taniec współczesny duety od 12 lat:
III miejsce Marta Szyszka i Natalia Mosek.
Solo jazz do 11 lat:
V miejsce Zofia Kosobucka.
Solo show dance do 11 lat:
VI miejsce Kinga Kitowska, VII miejsce 
Agnieszka Kitowska.

Gratulujemy znakomitych wyników!

W tym roku, kontynuując tradycję lat ubie-
głych, w Technikum nr 3 w Chojnicach, zor-
ganizowano konkurs dyniowy. Większość 
klas przygotowała oryginalne prace – latarnie 
dyniowe, wykorzystując powszechnie dostę-
pne  materiały. Uczestnicy konkursu wykaza-
li się kreatywnością, artyzmem i dbałością
o szczegóły.  Te kryteria zdecydowały, że
I miejsce zajęła klasa 2 Technik Turysta ze 
swoją ”rogatą” dynią, która bez kompleksów, 
mogłaby znaleźć się w scenografii filmów 
ekscentrycznego Tima Burtona. Na II miejscu 
uplasowała się klasa 4 Technik Cyfrowy
z Reklamą z wyjątkową, rzeźbioną dynią- 
twarzą. III miejsce zdobyły 2 dynie przygoto-
wane przez kl. 2 Technika Fototechnika – 
dynia-klaun oraz dynia z wyciętymi nietope-
rzami. Pozostali uczestnicy to klasy 3THT, 
2TG, 3TF, 4TF, 1THT. Zwycięska klasa za 
swój trud otrzymała pizzę 31 października w 
Halloween. Później konkursowe dynie moż-
na było podziwiać na zdjęciach na szkolnym 
korytarzu, FB i stronie szkoły. 
                       Joanna Roman- Wituszyńska

Nr 11/2017 (62)   LISTOPAD  2017

Z okazji VII Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia w Technikum nr 3 w Chojnicach 
odbył się konkurs na Mistrza skakanki.
      W konkursie udział wzięło 21 uczniów, 
pani pielęgniarka i przedstawiciele nauczy-
cieli. Wszyscy uczestnicy stworzyli bardzo 
miłą atmosferę. Każdy uczestnik skakał na 
skakance przez 30 sekund i jednocześnie 
musiał odpowiedzieć na przykładowe dzia-
łania z tabliczki mnożenia. Wygrała osoba, 

która udzieliła jak najwięcej poprawnych 
odpowiedzi i nie przerwała przeskoków przez 
skakankę. Zwyciężyły Gabriela Piekarska 
(IVtht) i Natalia Czapiewska (Ivtht), drugie 
miejsce Renata Chabowska(IVtht) i Kacper 
Boniecki(Itht), a na trzecim miejscu Ewa 
Kaczor (Itf). Dziękujemy wszystkim za udział 
w naszej zabawie. Organizatorem dobrej 
zabawy z matematyką była Balbina Nawro-
cka - nauczyciel matematyki.
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Zaczął się rok szkoleniowy dla uczniów klas 
mundurowych a tym samym kolejny sezon
w rywalizacji szkół, w których są klasy o pro-
filu mundurowym. W pierwszym etapie tych 
zawodów jest test sprawności fizycznej 
podobny w zestawieniu ćwiczeń, jaki mają 
żołnierze i policjanci podczas rocznych 
sprawdzianów. Organizatorem zawodów, 
jak co roku jest Liga Obrony Kraju z Chojnic
i Człuchowa a gospodarzem Zespół Szkół 
Sportowych. W dniu 25.10.2017 r. stanęli do 
rywalizacji uczniowie szkół z Chojnic, Człu-
chowa, Czerska i Czarnego. Łącznie wystar-
towało 80 uczniów pełnych zapału i werwy, 
aby pokazać swoje umiejętności sportowe. 
Klasyfikacja w zawodach była prowadzona 
indywidualnie dla  dziewcząt i chłopców oraz 
klasyfikacja zespołowa. Osiągnięto nastę-

pujące rezultaty: indywidualna dziewczęta 1 
miejsce Natalia Różewicz reprezentująca 
LO z Czersk, 2 miejsce Wiktoria Przerada
z BZDZ Chojnice 3 miejsce zajęła Marcelina 
Kosiarkiewicz z ZSS w Człuchowie.
Klasyfikacja indywidualna chłopców 1 miej-
sce Szymon Majewski z ZS Czarne, 2 miej-
sce Piotr Gorczycki z ZSS Człuchów a 3 
miejsce Nikodem Żubertowski. Klasyfika-
cja zespołowa przedstawia się następująco 
1 miejsce zespół z ZSS Człuchów, 2 miej-
sce zespół BZDZ Chojnice oraz 3 miejsce 
kolejny zespół z ZSS Człuchów. Należy 
nadmienić, że w zawodach brało udział aż 
18 zespołów reprezentujący różny poziom 
wyszkolenia. W tym roku odbędą się jeszcze 
dwa turnieje pływanie i strzelanie z pistoletu.

Jarosław Frączek

W dniu 15.10.2017 r. na strzelnicy w Nieży-
chowicach przeprowadzono zawody strze-
leckie z okazji święta Wojsk Radiotech-
nicznych. Zawody były poświęcone upa-
miętnieniu stacjonowania batalionów radio-
technicznych na ziemi chojnickiej od roku 
1974 kiedy to sformowano 22 batalion 
radiotechniczny. Organizatorem zawodów 
był Chojnicki Klub Strzelecki działający przy 
ZM LOK w Chojnicach. Zawody strzeleckie 
były przeprowadzone w strzelaniu z broni 

gładko lufowej. Uczestnikami zawodów byli 
nie tylko członkowie klubu ale i sympatycy 
tego rodzaju sportów. W wyniku zaciętej 
rywalizacji pierwsze miejsce zajął Pan Artur 
Wilk, drugie Maciej Szypryt a trzecie 
Ryszard Paluch. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do uczestnictwa w kolejnych 
zawodach strzeleckich,które są prowadzo-
ne na strzelnicach sportowych na terenie 
miasta i gminy.

Jarosław Frączek

W dniach 21 i 22.10.2017 Klub Strzelecki 
„Chojnice” LOK zorganizował kolejną impre-
zę strzelecką dla sympatyków strzelectwa 
sportowego na strzelnicy sportowo-bojowej 
w Nieżychowicach znajdującej się przy 
Stacji Paliw. Tym razem rozgrywano strze-
lania w dwóch konkurencjach. W pierwszym 
dniu był to pojedynek strzelecki polegający 
na strzelaniu do tarcz biathlonowych, kiedy 
to przeciwnicy muszą ostrzelać cele prze-
ciwnika. Dyscyplina jest widowiskowa gdyż 
wszyscy uczestnicy zawodów oglądają 
wyniki pojedynkujących się strzelców. W tej 
konkurencji wykorzystano umiejętności 
strzelców w posługiwaniu się karabinkiem 
sportowym kal. 5,6 mm. W tej konkurencji 
okazało się, że najlepiej strzelali goście
z Debrzna którzy zajęli czołowe miejsca min. 
I miejsce Marcin Ożga a II jego małżonka 

Danuta Ożga trzecim zwycięzcą był czło-
nek klubu strzeleckiego Bartosz Lewando-
wski.
W drugim dniu zawodów odbyły się strzela-
nia z pistoletu sportowego. Ta dyscyplina 
cieszyła się dużym zainteresowanie sympa-
tyków strzelectwa sportowego. W wyniku 
ostrej rywalizacji I miejsce zdobył Wojciech 
Gołębiewski II miejsce Maciej Rutowski 
Reprezentujący Brusy a III miejsce Artur 
Wilk. Klub Strzelecki „CHOJNICE” LOK 
zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą  
spróbować swoich sił w tej dyscyplinie 
sportu na kolejny cykl zawodów organizowa-
nych na strzelnicy w Nieżychowicach w mie-
siącu listopadzie. Najbliższe zawody już 
10.11.2017 z Okazji Odzyskania Niepodle-
głości.

Jarosław Frączek
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   W piątek 27 października 2017 roku w Czy-
telni MBP odbyła się promocja numeru 21 
„Kwartalnika Chojnickiego”. W jej trakcie 
swoje humoreski czytał i śpiewał człucho-
wianin Dariusz Gancewski, bohater Oficyny 
artystycznej tego numeru.

      Zanim jednak gość rozbawił uczestników 
spotkania, wszystkich przywitała, jak co 
kwartał, dyrektor MBP Anna Lipińska. 
Podkreśliła, że jesienna promocja wpisuje 
się po raz kolejny w obchody Dni Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej. A o tym, co działo 
przez cały tydzień w ramach tych Dni opo-
wiedziała prezes ZKP Janina Kosiedowska.

     Zawartość 21 numeru „Kwartalnika Choj-
nickiego”, wydawanego przez MBP, przy-
bliżył redaktor naczelny Kazimierz Jaru-
szewski. Jak mówił, trzy miesiące temu 
pismo miało mały jubileusz, bo ukazał się 20 
numer, a teraz jest numer 21, czyli oczko. 
Zdradził też plany Kolegium redakcyjnego. – 
„Na przyszły rok szykujemy małą niespo-
dziankę natury edytorskiej” – zapowiedział. 
Poinformował, że tematem przewodnim 
tego numeru są Tajne Chojnice i można 
przeczytać tekst Mariusza Brunki o chojnic-
kich masonach oraz artykuły prowadzącego 
o filomatach wileńskich i chojnickich. 
Zachęcając do lektury, podkreślił, że w tym 
roku przypada 300 rocznica powstania 
masonerii, a w Chojnicach pierwsza loża 
masońska powstała 230 lat temu. Można się 
też dowiedzieć, że filomaci część swojego 
ceremoniału zaczerpnęli właśnie od 
masonów.

    Jak w każdym numerze obszerna jest 
Kronika chojnicka. Znalazły się w niej teksty 
o wydarzeniach kulturalnych w lipcu, 
sierpniu i wrześniu, w tym o Chojnickiej Nocy 
Poetów, Narodowym Czytaniu „Wesela”, 
promocji książki Andrzeja Lorbieckiego, 
Marszu Szlakiem Pierwszej Kadrowej, 
jubileuszowej wystawie Chojnickiego Klubu 
Żeglarskiego czy spotkaniu z pisarką 
Pauliną Hendel. Redaktor naczelny zwrócił 
uwagę na artykuł Sylwii Hamerskiej o 57 
Krakowskim Festiwalu Filmowym i fakt, że 
autorka zasiadała w jury Międzynarodowej 
Federacji Klubów Filmowych. Zaakcentował 
atrakcyjność wizualną fotoreportażu Anny 
Zajkowskiej o XI Turnieju Rycerskim. Jak 
informował, prezentowaną organizacją jest 
Stowarzyszenie Przyjaciół Siódemki, które 
działa przy Zespole Szkół nr 7. Odnotowana 
także została sierpniowa nawałnica.

   W dziale Z dziejów miasta można prze-
czytać o nieudanej próbie przerzucenia
z Chojnic do Londynu ochotników do pol-
skiej armii na Zachodzie, o czym napisał 

prof. Włodzimierz Jastrzębski, wspomnienia 
Jana Malickiego „Knopy z ulicy Warszaw-
skiej (1936-1939)” oraz o duszpasterzu
z Wierzchowa Alojzym Wendzie. Rubryka 
Chojnice i okolice jest tym razem o miej-
scowości Modziel koło Zapcenia. – „Jestem 
zafascynowany, nie ukrywam, od lat Gocha-
mi” – przyznał autor Kazimierz Jaruszewski. 
Numer zamyka Oficyna artystyczna, w której 
znalazła się rozmowa z Dariuszem Gancew-
skim, autorem książeczki „Biszkopty. Czyli 
humoreski z życia wzięte ku uciesze 
gawiedzi wierszem spisane” oraz wybrane 
wierszyki.

    Po prezentacji artykułów głos zabrali 
niektórzy autorzy i obecni na spotkaniu. 
Profesor Jastrzębski zaapelował o pomoc
w poszukiwaniach dokładniejszych informa-
cji o dwóch chojniczanach i dwóch czer-
szczanach, którzy chcieli przedostać się do 
polskiej armii na Zachodzie. Andrzej Lorbie-
cki zwrócił uwagę na potrzebę upowszech-
niania wśród kolejnych pokoleń informacji
o miejscach pamięci w Chojnicach, a Bog-
dan Kuffel wspominał smutne i radosne 
momenty kadrówki.

   Ostatnim akcentem był występ człucho-
wianina Dariusza Gancewskiego, któremu 
akompaniowali Adam Gawroński, prowa-
dzący Scenę Dorosłych w Miejskim Domu 
Kultury w Człuchowie oraz Andrzej Zieliński, 
który kieruje człuchowskim Studiem Pio-
senki i jest członkiem jazzowego Dixie Band. 
Dariusz Gancewski wprowadził wszystkich 
w bardzo wesoły nastrój swoimi humores-
kami z ciekawymi spostrzeżeniami i żartobli-
wymi komentarzami. Zaprezentował wier-
szyki, które nie zostały opublikowane w ksią-
żce „Biszkopty”. Przyznał, że kiedy zaczął 
pisać do szuflady, córki zrobiły mu psikusa
i wpadły na pomysł wydania tych humore-
sek. Wyjaśnił także, skąd wziął się jego 
pseudonim – Pan Gancewski na okładce 
książki i dodał, że tak mówią też na niego 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Stołcznie, 
której jest dyrektorem. – „W tej naszej szarej 
i smutnej dość rzeczywistości trzeba móc 
spojrzeć z boku na niektóre rzeczy, spojrzeć 
z uśmiechem” – skomentował. Autor nie 
tylko odczytywał teksty, ale także śpiewał 
swoje wierszyki, a w chórku pomagali 
akompaniujący mu muzycy. Także obecni 
chętnie włączyli się do nucenia refrenów 
niektórych piosenek. Melodią do jednej
z humoresek okazała się nawet… muzyka 
Beethovena. Gość odczytał również kilka 
wierszyków tylko dla dorosłych… Na koniec 
tego miniwieczoru autorskiego można było 
kupić „Biszkopty” i otrzymać pamiątkowy 
wpis.

Tekst: MBP w Chojnicach

Kazimierz
Jaruszeski

Dariusz
Gancewski
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       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Chojnicach wyszło z inicjatywą wydania 
kalendarza na 2018 rok. Każdy miesiąc 
wyraża twórczość podopiecznych instytucji 
pieczy zastępczej. Kalendarz składa się
z dwunastu rysunków przedstawiających 
skojarzenia dzieci z domem. Inicjatywa jest 
bowiem oparta na haśle: „Mój dom, moja 
okolica”.

      Każdy miesiąc 2018 roku przedstawia 
jeden rysunek podopiecznego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Dzieło 
podpisane jest imieniem i nazwiskiem 
dziecka oraz wzbogacone o sentencję 
dorosłego. Jest to ciekawa konfrontacja 
spojrzeń dzieci i dorosłych na kwestie 
domowo-rodzinne, które de facto nie 
zmieniają się z pokolenia na pokolenia.
W tym kontekście różni je jedynie forma.

      Wśród autorów sentencji, obok pracow-
ników wyższych uczelni, znalazły się także 
osoby znane chojnickiemu środowisku – 
Burmistrz Miasta – Arseniusz Finster, 
Dyrektor PCPR – Andrzej Gąsiorowski, 
Starosta Chojnicki – Stanisław Skaja, 
Skarbnik Powiatu Chojnickiego – Elżbieta 
Smaglińska, Przewodniczący Rady Powia-
tu Chojnickiego – Robert Skórczewski, 
Skarbnik Miasta Chojnice – Wioletta 
Szreder, Sekretarz Miasta Chojnice – 
Robert Wajlonis oraz Pełnomocnik Bur-
mistrza Miasta Chojnice ds. rozwoju i współ-
pracy naukowej – Przemysław Zientkow-
ski.

A u t o r a m i  r y s u n k ó w  s ą  k o l e j n o :
Julia Łangowska – 12 lat,
Karolina Dobaczewska – 5 lat,
Michał Muszak – 4 lata, 
Nikola Mojsiuk – 13 lat, 
Sara Warnke – 14 lat, 
Filip Warnke – 6 lat, 
Wiktoria Krieger – 11 lat, 
Kinga Busa – 10 lat, 
Krystian Nowik – 13 lat, 
Weronika Pruszak – 6 lat, 
Wiktoria Zakrzewska – 13 lat 
oraz Leokadia Gruna – 11 lat.

Wstępem kalendarz opatrzył profesor 

nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wiceprze-
wodniczący Polskiego Towarzystwa Peda-
gogicznego – Piotr Kostyło. W odczuciu 
uczonego ta chojnicka inicjatywa ma 
napełniać serca czytelników rodzinnymi 
wspomnieniami i jednocześnie zachęcać do 
tworzenia ciepłej atmosfery. – Życzymy 
czytelnikom kalendarza dobrych odczuć, 
wdzięczności, gdy będą wspominali swój 
dom rodzinny oraz nadziei, gdy będą 
podejmowali trud tworzenia takiego domu 
dla siebie i najbliższych – podsumował 
zachęcająco Kostyło.

     Inicjatywa została objęta patronatem 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, Polskiego Towarzystwa Pedago-
gicznego oraz Miasta Chojnice. Dzieło 
promuje twórczość dzieci oraz instytucji 
tworzonych i utrzymywanych ze względu na 
dobro najmłodszych.

Kalendarz jest bezpłatny, dostępny w sie-
dzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie (budynek CEW).

Danuta Ciborowska

W piątek, 13 października, z okazji Dnia 
Nauczyciela, w szkole czuło się odświętną 
atmosferę. Uczniowie obdarowywali swoich 
nauczycieli kwiatami i pięknymi życzeniami. 
Na korytarzach szkolnych i w salach 
lekcyjnych pojawiły się plakaty z życzeniami 
przygotowane z tej okazji. Klasa III b pod 
opieką p. Anny Kamińskiej – Dalmer i klasa 
III f z p. Iwoną Martyniuk przygotowały pełen 
humoru spektakl pt. ,,Jeden dzień z życia 
ucznia”. Także samorząd uczniowski wycza-

rował upominki dla każdego nauczyciela. 
O godz. 13.00, szkolna delegacja z Dyrekcją 
szkoły w towarzystwie uczniów z kilku klas
i ich nauczycielami przy dźwięku werbli 
przemaszerowali pod pomnik Pomordowa-
nych Nauczycieli, aby zapalić znicze i złożyć 
wiązankę kwiatów. W ten sposób oddano 
hołd nauczycielom pomordowanym w cza-
sie II wojny światowej. 

(tekst, fot. M. Leszczyński)

W środę, 4 października odbyła się uroczys-
tość pasowania pierwszoklasistów na ucz-
niów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła 
pani dyrektor Ewa Modrzejewska, która
w swym przemówieniu zaznaczyła, że ślu-
bowanie to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w życiu każdego ucznia. Po przemó-
wieniu pani dyrektor, wprowadzono poczet 
sztandarowy. Zaśpiewano hymn państwo-
wy. Przedstawiciele klas pierwszych pode-
szli do sztandaru, wszyscy podnieśli dwa 
palce prawej ręki i uroczyście powtarzali 
słowa przysięgi. „Odą do radości” pięknie 
zagraną w wykonaniu zespołu instrumental-
nego "Flażolety" z klasy IV b (pod 
kierunkiem p. A. Szczepańskiej) rozpoczęła 
się część artystyczna. Uczniowie klasy IV c 
(pod opieką p. A. Redzimskiej) uświetnili tę 
ważną uroczystość piosenką i wierszem. 
Pierwszoklasiści po raz pierwszy zaprezen-
towali na scenie swe taneczno-wokalne 
umiejętności. Doniosłym momentem uro-
czystości było pasowanie na ucznia, które 
wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania 

dokonała pani dyrektor Ewa Modrzejewska. 
Wielkim ołówkiem i z dumą przyjmowała 
dzieci do grona uczniów naszej szkoły. Ku 
ogólnemu zdziwieniu aktu ślubowania 
dokonali również rodzice. Na pamiątkę tego 
doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały 
dyplomy i słodkie upominki.
      Wszystkim pierwszoklasistom życzymy 
sukcesów w nauce i radości z bycia 
uczniem.

(tekst A. Dolina, fot. M. Leszczyński)
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      W dniach 24 – 25 listopada 2017r. Odbyły 
się w II Chojnickie Dni Tischnerowskie. Tym 
razem  zatytułowane „Tischner jako wycho-
wawca”. Organizowane były przez Miasto 
Chojnice, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (UKW) i Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła Drugiego w Krakowie (UPJP II) 
przy współudziale Internationale Ferdinand 
Ebner Gesellschaft, Pomorskiego Towarzys-
twa Filozoficzno – Teologicznego, Bazyliki 
chojnickiej, Chojnickiego Centrum Kultury, 
Fundacji Fuhrmanna oraz Fundacji Zarze-
wie.
   Ciekawy program otworzyła I ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pod patronatem Wice-
premiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina, Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mieczysława 
Struka oraz Starosty Chojnickiego Stanisła-
wa Skai. W konferencji udział wzięło 13 prele-
gentów z ośrodków naukowych z kraju i z za-
granicy. Swoje referaty głosili pedagodzy, 
psycholodzy, filozofowie, socjolodzy i teolo-
dzy. O godzinie 17:00 w Kościele Gimnazjal-
nym odprawiona została Msza św. w intencji 
ks. prof. Józefa Tischnera, w trakcie której 
homilie wygłosił ks. dr Miłosz Hołda z Krako-

wa. Kulminacyjnym punktem pierwszego 
dnia było otwarte spotkanie zatytułowane 
„Czytanie Tischnera”, podczas którego Grze-
gorz Szlanga z Chojnickiego Studia Rapso-
dycznego czytał wybrane fragmenty dzieł 
Tischnera, a uczniowie ks. Profesora – prof. 
Piotr Kostyło i dr Krzysztof Skorulski wspomi-
nali swoje spotkania z Mistrzem.
     Kolejny dzień również obfitował w ciekawe 
spotkania. W oratorium chojnickiej Szkoły 
Katolickiej wykład do młodzieży pt. „Tischner 
waleczny wychowawca” wygłosił ks. dr Mi-
łosz Hołda, a młodzież zrewanżowała się 
spektaklem przygotowanym pod kierowni-
ctwem p. Eugenii Majewskiej na podstawie 
sztuki „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły.
Niestety z przyczyn niezależnych od orga-
nizatora nie odbyła się zapowiadana pro-
mocja książki prof. Waldemara Kmiecikow-
skiego  „Istnienie - Człowiek – Moralność”.
O nowym terminie promocji organizatorzy 
będą informować.
Z roku na rok w Chojnickich Dniach Tischne-
rowskich bierze udział coraz więcej choj-
niczan. To cieszy. Mam nadzieję, że impreza 
ta na stałe wpisze się w panoramę wydarzeń 
naukowych i kulturalnych naszego miasta. 

17 listopada br. rusza w ZSP nr 2 program 
"Podziel się pasją". Jest to zaczątek więk-
szego projektu mającego na celu utworzenie 
w Chojnicach Muzeum Kolekcjonerstwa.
Pomimo braku miejsca i własnego lokalu 
chcemy zacząć działać już teraz. Celem 
tego programu jest wzbudzenie zaintereso-
wań u młodych ludzi choć i nie tylko 
kolekcjonerstwem. Chcemy podzielić się 
swoimi pasjami, zbiorami i kolekcjami. 
Chowane są nieraz w zakamarkach z braku 
miejsca. Tworzą cześć historii rodzin, 
regionu, epok. Młodzi ludzie nie mają 
alternatywy w spędzaniu czasu wolnego, 
brak zainteresowań. Wyjdziemy im naprze-
ciw. Pokażemy co i jak można zbierać, gdzie 

kupować czy wymieniać. Opowiedzą nam 
kolekcjonerzy jak trudno było im zdobyć 
właśnie ten egzemplarz, zabawne anegdoty 
związane z historią danego przedmiotu.
W tym wszystkim najważniejszy jest dla nas 
kontakt z ludźmi. Spotkania odbędą się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Chojnicach w dniach 17.11.17, 24.11.17, 
1.12.17. Po nowym roku wrócimy i będziemy 
kontynuować spotkania do końca lutego. 
Pomogą nam w tym Chojniccy Kolekcjo-
nerzy i Muzeum Historyczno - Etnograficz-
ne. Organizator:

 Jacek Hałuszkiewicz - pedagog szkolny.  
tel. 515 597 343, jacekhgdy@interia.pl
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Dr Przemysław Zientkowski
Doktor nauk humanistycznych, Pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej.

Wydarzenia dotyczące tragicznej śmierci Franciszka Paw-
laka zdemobilizowanego kapitana WP, właściciela Raciąs-
kiego Młyna możemy poznać z kilku niezależnych źródeł. Na 
temat tych dramatycznych wydarzeń pisał ks. Z. Jutrzenka 
Trzebiatowski, bezpośredni świadek wydarzeń, pełniący
w omawianym okresie funkcję administratora parafii katolic-
kiej w Raciążu. Z jego bezcennych wspomnień ogłoszonych 
drukiem wynika, iż w Wielką Sobotę 1946 r. Franciszek 
Pawlak z Raciąskiego Młyna zaprosił go do domu, aby ten 
poświęcił dary wielkanocne w postaci pokarmu. Dalej 
duchowny wspomina: „Po święconce zasiedliśmy do stołu,
a było nas około 10 osób. Gdy pijemy kawę, zauważamy 
umundurowanych mężczyzn, którzy przez podwórze zbliżają 
się do domu. Pan Pawlak, który był oficerem w stanie 
spoczynku i też był w mundurze, spojrzał przez okno, powstał 
od stołu i powiedział: to są nasi. Zaledwie to wypowiedział, 
otwierają się drzwi z korytarza od kuchni, wpadają bandyci,
a jeden z nich puścił serię. Pawlak pada trupem na miejscu, 
jego córka Danuta, która siedziała po prawej stronie zostaje 
ranna w łokieć. Raniony zostaje jeden z bandytów. My zza 
stołu uciekliśmy do drugiego pokoju (…). Po wypadku 
zaprzężono konie, by odwieść mnie do Raciąża, a ranną 
Danutę do Tucholi, do szpitala (…)” Zob. szerzej. Ks. Z. 
Jutrzenka – Trzebiatowski, Przez trudy do radości, Gdańsk 
1999, s. 56-57.

       Warto podkreślić, iż w podobny sposób przedstawia te 
wydarzenia Pan Prof. Włodzimierz Jastrzębski w pracy 
zbiorowej pt. „Dzieje Raciąża i miejscowości soleckich”, 
wydanej w 2014 r., s. 206

     W raportach dekadowych za okres od 17.04.46 do 
27.04.46 r. Szefa PUBP w Tucholi do Szefa WUBP w Byd-
goszczy oraz sprawozdaniach miesięcznych odnajdujemy 
jeszcze kilka istotnych informacji dotyczących tej zawiłej 
sprawy. Sprawozdanie mówi, iż 20.04.1946 r. został 
dokonany napad na dom Franciszka Pawlaka w Raciąskim 
Młynie przez oddział 9 uzbrojonych osobników, którzy 
zastrzelili Franciszka Pawlaka i ranili w rękę kilkuletnią córkę 
(imienia raport nie wymienia) oraz księdza który był tam 
gościem. W czasie napadu został postrzelony przez swojego 
jeden z uczestników grupy. Rannego zabrali na wóz 
zaprzężony w konie zabitego i wyjechali do wsi w powiecie 

chojnickim, gdzie pozostawili towarzysza u niejakiego 
Peplińskiego. Ranny zmarł 21.04.1946 r. o godzinie 11.00. 
Zabitemu Franciszkowi Pawlakowi zabrano mundur i doku-
menty. Inne sprawozdania bezpieki za ten okres w tym spra-
wozdanie miesięczne Szefa PUBP w Tucholi  pisze o tym 
wydarzeniu bardzo lakonicznie i nie wnosi nic nowego do 
sprawy.

      Pozwolę w tym miejscu odnieść się do bardzo istotnej 
kwestii, którą przez lata fałszywie powielano. Te dramatyczne 
wydarzenia i inne, jak chociażby podobne zdarzenia, które 
wydarzyły się w Śliwicach 15.09.1946 r. niesprawiedliwie 
scedowano na V Brygadę Wileńską pod dowództwem majora  
Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Tymczasem 
inicjatorem napadu na posesję Pawlaka była grupa pod 
dowództwem Władysława Chelińskiego ps. „Mały”, która
w I kwartale 1946 r. nawiązała współpracę z rodziną Kopisz-
ków i w ten sposób grupa zaczęła zyskiwać powoli miano 
„tutejszej”. Prawdą jest fakt, iż grupa ta nawiązała współpracę 
i weszła na krótki czas w skład V Brygady Wileńskiej, ale stało 
się to dopiero w sierpniu 1946 r. W związku z powyższym nie 
można nawet spekulować, iż inicjatorem dramatycznych 
wydarzeń w Raciąskim Młynie była V Brygada Wileńska pod 
dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza, bowiem 
działalność jej na terenie Borów Tucholskich rozpoczęła się
1 kwietnia 1946 r. i w wymienionym miesiącu operowała tutaj 
zaledwie szwadronem. Nasilenie działalności V Brygady 
Wileńskiej rozpoczyna się od maja i trwa do początków 
listopada. Zob. szerzej na temat działalności V Brygady 
Wileńskiej oraz grupy Władysława Chelińskiego ps. „Mały”: 
A. Węsierski, Śliwicki Słownik Biograficzny, T. II, Bydgoszcz 
2016, s. 20-30, 121-146.

     O tym, iż działalność zbrojnego podziemia niepodległo-
ściowego po 1945 r. jest słabo znana na omawianym terenie, 
świadczy chociażby artykuł z 2016 r. na łamach Chojni-
czanina.pl. Całkiem ciekawy, jeżeli chodzi o historię rodzinną, 
jednak autor wyraźnie się pogubił myląc fakty, periodyzację, 
osoby i zdarzenia. Widać wyraźnie, iż w topografii wydarzeń
z historii powojennej Pomorza – Borów Tucholskich bardzo 
słabo się orientuje. Zauważa się w tej części wykładu, iż 
wywody są chaotyczne, niejasne i niepoukładane w czasie.
 

       Chociaż tutaj Stop! W moim odczuciu - nie można owej 
notatki nobilitować do rangi artykułu. Persyflażowo ujął to 
bym mniej więcej tak: „Jedna B…. powiedziała drugiej B…”. 
Autorem tej notatki - pomyłki, którą aż wstyd, włączać do 
obiegu tym bardziej naukowego jest Benon J. Szmyt. Autor 
jak wynika z jego narracji usłyszał historię od swojej zmarłej 
teściowej w latach 70. XX w. i na tej podstawie sporządził 
fałszywą rekonstrukcję tych wydarzeń, sprzeniewierzył 
periodyzację, nie dokonał konfrontacji z innymi źródłami czy 
nawet istniejącą literaturą przedmiotu, krzywdząc przy tym 
niewinnego człowieka i jego rodzinę. Otóż Franciszek 
Pawlak, bo przecież o niego chodzi nie był konfidentem 
gestapo i na pewno żadne Państwo Podziemne nie wydało 
na niego wyroku śmierci. Są to nieudane domysły piszącego 
lub być może pobożne życzenie wplecione do jego 
niefortunnej historii za które powinien się wstydzić. A szkoda, 
bowiem jeszcze raz podkreślam sama historia rodzinna – 
interesująca.

      Powracając do Franciszka Pawlaka oraz jego rodziny to 
warto podkreślić, iż była to zasłużona rodzina o bogatych 
tradycjach patriotycznych, prowadząca w tym rejonie młyn
i tartak – zob. szerzej: A. Węsierski, Szkice z dziejów Tucholi
i powiatu w dwudziestoleciu międzywojennym, T. II, Byd-
goszcz 2014, s. 82-124.

       Zdaniem piszącego te słowa, akcja Władysława Cheliń-
skiego nie była przemyślana i zaplanowana strategicznie. 
Nosiła znamiona - patrząc na jej efekty samowolki i przypad-
kowego niefortunnego zajścia, który przerodził się w chaos, 
podczas którego zginął niewinny człowiek – świadczy o tym 
(postrzelenie własnego towarzysza broni). Niewykluczony 
jest także inny scenariusz na który zwrócił cytowany i wspo-
mniany wcześniej prof. W. Jastrzębski: „Wiele wskazuje na 
to, iż w ten sposób rodzina Kopiszków, z którą Franciszek 
Pawlak miał przed wojną sytuacje konfliktowe „uregulowała 
dawne długi”. (Włodzimierz Jastrzębski w pracy zbiorowej pt. 
„Dzieje Raciąża i miejscowości sołeckich”, wydanej w 2014 r., 
s. 206)

Adam Węsierski
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18:30    PREMIERA!  126 min  thriller, sesnacyjny   15 latTunel 
 21 lis (Wtorek)
17:30   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:45    PREMIERA!  126 min  thriller, sesnacyjny   15 latTunel 
 22 lis (Środa)
17:30   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:45   PREMIERA!  126 min  thriller, sesnacyjny   15 latTunel  
 23 lis (Czwartek)
17:30   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:45    PREMIERA!  126 min  thriller, sesnacyjny   15 latTunel 
 24 lis (Piątek)
16:00   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
17:30  PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa 
19:45    PREMIERA!  110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY
 25 lis (Sobota)
14:00   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
15:30    PREMIERA!  110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY
18:00   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
 26 lis (Niedziela)
14:00   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
15:30   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
18:00   PREMIERA!  110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY 
 28 lis (Wtorek)
15:45   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
17:15   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:30   PREMIERA!  110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY 
 29 lis (Środa)
15:45   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
17:15   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:30   110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY  PREMIERA! 
 30 lis (Czwartek)
15:45   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
17:15   PREMIERA!  112 min  Dramat    12 latSprawa Chrystusa
19:30    PREMIERA!  110 min  Biograficzny, Sportowy  12 latNAJLEPSZY
 1 gru (Piątek)
16:00   PREMIARA!  97 min  animowany   b/oKumple z dżungli 
18:00   PREMIERA!  70 min  Familijny    b/oMikołaj w każdym z nas
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Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli! Pasiasty kung-fu 
pingwin - Maurice, jego pasiasty syn, kung-fu… złota rybka - Junior, 
genialny wyrak - Gilbert, waleczny goryl - Miguel oraz czarująca 
nietoperka - Batricia. Na drodze wesołej bandy staje piroman koala - 
Igor, który wiele lat temu miał plan zniszczenia dżungli. Wtedy 
zagładę powstrzymała tygrysica - mama Maurice’a. Teraz szalony 
koala ma szansę się zemścić. Kumple z dżungli – na ratunek!

Dziennikarz śledczy, po tym jak jego żona niespodziewanie z ateizmu 
przeszła na chrześcijaństwo, postanawia udowodnić brak istnienia 
Boga. Lee (Mike Vogel, „Służące”) był na samym szczycie. Jego 
mistrzowskie reportaże śledcze przynosiły mu nagrody i umożliwiały 
awans w „Chicago Tribune”, a w domu czekała na niego kochająca 
żona (Erika Christensen, „Weronika postanawia umrzeć”) i dzieci. 
Miał poczucie, że jako pan swojego losu jest zawsze nieomylny. Pew-
nego wieczoru jednak wszystko się zmieniło... Groźba utraty rodziny 
stała się przyczyną, dla której ten zagorzały racjonalista i ateista 
postanowił zmierzyć się z największą tajemnicą chrześcijaństwa. 
Wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie to najważniejsze dzien-
nikarskie śledztwo w dziejach...

Historia życia Jerzego Górskiego, który mimo wielu przeciwności 
został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Głównym bohaterem 
filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, 
pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna 
morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, 
historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg 
śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach 
świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman
 z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, 
gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga 
stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

Nie musisz być dorosły ani bogaty aby dla swych bliskich stać się 
Mikołajem. A gdy odkryjesz piękno ciepłych, rodzinnych Świąt
i podzielisz się tą radością z ważnymi dla ciebie osobami, kto wie, 
może spotkasz Świętego Mikołaja we własnej osobie. To jest właśnie 
filmowa opowieść o takim spotkaniu...
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Rok do końca
 Listopad oznacza, że do końca kadencji pozostał 
okrągły rok. W materialnej sferze, to wiosna, lato i trochę 
jesieni. Piszę, o materialnej – w kontekście inwestycji i reali-
zacji programu 2018. 
 Gdybym otrzymał pytanie: jak idzie? To krótko 
odpowiem średnio, a w pewnych obszarach niedobrze, ale od 
razu dodam, że pracujemy, aby to poprawić.
 Po stronie plusów możemy zaliczyć przeszło 150 mln 
PLN unijnych pieniędzy, które pozyskaliśmy w tej kadencji. 
Zakończyliśmy modernizację oczyszczalni ścieków (przeszło 
110 mln PLN), a z innymi tematami stoimy. Chodzi o węzeł 
integracyjny transportowy ( ok. 50 mln PLN) i deszczówki 
(ponad 60 mln PLN). Procedury unijne i „stan rynku 
wykonawców” spowalniają nasze działania, ale w listopadzie 
„odpalimy” tematy i mam nadzieję, że przetargi będą 
rozstrzygnięte. Wszystko drożeje – mam obawy, czy nie trzeba 
będzie dokładać „z własnych”, których przecież nie mamy
w nieograniczonej ilości. Reasumując – rekord w ilości 
pozyskanych środków z UE i zatory w uruchamianiu inwestycji. 
Zapewniam, że zrobimy wszystko, żeby wiosną tematy 
ruszyły. Znowu poprawimy jakość życia i zmienimy Chojnice! 

Jak zakończymy 2017 rok
 Inwestycje oświatowe wykonane w 100%. W naj-
bliższy piątek oddajemy Człuchowską. Przebudowane skrzy-
żowania, ścieżki rowerowe, deszczówka, sygnalizacja świetl-
na, oświetlenie ledowe. W mojej ocenie piękny projekt i bardzo 
dobra realizacja firmy Marbruk. 
 Gotowy jest już nowy 24-ro rodzinny budynek 
ChTBS-u przy Kartuskiej i nowa część ulicy. Budują dewe-
loperzy i miasto Chojnice, poprzez swoją spółkę też. Mamy 
dalsze plany i będą powstawały kolejne budynki. 
 Ulice na oś. Bytowskim – realizujemy, ale mamy spo-
re opóźnienie. Powinniśmy do 15 grudnia uporać się z tema-
tem, modlę się, aby zima przyszła 24 grudnia. Pięć ulic, które 
budujemy, to zupełnie nowa jakość na osiedlu.

 Chojnickie Centrum Kultury – jak będzie wyglądało, 
to już widać. Będzie to jeden z piękniejszych obiektów w mie-
ście. Ciekawa bryła, piękne położenie, innowacyjna elewacja
i rozwiązania technologiczne. Jest jednak problem. Niestety 
mamy opóźnienie. Pracujemy nad tym, aby maksymalnie je 
zmniejszyć, ale problemów jest jeszcze kilka do rozwiązania. 
Szalenie trudna inwestycja. Moi adwersarze życzą mi, abym 
nie skończył tej budowy do lata 2018 roku, wtedy Ich zdaniem 
na pewno przegram wybory. No cóż – pożyjemy zobaczymy. 
Nie będę ukrywał, że nie śpię po nocach przez to opóźnienie, 
ale mam przekonanie, że będzie dobrze! 

Wybory uzupełniające

 Marcin Łęgowski, Kornelia Żywicka, czy też Marcin 
Wałdoch? Wybór należy do mieszkańców, ale prorokuję, że to 
ostatnie wybory w okręgu jednomandatowym. Na pewno Sejm 
(PiS) to zmieni na wybory proporcjonalne, ale wróćmy do 
tematu. Pewnie Was, drodzy Czytelnicy zaskoczę tym, co za 
moment przeczytacie, ale tak naprawdę myślę. Z racji, iż mam 
mój Komitet i Marcin Łęgowski startuje z niego, w sposób 
oczywisty popieram Marcina. Chciałbym jednak zwrócić 
uwagę na „drugiego Marcina” – p. dr Marcina Wałdocha. Te 
wybory są tylko na rok. Ale chciałbym publicznie oświadczyć, 
że bardzo chciałbym, aby p. dr Marcin Wałdoch był w nowej 
kadencji, a więc w bliskiej perspektywie radnym. W naszej 
rozmowie, która odbyła się kilka miesięcy temu powiedziałem, 
że ma bardzo duży potencjał i ważne jest, żebyśmy różniąc się 
światopoglądowo rozmawiali i współpracowali w realizacji 
celów polityki społeczno-gospodarczej od budżetów 
obywatelskich – po budowę nowej 212 (zachodnie obejście). 
Myślę, że możemy „czerpać z siebie”. Ja też 18-20 lat temu 
szukałem drogi i dzięki aktywności, pracy i nauce wiele 
osiągnąłem. Uważam, że M. Wałdoch „jest skazany” na 
sukces w nauce – może nawet zostać profesorem, ale też 
może odnieść sukces w pracy dla miasta Chojnice. Nie 
musimy się wzajemnie niszczyć więcej dobrego uczynimy 
współpracując dla Chojnic, dla mieszkańców. Deklaruję 
szczerze, chcę podjąć współpracę, żebyśmy nie żałowali 
straconej szansy. Państwo dokładnie wiecie, że ja zawsze 
akceptuję ludzi aktywnych, którzy są zaangażowani w roz-
wiązywanie naszych wspólnych problemów. Pani Kornelia 
Żywicka – no cóż … może nie powinienem pisać krytycznie, ale 
muszę wskazać na kilka zdarzeń. Program „Pomorze 
Samorządowe” TVP3 i Pani Kornelia wypowiedziała się o węź-
le integracyjno-transportowym. Słucham i „uszom nie wierzę” – 
myślałem, że spadnę z krzesła! Nigdy nie słyszałem negatyw-
nych opinii o potrzebie budowy nowego dworca PKP i węzła 
transportowego. Węzeł zdaniem Pani Kornelii jest nie potrzeby 
bo za mało pociągów jeździ. Zgoda, że za mało, ale bez węzła 
w ogóle nie będą jeździć, a pytanie było o węzeł, a nie ilość 
połączeń. Dodam, że za pociągi odpowiada Rząd i Samorząd 
Województwa. Jako architekt, co zawsze podkreśla, wykazała 
się olbrzymią niekompetencją i brakiem podstawowej wiedzy. 
Drugi temat to moja współpraca z Panią Kornelią jako 
przewodniczącą osiedla. Niestety, nie jest dobrze, nawet 
Marek Szmaglinski z PiS-u – szef osiedla bytowskie 
oddzwania do mnie, a Pani Kornelia nie. Próbowałem szukać 
kompromisu w realizacji placu zabaw na Modraku, ale nie 
dość, że nie podnosiła telefonów ode mnie , to nie była i do 
dzisiaj nie jest gotowa na kompromis. Nie podoba mi się też to 

ciągłe chwalenie „jestem architektem”, tyle zrobiłam społe-
cznie itd.”. Niech to, Pani Kornelio, mówią o Pani ludzie, a nie 
Pani sama o sobie – będzie skromniej. Trzeci kandydat Marcin 
Łęgowski. O poparcie Jego kandydatury proszę i zabiegam – 
dlaczego? Z kilku powodów. Jest jednym z najbardziej 
utytułowanych sportowców w historii Chojnic: 7 razy był 
mistrzem Polski, 6 razy mistrz Polski drużynowo, brązowy 
medal na mistrzostwach Europy, srebro i brąz w mistrzostwach 
Unii Europejskiej. Jest pierwszym w historii trenerem repre-
zentacji Polski kadetów. Trenuje w UKS Bokser, to nasz 
chojnicki klub. To niesamowity dorobek! Ile trzeba pracy, 
samozaparcia, wysiłku i mądrości, żeby tyle w sporcie 
osiągnąć! On to zrobił! Trzy lata temu został radnym i kilka 
miesięcy temu wygasł jego mandat. Dlaczego? Wyjaśnię to
w prosty sposób. W Polsce obowiązuje prawo, dodam restry-
ktywne, co pokazuje przykład Marcina, według którego radni 
nie mogą prowadzić działalności z wykorzystaniem majątku 
gminy (mienia komunalnego). W 2012 roku, a więc 2 lata przed 
wyborami Marcin dostał od teściowej kiosk (róg Piłsudskiego  – 
Warszawska). Kiosk ten stoi na gruncie wspólnoty, w której ma 
też udział ZGM, a więc spółka miejska. To już wystarczyło żeby 
wygasić mandat. Broniliśmy Marcina w trzech instancjach 
sądowych tłumacząc, że to wspólnota, a nie mienie gminne
i okazuje się, że wystarczy, iż gmina ma „udział” – nie musi być 
właścicielem! Ja jednak zwracam uwagę na inny aspekt. 
Gdyby Marcin dostał tą dzierżawę jak był radnym, to może 
byłoby „coś na rzeczy”, ale jego teściowa miała tą dzierżawę 
wiele lat, Marcin dostał kiosk z dzierżawą zanim został radnym! 
Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek korupcji! Prawo jest 
prawem, ale przyznajcie Państwo czy jest sprawiedliwie. 
Marcin Łęgowski zachował się jak prawdziwy bokser. Przegrał 
pierwszą rundę, bo stracił mandat, ale w przerwie przed drugą 
zrezygnował z kiosku, czyli uporządkował prawnie sporną 
kwestię i będzie walczył w drugiej rundzie, będzie kandydował. 
Taka postawa pokazuje hart ducha i niezłomny charakter. 
Dajcie szansę Marcinowi i zagłosujcie na niego! Zapytajcie 
jakim był radnym, co zrobił? Otóż ma swój wkład w decyzje, 
które dały nam nowe szanse rozwojowe, piszę o tym na 
wstępie. Podkreślał, że w pierwszej kadencji chce się uczyć. 
Uczył się i był przy tym bardzo skromny. Wykorzystałem jego 
wiedzę i opinię w działaniach związanych ze sportem. Od 
stypendiów, po budowę nowych obiektów, np.: rozpoczęta 
budowa kompleksu boisk przy SP5, a także rozbudowa 
stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930”. Dzisiaj Marcin jest 
nauczycielem i wychowawcą, przez sport wielu młodych ludzi, 
którzy zamiast „wałęsać się po osiedlu” ciężko trenują by być 
może osiągnąć takie sukcesy jak On. 

Arseniusz Finster
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      Właśnie mijają trzy lata od chwili, w której w wyborach 
chojniczanie zdecydowali, że nasze stowarzyszenie stanie 
się opozycją dla burmistrza. Z woli wyborców radni PChS 
zasiedli w radzie miejskiej, powołali w niej swój klub i od-
ważnie prezentują, często odmienne stanowisko. Wypada 
zatem choć pobieżnie porównać to co ujęliśmy w 2014 r.
w swoich założeniach programowych z obecnym stanem 
naszego samorządu. Cóż osiągnęliśmy?
       W zakresie funkcjonowania władz miejskich dokonaliśmy 
postępu w upodmiotowieniu rady miejskiej, poprzez powo-
łanie do życia autentycznej opozycji. Nastawionej krytycznie, 
uważnej, ale nie krytykanckiej i gotowej na popieranie 
dobrych rozwiązań. Opozycji prezentującej odrębne stano-
wisko w wielu sprawach a także głosującej zgodnie z włas-
nym sumieniem i własnym pojmowaniem potrzeb miasta. Nie 
jesteśmy przy tym opozycją totalną, skoro w większości 
spraw mieliśmy taki sam pogląd jak radni A. Finstera (np. co 
do wielu aktów planistycznych czy decyzji  przekształcenio-
wych), ale tam gdzie się z burmistrzem nie zgadzamy (np. po-
lityce budżetowej, wysokości opłat i podatków, stosunku do 
straży miejskiej) – mówimy to zawsze otwarcie i zdecydowa-
nie.
     Nasi wyborcy doceniają takie podejście, licznie odwiedza-
jąc radnych PChS na ich cotygodniowych dyżurach, zgłasza-
jąc propozycje interpelacji i zapytań. Niemałym sukcesem 
jest też wdrożenie propozycji PChSu z ostatniej kampanii
w postaci funkcjonowania w naszym mieście tylko jednego 
wiceburmistrza. Nie pogorszyło to w żadnym stopniu zarzą-
dzania miastem, a przyniosło wymierne oszczędności – ok. 
400 000 zł w skali ostatnich trzech lat! Przyczyniliśmy się 
również do ograniczenia zjawisk patologicznych, przede 
wszystkim w zakresie bezwzględnego przestrzegania 
przepisów antykorupcyjnych, co najpełniej uzyskało swoje 
potwierdzenie w inicjatywie naszego klubu ukierunkowanym 
na wygaszenie mandatów dwóch radnych prowadzących 
nielegalnie działalność gospodarczą na mieniu miasta. 
Pomimo, iż nasz wniosek przyznania mieszkańcom prawa 
inicjatywy uchwałodawczej nie spotkał się z poparciem 
większości rady miejskiej, nasz klub – ze zmiennym szczę-
ściem – próbuje wypełnić tę lukę, zgłaszając swoje propo-
zycje, np. w przedmiocie nazewnictwa ulic.
    Czasami udaje się nam przemycić nasze programowe 
propozycje w formie stałego upominania się o konkretne 
sprawy i piętnowania błędów lub nadużyć. I tak, nasze wielo-
letnie zwracanie uwagi na liczne nieprawidłowości w zarzą-
dzaniu miejską spółką Centrum Park przyczyniło się w zasad-
niczy sposób do odejścia prezesa Palucha. Także krytyka 
zachowawczej polityki zbywania lokali komunalnych ich 
mieszkańcom przez ZGM sp. z o.o. odniosło ten skutek, iż 
komisja rewizyjna rady miejskiej podzieliła część naszych 
postulatów w tym względzie.
       Popierając pierwszy uchwalony w tej kadencji budżet na 
2015 r. przyczyniliśmy się do krótkotrwałego uzdrowienia 
miejskiej gospodarki budżetowej, dzięki czemu mógł 
burmistrz pozyskać dodatkowe środki na planowane przez 
siebie liczne inwestycje. Nigdy nie zgłaszaliśmy propozycji 
demagogicznych lub nieuwzględniających realnych możliwo-
ści miasta. Ceniąc sobie rozwój pamiętaliśmy o zachowaniu 
ostrożności w gospodarowaniu mieniem publicznym. 
Wspierając ideę budżetów osiedlowo-obywatelskich 

podkreślaliśmy zawsze, iż zasadniczą rolę w tych procesach 
wydatkowania środków miejskich powinny mieć zarządy 
poszczególnych osiedli, a nie wyłącznie miejscy urzędnicy.
   W zagospodarowaniu przestrzennym konsekwentnie 
zachęcaliśmy burmistrza do uwzględniania postulatów 
konkretnych społeczności, których bezpośrednio dotyczą 
skutki określonych inwestycji. Dotyczy to w szczególności 
osiedla „Asnyka” i innych terenów (Kolejarz, Zamieście), 
których dotykają skutki budowy tzw. zachodniego obejścia 
miasta. Przejawem zaufania, jakiego doznajemy od miesz-
kańców tej części miasta były niedawne konsultacje w tej 
sprawie. Podobne sygnały docierają do nas z osiedla 
„Metalowiec”. Przestrzegaliśmy przed nazbyt pochopnym 
przekształceniem działek ogródkowych w osiedle, podkre-
ślając, iż najważniejsze w tym procesie powinny być interesy 
mieszkańców.
      Nawet propozycja PChS dotycząca bezpłatnej komunika-
cji miejskiej, tak krytykowana przez A. Finstera nie jest mu już 
aż tak niemiła, czego dowodem jest jego ostatni pomysł 
obniżenia opłat za bilet miesięczny o połowę! Świadczy to 
najlepiej o tym, że nie składamy propozycji, których nie 
moglibyśmy jako wspólnota samorządowa zrealizować. 
Dotyczy to też kwestii dalszego istnienia straży miejskiej. 
Poparcie jakiego udzielili nam mieszkańcy w referendum 
lokalnym powoduje, że nasze postulaty w zakresie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa są wysłuchiwane i co (niestety 
tylko na pewien czas!) pozwoliło zmniejszyć koszty, jakie po-
nosimy na utrzymywanie burmistrzowskiej formacji w mundu-
rach.
      W ostatnim numerze „chojniczanina.pl” opisaliśmy sze-
roko propozycje programowe naszego kandydata na 
pełnomocnika burmistrza ds. osób niepełnosprawnych Artura 
Eichenlauba. Nie sposób zatem twierdzić, iż nie potrafimy 
również wspomóc kadrowo i merytorycznie obecnej władzy,
o ile tylko są one skłonne uwzględniać nasze postulaty.
    Za rok kolejne wybory. Czujemy się upoważnieni do 
propagowania swoich propozycji programowych. Ostanie, 
korzystne dla nas wybory uzupełniające upewniają nas, że 
możemy liczyć na akceptację i poparcie wyborców. Z nadzieją 
zgłosiliśmy więc Kornelię Żywicką w kolejnych wyborach, 
wyznaczonych na początek grudnia br. Wiemy bowiem, iż bez 
większej reprezentacji w radzie miejskiej, wiele z naszych 
postulatów pozostanie tylko na papierze. Z drugiej strony 
wybory w końcu 2018 r. powinny być prawdziwą batalią o wi-
zję miasta, której nie wolno sprowadzać wyłącznie do 
kilkuletniego planu inwestycyjnego za unijne pieniądze. To 
realizować trzeba bowiem na bieżąco. Ważne, aby nie zgubić 
tego co rzeczywiście twórcze, bo ukierunkowane na podno-
szenie zamożności mieszkańców, ich przedsiębiorczości
i mobilności, zwiększenia możliwości uczestnictwa w rozwoju 
regionalnym. Bez nowych pomysłów i nowych ludzi wyzwania 
te nie znajdą odzewu w naszym mieście i nie przyniosą 
pozytywnych zmian, na które tak bardzo wszyscy liczymy. 
Należy mieć tylko nadzieję, że także inne ugrupowania 
(reprezentowane w radzie miejskie - ChRS, PO czy poza nią, 
jak PiS)  podejmą trud budowania opozycyjnej alternatywy. 
Bez względu na innych – my z tej drogi na pewno nie 
zejdziemy. 

Mariusz Brunka, Kamil Kaczmarek,

Co nam się udało, czyli programowe podsumowanie.
Debatka ustawka.
W pierwszej dekadzie miała miejsce debata TVP Gdańsk w Choj-
nicach w ramach cyklu "Pomorze Samorządowe". Wydawało się, 
że jej celem będzie pokazanie jakie osiągnięcia i trudności ma 
samorząd naszego miasta. Cóż, założenia telewizji rządowej były 
inne - dowalić każdemu samorządowcowi, który nie jest z PiSu. 
Ustawka zaczęła się już przed programem. Uczestnicy debaty 
byli pudrowani, aby nie "błyszczeć" w doświetleniu kamer (w moje 
wysokie czoło musieli sporo zainwestować). Przypudrowano 
także trzy osoby z około dwudziestoosobowej widowni. Dziwnym 
trafem tylko te osoby zabrały "spontanicznie" głos z widowni. Jak 
żywo TVP PRL. Pod względem technicznym realizacja programu 
przypominała początek lat dziewięćdziesiątych. W mieście radni 
Platformy Obywatelskiej RP są w konstruktywnej opozycji, czyli 
jeśli oceniają propozycje burmistrza jako niekorzystne dla miesz-
kańców Chojnic, głosują przeciw. Kiedy sprzyjają rozwojowi 
Miasta, to są "za". Nie interesuje nas wyłącznie dokopanie 
koalicji. Program nie zachował jednak nawet pozorów przyzwo-
itości, a nie trudno domyślić się, gdzie powstał ukryty scenariusz 
tej ustawki. W jego ramach zaplanowano także ataki na wójta 
Gminy Chojnice i starostę chojnickiego, których ... nie zapro-
szono do programu. Jestem w opozycji do starosty, czemu daję 
wyraz na sesjach, ale trzeba zachować pewne standardy. Także 
oceniam krytycznie część decyzji burmistrza. Jednak między 
negatywną oceną etyczną wystawienia w wyborach uzupeł-
niających radnego, którego pozbawił mandatu wojewoda, a zale-
wem populizmu płynącego z ust części uczestników debaty, jest 
spora różnica. W tej fali trudno było przebić się z konstruktywnymi 
propozycjami. Tak na marginesie - zupełnie inaczej wyglądał 
wcześniejszy program z tego cyklu emitowany z Pelplina. Istna 
laurka, więc zapewne Czytelniku domyślasz się, z jakiej partii jest 
burmistrz naszej diecezjalnej stolicy...

Program dla Polski,
Odbyła się Konwencja Programowa Platformy Obywatelskiej RP. 
Przyjęto do realizacji w przyszłości wiele ciekawych rozwiązań. 
Pozwolę sobie przywołać tylko te najistotniejsze dla przeciętnego 
mieszkańca naszego miasta. Program 500+ jest wielką pomocą 
dla polskich rodzin, ale jest niesprawiedliwy, bo obejmuje dopiero 
drugie i kolejne dzieci. Pomijam matki samotnie wychowujące 
dzieci, bo kryterium finansowe jest tak wyśrubowane, że prak-
tycznie korzystają jedynie bezrobotne lub pracujące "na czarno". 
W czym gorszy jest bliźniak, który urodził się jako pierwszy albo 
tzw. pierworodny? PO proponuje zasiłek na każde dziecko. Już 
słyszę te głosy oburzenia, że „Platforma była przeciw programowi 
500+”. Była, bo obawiała się o budżet państwa, który jednak 
wytrzymał i przy  wzroście nadwyżki w budżecie, którą chwalą się 
rządzący, nie powinno być z tym problemu. Poza tym jesteśmy na 
etapie wzrostu gospodarczego. Chciałbym też przypomnieć, że
w 2011 przeciwnikiem tego rozwiązania (wymyślonego przez 
PJN) był... PiS. Ówczesna poseł Beata Szydło używała 
argumentów profesora Balcerowicza, a jej partyjni koledzy 
mówili, że „polskie rodziny sobie poradzą - najważniejszy jest 
wzrost gospodarczy i spadek bezrobocia”.
Trzynastka dla emerytów (z wyjątkiem kominowych świadczeń), 
likwidacja urzędów wojewódzkich i przekazanie ich kompetencji 
wraz z budżetem (51  miliardów złotych w ubiegłym roku!) do 
samorządów wojewódzkich, wzmocnienie referendum gminnego 
w najważniejszych sprawach, decentralizacja władzy i pozosta-
wienie całości pieniędzy z podatków obywateli (PIT) i przedsię-
biorstw (CIT) do dyspozycji samorządów, to inne ważne punkty 
programu. 

My, Mieszkańcy Chojnic, najlepiej wiemy na co wydawać 
pieniądze z naszych podatków dla dobra Małej Ojczyzny!
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Gazeta LOKALNAREDAKCJA GAZETY
Kupi stare zdjęcia i widokówki
Poszukujemy starych zdjęć i widokówek przedstawiających miasto Chojnice i najbliższą okolicę

Zadzwoń: 601 533 588 lub napisz: redakcja@chojniczanin.pl. Skontaktujemy się niezwłocznie.

Możesz także przyjść osobiście, DT Libera, Stary Rynek 9, III p., czwartek, godz. 09:00 - 12:00.

Wycena i płatność w dniu transakcji. Atrakcyjne ceny.

WSPÓŁCZESNE CHOJNICE - Południowa pierzeja Starego Rynku.
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Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych 
artykułów, książek i publikacji naukowych.
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Cz. 1

     Podczas rewitalizacji starego szpitala w la-
tach 2005-2008, dokonano również częścio-
wej przebudowy jego otoczenia. Rozpoczęto 
budowę nowych schodków prowadzących na 
wzgórze nad starą kostnicą. W trakcie prac 
usunięto krzaki i stary betonowy płot, którego 
elementy przysłaniały starą zapomnianą 
przez wielu mieszkańców Chojnic figurę 
„Anioła Stróża z dzieckiem”. Pomimo tego, że 
figura jest bardzo zniszczona i wymaga 
renowacji, wyeksponowano ją, dobudowując 
do niej specjalną ścieżkę z betonowych 
kostek (renowacja figury nastąpiła w roku 
2016). Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby 
nie fotografia karty pocztowej (z obiegu 

pocztowego 1915r) zamieszczona w książce 
„Chojnice miasto i ludzie na starej fotografii” 
(str.79). Na zdjęciu wyraźnie widać, że figura 
stoi w ogrodzie na tle starych kościołów. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to ta 
sama figura która została wyeksponowana 
przy schodkach. Do czego przekonana jest 
większość młodych chojniczan. Jednak po 
dokładniejszym przyjrzeniu się fotografii dos-
trzegamy, że jest ona  pokazana w podobnej 
formie, lecz różni się kilkoma szczegółami. 
Wniosek jest tylko jeden, są to dwie różne 
figury. Jednak ich wspólna forma i ułożenie 
ramion, wskazuje na wspólny cel do jakiego 
zostały stworzone. Aby to wyjaśnić musimy 
wrócić się do początków powstania zakładu 
pod wezwaniem św. Karola Boromeusza. 

        W dniu 30 listopada 1864 roku spotyka 
się grupa inicjatywna  która zgodnie z potrze-
bą społeczną zastanawiała się nad założe-
niem kościelnego zakładu wychowawczego 
dla dziewcząt, szpitala i sierocińca. Jednym
z nich był proboszcz ks. Augustyn Behrendt, 
oraz jego kolega, były wikariusz chojnicki, 
profesor seminarium duchownego w Pelpli-
nie, ks. dr Jan Hasse. Prawdopodobnie 
uczestnikiem tej grupy był właściciel ziemski 
ze Sławęcina, Józef Tuschlik od którego Kuria 

Biskupia w Pelplinie nabywa posiadłość 
leżącą nad jeziorem Cegielnianym, która to 
stała się zaczątkiem powstającego zakładu. 
W dniu 11 grudnia 1865 r. dokonano zapisu 
darowizny na rzecz Kurii Biskupiej. Datę tę 
przyjmuje się za powstanie Fundacji św. 
Karola Boromeusza. Równocześnie z proce-
durą prawną starano się o pozyskanie do 
pracy Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miło-
ści Chrześcijańskiej z Heythusen w Holandii, 
którym Kuria Biskupia powierzyła organizację 
i prowadzenie placówki. W dniach 22 i 23 
maja 1867 roku Chojnice odwiedziła przeło-
żona generalna Zakonu, M Aloysia Lenders
w asyście swojej sekretarki s. Stanisławy. 

Tego samego roku 10 października do Choj-
nic w towarzystwie przełożonej Zakonu, przy-
bywa 8 sióstr z  Kongregacji Sióstr Francisz-
kanek z Heythuysen. Były to siostry pocho-
dzenia niemieckiego, dobrano je tak dla tego, 
że w Chojnice (Konitz) znajdowały się pod 
zaborem pruskim i obowiązywał język niemie-
cki. Był to również wymóg władz pruskich. 
Siostrą przełożoną w Chojnicach została s. 
Stephenie Boll. Poprzez szykany władz 
pruskich, siostry nie zdążyły rozwinąć pełnej 
działalności, a z powodu zakazu pracy 
nauczycielskiej przez instytucje kościoła 
katolickiego i  kasaty wielu zakonów, 
franciszkanki zaprzestały swej działalności. 
Był to  bardzo trudny okres „Kulturkampfu”. 
Siostry musiały znosić coraz większe 

upokorzenia i w końcu miały być eksmito-
wane. W związku z powyższym w 1875 roku 
wyemigrowały do New-Lexington w Ameryce 
Północnej. Tam tworzyła się nowa prowincja, 
Splot wydarzeń spowodował, że w Chojni-
cach nie doszło do utworzenia szpitala.
         Ponowną próbę uruchomienia szpitala 
podjęto w 1884r. po złagodzeniu represji 
„Kulturkampfu”. W dniu 4 grudnia tego roku
z inicjatywy ks. Antoniego Wolszlegiera i ks. 
prefekta Klemensa Ludtke w Sali „Domu 

Angielskiego” (hotel Urban) odbyło się 
zebranie założycielskie. Założono komitet 
który miał być odpowiedzialny za załatwienie 
wszystkich formalności związanych ze 
sprowadzeniem Sióstr Franciszkanek z Hey-
thusen do Chojnic. 

Zgodę władz na założenie nowej placówki 
prowadzonej przez siostry franciszkanki 
uzyskano 15 lipca 1885r. Celem miało być 
pielęgnowanie chorych i nauczanie dzieci
w wieku przedszkolnym. W dniu 10 listopada 
1885r. o godz.15.30, przybyła do Chojnic 
grupa sześciu zakonnic na czele z siostrą 
przełożoną Seweryną Neuerberg. Ich powita-
nie było wielką manifestacją. Siostry niezwło-
cznie objęły Zakład św. Boromeusza i przy-
stąpiły do działania. W dniu 8 kwietnia 1886r. 
uzyskano pozwolenie policyjne na budowę 
szpitala, natomiast oficjalne zatwierdzenie 
budowy przez władze rejencji w Kwidzynie 
nastąpiło 19 kwietnia 1886r. 25 maja uro-

czyście poświęcono kamień węgielny, a pod 
progiem głównego wejścia do zakładu, umie-
szczony został akt erekcyjny. Akt ten sporzą-
dzono po łacinie. W latach 1887 – 1889 doko-
nano poprzez dobudowę połączenia w jedną 
bryłę dwóch stojących osobno budynków.
W 1902r. rozpoczęto budowę Domu Mariań-
skiego, który oddano wraz z kaplicą w 1904r. 
W 1903 roku, przybudowano skrzydło półno-
cne łączące w całość szpitalną kaplicą.
W 1904 zakupiono dom, tzw. Dom św. Józefa 
(późniejsze pogotowie ratunkowe) a w 1906 
roku, połączono go przybudówką z główną 
bryłą szpitala. Równolegle do szpitala 
następuje porządkowanie terenu i siostry 
przed szpitalem zakładają ogród, oddzielając 
go płotem od ulicy Klasztornej i Wysokiej.
W 1907r. na wniosek kurii Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek wykupiło prywatną 
posesję Piechowskiego ze stojącym tam 
budynkiem który nazwano  Domem św. 
Franciszka, łącząc cały kompleks budynków 

w jedną całość. W 1909r. zbudowano nową 
kostnicę i rozpoczęto budowę nowego 
dwupiętrowego budynku przeznaczonego na 
sierociniec dla chłopców. W 1912r. dokupiono 
tereny przylegające do ul. Wysokiej. Całko-
witą budowę szpitala zakończono w 1922 

roku. W każdym stawianym budynku w spe-
cjalnie wybudowanych do tego niszach, 
stawiano figury świętych.

    W 1907 roku założono nowy ogród dla 
domu Mariańskiego ten od strony kościołów. 
Część ścieżek tego ogrodu zabudowano 
pergolami co widoczne jest na starych 
fotografiach. Na środku ogrodu postawiono 
wielką figurę „Anioła Stróża z dzieckiem”, 
którą w dniu 22 maja uroczyście poświęcił ks. 
dr Klemens Lüdtke. Fundatorem figury była 
rodzina Okroy z Seefeldu (Bawaria), w po-
dzięce za kilkutygodniowy pobyt swej córki 
Anny w Szkole Gospodarczej. Budowa 

ogrodów jest ściśle związana z upiększaniem 
terenu wokół szpitala. Wielką zasługę w ich 
utrzymaniu mają siostry zakonne, które 
pracowały w ogrodach od rana do późnych 
godzin wieczornych, a że teren szpitala 
podlegał bezpośrednio kurii katolickiej, nic
w tym dziwnego, że ustawiano różnego 
rodzaju figury związane z kultem wiary. Jedną 
z form  była budowa licznych kamiennych grot 
z postaciami świętych. Nie wiemy dokładnie 
ile ich było. Niektóre zachowały się na starych 
fotografiach, jak „Grota św. Józefa” (1905r.) 
czy „Grota Lourdes” (statuę Matki Bożej
z Lourdes, przełożonej M Sewerynie na jej 
srebrny jubileusz, w 1890r. ofiarował ks. prob. 
Leo Boenig). Grotę poświęcił 1 maja 1903r. 
ks. kuratus Pape. 

Andrzej Lorbiecki

Część druga w wydaniu grudniowym.
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Ignacy Klatecki urodził się 1 lutego 1861 r. we Włościborzu 
koło Sępólna Krajeńskiego (wówczas powiat złotowski w Pru-
sach Zachodnich). Był synem nauczyciela szkoły elementar-
nej. Wychował się we Włościborzu, a potem w Złotowie. 
Rodzina była w znacznym stopniu zgermanizowana i rodzeń-
stwo Klateckiego posługiwało się językiem niemieckim. Mimo 
tego Ignacy już jako dziecko nabrał zamiłowania do polskich 
książek. Później w gimnazjum chojnickim wywierał duży 
wpływ na kolegów, których uczył literatury i historii Polski 
podczas zajęć filomackich (w latach 1880-1883). Nieprzecię-
tnie zdolny, próbował nawet pisać podręczniki. W wyższych 
klasach zainteresował się mitologią słowiańską, którą 
zajmował się do końca życia. Bardzo wcześnie, w wieku 
dwudziestu lat zaczął publikować swoje rozprawki: ,,Drzewa 
w mitologii i podaniu” (,,Oświata”, Poznań 1881) tudzież 
,,Promieniści” (,,Warta” Poznań 1881).

Porzucił teologię
       Dziesiątego marca 1883 r. w gimnazjum chojnickim zdał 
z odznaczeniem maturę w językach niemieckim i polskim.
W tym samym roku podjął studia teologiczne na Uniwersyte-
cie Wrocławskim (immatrykulowany 21 IV 1883). Od razu 
przystąpił do Towarzystwa Literackiego-Słowiańskiego, do 
którego należał w latach 1883-1886 i był jego sekretarzem
i prezesem (1884). Wygłosił na zebraniach kilka referatów
i wypowiadał się jako zwolennik kosztem tematów ogólnych. 
W tym samym czasie należał także do Towarzystwa Górno-
śląskiego. Również na forum tego stowarzyszenia wygłaszał 
referaty (np. w roku 1883 ,,Szkice geograficzne i etnografi-
czne o Kaszubach”). 
Temperament i zainteresowania powodowały, że studia 

teologiczne mu nie wystarczały i słuchał przeważnie innych 
wykładów: W. Nehringa o literaturze polskiej i mitoligii 
słowiańskiej czy R. Roeppella i J. Caro o historii; uczył się też 
języków czeskiego i rosyjskiego. Przenosząc się do Berlina 
(datę trudno ustalić), Klatecki porzucił studia teologiczne. 
Postanowił poświęcić się publicystycznie i skupił uwagę na 
przedmiotach budzących jego największe zainteresowanie 
(zwłaszcza wykłady wybitnego filologa prof. Aleksandra 
Brȕcknera).

Żarliwy popularyzator
      Energia i ruchliwość Klateckiego spowodowały, że 
zajmował się także stenografią (był prezesem Towarzystwa 
Stenografów systemu Rollera w prowincji brandenburskiej
i redaktorem organów stenograficznych ,,Apollo” i ,,Pioner”; 
opracował projekt stenografii czeskiej) oraz przekładami 
poezji Heinricha Heinego (wartościowe tłumaczenie ,,Dwóch 
grenadierów”). Już w czasie pobytu pobytu w Berlinie 
nadsyłał swoje korespondencje do ,,Dziennika Poznańskie-
go”, a gdy w roku 1887 przeniósł się do Poznania, został po-
wołany przez naczelnego redaktora Franciszka Dobrowol-
skiego na stałego współpracownika tego pisma. 
Działalność Klateckiego w ciągu ostatnich kilku lat krótkiego, 
raptem 31-letniego, życia była wszechstronna. Już w 1887 r. 
został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, a w październiku sekretarzem wydziału historyczno-
literackiego. Do ,,Dziennika Poznańskiego” stale pisywał 
artykuły, głównie polityczne i ekonomiczne. Na tle rosnących 
wpływów konserwatyzmu reprezentował, umiarkowany 
zresztą, liberalizm. Kontynuował także pracę naukową. Jego 
efekty ukazywały drukiem przeważnie w postaci artykułów

w ,,Oświacie” i ,,Warcie”. Druku doczekały się zarówno jego 
dawne, jak i nowe prace z zakresu etnografii (m.in. także 
odczyty, wygłoszone uprzednio w Towarzystwie Literacko-
Słowiańskim i w Towarzystwie Górnośląskim), np. ,,Szkice 
etnograficzne i geograficzne o Kaszubach”, ,,O obchodach 
śląskich, a mianowicie górnośląskich w niedzielę średnio-
postną, a głównie o marzennie”, ,,Nowe lato, uroczystość 
starosłowiańska” (,,Warta” 1886). Wygłosił parę odczytów
w Towarzystwie Przyjaciół Nauk (1887-,,Tacyt najdawniej-
szym źródłem mitologii słońca”, 1888- ,,O bóstwach polskich 
Jana Długosza”).

Dla polskich dzieci
        W celu edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży założył 
wkrótce po przebyciu do Poznania Towarzystwa Staszica, 
gdzie bardzo często wygłaszał odczyty. Zainicjował wydanie 
Polskiego Śpiewniczka Kieszonkowego i ułożył kilka począ-
tkowych zeszytów. Przyczynił się do założenia Towarzystwa 
Kwestarskiego. Wiele starań włożył w pracę na rzecz dzieci; 
zorganizował szkółkę polską o dwóch oddziałach, w której 
początkowo sam uczył i wypożyczał dzieciom książki z biblio-
teki ,,Dziennika”. W roku 1890 należał do komitetu zajmują-
cego się sprawą sprowadzania zwłok Mickewicza do 
Krakowa. W 1891 r. brał udział w komitecie przygotowującym 
uroczystość stulecia Konstytucji 3 maja, w czasie tej uro-
czystości wygłosił słynne wówczas przemówienie, drukowa-
ne następnie w księdze pamiątkowej ,,Trzeci maj”, łącznie
z rozprawką historyczną. Pracował aż do śmierci, ostatni 
odczyt wygłosił na tydzień przed śmiercią, a i na dzień zgonu 
miał także wyznaczony odczyt dla dzieci. 

Zmarł nagle w Poznaniu 2 kwietnia 1892 r.

     17.10.2017, godz. 16:30 /  Po armagedonie - od Gdańskiej 
do Zapory, panuje przejmująca cisza. 
    Kikuty drzew uderzają w psychikę . A człowiek patrzy i pa-
trzy ,jak skamieniały, wtopiony w beton drogi, którą zmierza 
ku Zaporze i... nie może wykrztusić z siebie ani słowa. Widok 
miejsca poraża.
W niewielkiej grupie przyjaciół dezorientacja. Błądzimy na 
znanym sobie szlaku od lat wielu – odjeżdżamy, powracamy. 
Coś mówimy, oglądamy, zaprzeczamy i...błądzimy. Przenikli-
wy chłód smutkiem osiada w najskrytszych miejscach 
naszych oczu i serc.
     Widzimy pnie drzew – zapałki, setki zapałek. Nie liczymy 
przecież – może to są tysiące zapałek olbrzymich rozmiarów 
różnych wielkości, nad którymi pochylają się ocalone 
sromotnice „płaczki żałobne” - pojedyncze drzewa, jakże 
smutne, żałosne i... nieszczęśliwe, bo ta cholerna nawałnica 
postrzępiła im bujne korony, skołtuniła zieleń, rozszarpała 
korę i...wysadziła z otuliny biżuterii barwnych liści, soczy-
stości mchów, przyjaznych owoców i krzewów. Taki widok na 
pewno zdezorientowałby każdego malkontenta – jestem
o tym przekonana. A rozpaczą ogarnąłby wszystko dookoła. 
O tym również jestem przekonana, zerkając z lękiem na 
apokaliptyczny obraz natury. Przy drodze pochylone brzozy, 
barwnymi o tej porze liśćmi, nucą jesienne kołysanki 
usypianki zdeptanej, zmartwionej ziemi, od której na 
bezpieczne polany i pola maszerowały przed nawałnicą,
w zgranym pochodzie, naznaczonym dziś żałobnym kirem, 
sarny, jelenie i dziki. Mieszkańcy okolic, „napiętnowanych” 
rozszalałym żywiołem, widzieli także pod złowieszczymi 
obłokami tysiące ptaków, które opuściły swoje gniazda, by 
ratować życie. Zmęczone i przerażone co jakiś czas osiadały 
na polach, a po chwili  ruszały dalej w poszukiwaniu miejsc 
ptasim instynktem wskazanych na osiedlenie się.
     Leśne zwierzęta wyczuły nadchodzący kataklizm.
Z relacji innych osób dowiedziałam się, że odległe pole 
jednego z rolników pokryło się nagle jakby brązowo-beżową 
kołdrą wielkich rozmiarów. Gdy obserwujący to zjawisko 
rolnik zawołał żonę, we dwoje ustalili, że to zwierzęta leśne: 
sarny, jelenie i dziki stworzyły niecodzienną ławę, tuliły się do 
siebie. Głowy i nogi wtopiły w jedną masę i tak się wspierały.
      Tamtym obserwatorom a i grupie, w której się 
znajdowałam, w pewnej chwili brakowało tchu. To była 
szokująca relacja, a jakże prawdziwa.
        Rolnicy, zajęci usuwaniem  katastroficznych skutków 
nawałnicy na swoich podwórkach, nie zauważyli, kiedy 
zwierzęta odeszły i dokąd. Leśnicy nie stwierdzili ofiar wśród 
leśnych czworonogów. Czyżby ci mieszkańcy lasu dotarli do 
„matecznika”?
        Za dnia – jesiennym popołudniem nasze oczy musiały 
zaakceptować ten straszny wyczyn natury. Nocą – w po-
wrotnej drodze, lęk dopisał temu wyglądowi złowieszcze 
spojrzenie, obawę,czy jakieś resztki  gałęzi drzew nie spadną 
na drogę pod jadący samochód lub z drzewnych kubików nie 
wychylą się naruszone pnie, powodując kolejną katastrofę.   
        W tym miejscu nie pali się zniczy. Nocą z 11/12 sierpnia 
zniczem było ogniste niebo przecinane płomieniem błys-
kawic, grzmotów, rozszalałą wichurą smagającą upiornym 

deszczem. Tak dokonywała się apokalipsa borów. Były
i ofiary. Zginęli ludzie – dwie harcerki w Suszku i dorośli
w Sworach. Żałoba okryła swoim kirem lasy, domy i zwie-
rzęta.  Armagedon nabierał potężnych rozmiarów walki  - 
tylko kogo z kim? Natury z naturą. Mieszkańcy okolic 
„nawiedzonych”  przez „zło” schylali nisko głowy i z przej-
mującym bólem ratowali swój dobytek. Wszystko, co jeszcze 
im pozostało. Ofiarnie nieśli pomoc sąsiedzi i różni inni
z wielkim sercem ludzie. Widok zniszczeń przestał być 
przywidzeniem, złudą, stał się tragiczną rzeczywistością. 

12.08./ W sobotni poranek:

 „NAWET ŚWIERK ZAPŁAKAŁ” 

uderzony tasakiem amargedonu
skurczył się
i upadł

wianuszkiem
posypały się łzy – szyszki żywiczne
kopczykiem otuliły posiekany iglak
domowego ogródka
    
niektóre z nich podniosłam

abym pamiętała
przylgnęły do moich dłoni

tego nigdy nie zapomnę   

                                      ŻAŁOBA

                      wyznaczyła ją natura
deszczem grzmotem błyskawicą

chojnicką ziemię
otuliła kirem

deszcz przedzierał się
przez czarne chmury
raniąc drzewa ludzi
niszcząc dobytek

pytamy – dlaczego?
echo też pyta – dlaczego?

APOKALIPSA  PRZEZNACZENIA

  nieproszony gość     
                                                                
  ziejąc ogniem błyskawic            
  grzmotem i ulewą                      
  złowieszczymi ramionami            
  zagarniał dorobek człowieka        

   ale okruchy się uwalniały          
  chociaż wielowiekowe drzewa        
  wyrywał z korzeniami zniewalał

   opętany apokaliptyczną mocą
  pozostawił beznadzieję
   i... odszedł

   czy bestia powróci
  na skrzydłach sępa ...

  a jeśli tak się stanie
   czy człowiek ją pokona?

 KAPLICZKA

zaskoczona
oszołomiona uderzeniem brzóz
poddaje się ramionom drzewa 
wtula w ich konary
a one zielenią bandaży
koją jej ból

nie upadła
nie załamała się

ocaleni podziękowali

przed obrazem
MATKI BOSKIEJ HETMAŃSKIEJ
płoną znicze

Maria Jolanta Kowalska
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Olgierd Szopiński, szesnastoletni Chojniczanin, uczeń 
pierwszej klasy II LO, twórca graffiti i inicjator ozdobienia 
Chojnickiego skateparku.

Olgierd, może coś więcej do tego oficjalnego przed-
stawienia?

Maluję od trzech lat, chociaż od zawsze malowałem, bo
w wieku 3 lat namalowałem pierwszego ślimaka, który do 
dzisiaj wisi w domu. Przed graffiti był sport – grałem w piłkę
i biegałem ale zarzuciłem sport na rzecz malowania graffiti
i nie żałuję. Teraz przechodzę w trochę inną fazę, nie robię już 
samych liter tylko staram się malować coś innego, żeby się 
nie zamykać. Zaczynają pojawiać się postacie. W  zeszłym  
roku, w 2016, zorganizowaliśmy pierwszy happenning pod 
hasłem „Pozwólcie nam tworzyć” i w parku powstały trzy 
legalne ściany graffiti. To było pod koniec października, 
później było malowanie w skateparku. 

Graffiti to malowanie literek?
Te literki to jest najczęściej moja ksywa.

Myślałem, że to są jakieś sentencje…?
Sentencje łacińskie nie, na razie udało mi się namalować 
jeden wiersz na potrzeby happenningu „Wszystko jest 
poezją” organizowanego przez II LO i to był mój jedyny wiersz 
jaki mi się udało namalować. Bo generalnie graffiti polega na 
tym, żeby malować swoje imię, żeby wykreować swój styl
a później pokazać go wszystkim.

Jesteś samoukiem czy chodziłeś na jakieś kółka plasty-
czne?
Teraz aktualnie chodzę do pani Połom, do „nowego” na 
trzygodzinne zajęcia co dwa tygodnie, wcześniej chodziłem 
pół roku do pani Wandy Sawickiej do Gimnazjum nr 1, ale 
później pani Wanda wyjechała z Chojnic i to się przerwało. 
Mój kolega Paweł, z którym teraz maluję, z którym malo-
wałem skatepark i wszystkie inne rzeczy, cały czas mówi mi 
co jest źle, co trzeba poprawić. Uczy mnie, on maluje już 
chyba 16 lat.

Jak się przygotowujesz do malowania takiego graffiti?
Gdy podchodzę do ściany to generalnie wiem co chcę zrobić, 
zawsze staram się przemyśleć to co chcę zrobić, żeby to nie 
było takie „zrobić bo zrobić” tylko, żeby to  była jakaś 
przemyślana koncepcja.

Malujecie farbami w sprayu …. możesz uzyskiwać barwy 
pośrednie? 
Jesteśmy ograniczeni w palecie kolorów, jedna puszka jest 
jednym kolorem. Nie można ich mieszać ze sobą. Wiadomo, 
można je cieniować na ścianie, robić różne rzeczy, które 
zastępują mieszanie farb, nie możemy ich wymieszać, żeby
z żółtego i zielonego zrobić niebieski.

Ile pojemników farb masz w swojej podstawowej 
palecie?
Zawsze czarny i biały a jeżeli mam jakiś projekt to kolory 
dobieram sobie indywidualnie do tego projektu.

Ile taka puszka kosztuje?
16 złotych.

A format prac. Jesteś ograniczony wielkością płotu, czy 
chciałbyś namalować coś większego? Jakiś mural?
Na pewno w przyszłości coś większego. Była kiedyś 
propozycja z miasta, żebyśmy namalowali mural, to było rok 
temu no ale jakoś to nie wyszło, nie doszło do konkursu i nie 
było okazji.

Powiedz mi gdzie szukasz natchnienia, co jest Twoją 
inspiracją?
Wszystko właściwie, to co widzę. Interesują mnie teraz 
najbardziej ludzie, ich pozy, ruch ciała. Na razie to wszystko 
jest takie bardzo okrojone, to co maluję jest takie sztywne ale 
dążę do tego żeby przedstawiać  ludzi w ruchu, w jakiś takich 
niecodziennych sytuacjach. Głównie z takich chwil, jest coś 
takiego, że zobaczę kogoś kto na przykład siedzi i ma ręce na 
nogach, to staram się odwzorować go, tylko w swój sposób, 
na zasadzie takiego manekina. Nie maluję takich postaci 
realistycznych tylko bardziej takie symboliczne, na zasadzie 
jednej kreski, czarno białe wszystko.

A masz jakiś swój ideał artystyczny? Twórcę, malarza 
którego podziwiasz, który jest dla Ciebie wzorem?
Z graficiarzy to takim dla mnie wzorem do naśladowania jest 
Sofles, graficiarz ze Stanów Zjednoczonych, natomiast jeżeli 
chodzi o malarzy to Beksiński, fantastyka, demoniczne 
postacie, takie rzeczy, jeszcze Andy Warhol.

Masz jakieś plany artystyczne?
Chciałbym się dostać na ASP, na wzornictwo w Gdańsku, 
zobaczymy jak to pójdzie, długa droga jeszcze no i robić cały 
czas coś z tym związanego, zwłaszcza w Chojnicach, żeby to 
jakoś tak poszło na szerszą skalę. Mam w planach zorga-
nizowanie drugiej legalnej ściany i tam możliwość malowa-
nia, nie tylko w parku, żeby nie ograniczać się do jednego 

miejsca w Chojnicach. W parku,  malują  4 osoby, ja i moi 
młodsi koledzy, którzy w jakiś sposób się ode mnie uczą. Po 
jakimś czasie ten park jest cały „nasz”, opanowaliśmy już całą 
ścianę. Ja tam mam swoje litery, swoją ścianę obok swojej 
ściany i żeby malować kolejną muszę znowu zakrywać 
swoje.

Gdzie ta druga ściana miała by być?
Bardzo fajna ściana jest pod drugim wiaduktem przy dworcu. 
Wiem, że w większych miastach tak robią, jest to zgodne
z przepisami. Wydaje mi się, że pomalowanie ściany po 
jednej stronie nie byłoby za bardzo rozpraszające. Ta ściana 
jest fajna, długa, wysoka, można by  dużo fajnych rzeczy tam 
zrobić. 

Wykonujesz prace na zamówienie?
Tak, generalnie teraz jestem w firmie odzieżowej, która pro-
dukuje odzież streetwearową, projektuję indywidualne boksy 
na koszulki, loga, różne takie rzeczy. Teraz jestem w trakcie 
projektowania okładki dla LAYO. To jest zespół muzyczny
z Chojnic. Zdarzyło się parę razy, że malowałem dla kogoś
w pokoju. 

Można u Ciebie zamówić  graffiti na ścianę w pokoju?
Oczywiście.

A takie graffiti wykonuje się farbami ekologicznymi, no 
bo to jednak  w pomieszczeniu te farby chyba oddają…?
Nie, bo farba jak już „złapie ścianę”, jej strukturę to już nic nie 
oddaje, nie jest to w żaden sposób toksyczne, szkodliwe dla 
zdrowia, trzeba tylko dobrze wywietrzyć. To są farby na bazie 
rozpuszczalnika, szybkoschnące, na każdą powierzchnię.

Sztuka i muzyka chodzą parami, jaki jest Twój świat 
muzyki?
Obracam się w towarzystwie hiphopowym w subkulturze 
hiphopowej, słucham rapu ale lubię też np. bluesa, jazz, 
również TSA, Led Zeppelin.  Najbardziej jednak to rap, 
zwłaszcza, że mam znajomych, którzy robią taką muzykę
i bardzo fajnie im to wychodzi.

Jak wypoczywasz, jak ładujesz akumulatory?
Wypoczywam właśnie przy muzyce albo gotując. Lubię 
gotować no i oczywiście z dziewczyną na spacerku.
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Po kilku tygodniach wędrówek po Tajlandii przyszła w końcu 
pora na odpoczynek, takie wakacje w wakacjach. Jako że 
przez cały czas pobytu w Azji trzymaliśmy się kurczowo 
stałego lądu więc czas nic nie robienia postanowiliśmy 
spędzić na którejś z pięknych tajlandzkich wysp. Po analizie 
za i przeciw wybór padł na średniej wielkości wyspę Koh Pha 
Ngan leżącą w południowo-wschodniej części Zatoki 

Tajlandzkiej. Pomimo, że jej powierzchnia to zaledwie 168 
kilometrów kwadratowych, jest na niej wszystko czego 
strudzony wędrowiec może oczekiwać po tropikalnej wyspie. 
My po tropikalnej wyspie spodziewaliśmy się pięknej, piasz-
czystej plaży, palm na jej brzegach, bananów i orzechów 
kokosowych, które moglibyśmy jeść prosto z drzewa. 

Wszystko to znaleźliśmy na jednej z ładniejszych plaż 
położonej na północy wyspy. Salad Beach jest stosunkowo 
małą plażą z kilkoma zaledwie ośrodkami oferującymi pod 
wynajem bardzo wygodne domki. W ośrodkach są restau-
racje z dobrym jedzeniem, przez cały czas pobytu nie trafiłem 
na potrawę, którą mógłbym uznać za niesmaczną a próbo-
waliśmy z Magdą chyba wszystkiego. Nim jednak trafiliśmy 
na naszą wytęsknioną wyspę i wymarzoną plażę, musieliśmy 
spędzić ponad dwie godziny w samolocie z Chiang Mai do 
Surat Thani. Następnie był autobus do Don Sak Sakon Port
i statek do głównego portu na wyspie - Soi Krung Thai. 
Jeszcze tylko jazda lokalną taksówką przez całą wyspę
i wreszcie trafiliśmy do ośrodku Haad Salad Villa gdzie 
mieliśmy spędzić kolejnych kilka dni.
Gdy dotarliśmy na miejsce była już noc, wyspa jest raczej 

słabo oświetlona a noce na tej wysokości geograficznej 
potrafią być naprawdę ciemne, krótko mówiąc niewiele 
widzieliśmy i jedynie szum morza wskazywał na niedaleką 
obecność plaży. Za to rano gdy obudził nas śpiew ptaków
i nawoływania zwierząt w dżungli, która jak się okazało 
zaczynała się tuż za naszym domem, zobaczyliśmy widok 
spełniający wszystkie nasze oczekiwania. Resort Haad 

Salad położony jest tuż przy plaży, domki z których jeden 
należał do nas, ukryte są w drzewach i krzewach dając 
maksymalną prywatność. Biegnąca środkiem tej zainsce-
nizowanej wioski, wysypana piaskiem ścieżka zmierza 
wprost na białą, piaszczystą plażę z wodą tak przejrzystą
i turkusową jak to tylko możliwe. Potem wszystko potoczyło 
się tak jak planowaliśmy, pierwsza kąpiel, śniadanie 
składające się z lokalnych owoców i kolejna kąpiel i tak przez 
cały dzień, a potem kolejny. Gdy nacieszyliśmy się niero-
bieniem niczego przyszła pora na odkrywanie wyspy, której 
centralna część porośnięta jest gęstą dżunglą. Niewielkie 

miasteczka i wioski położone są na wybrzeżach i tam też 
toczy się całe życie wyspy. Lubimy spacery więc naszą 
przygodę rozpoczęliśmy od pieszych wędrówek brzegami 
wysypy i krótkimi wypadami do dżungli. Nie ma tu transportu 
publicznego więc wszystkie usługi wykonują mieszkańcy 
działający w podręcznikowej zmowie cenowej, trudno zna-
leźć taksówkę tańszą niż utarte stawki. Możemy oczywiście 
wynająć rower, choć przy upałach jakie tu panują nie jest to 
zbyt kuszące. Inną opcją jest wynajęcie motoru lub skutera, to 
chyba najlepsza metoda zwiedzania wyspy. Uważać należy 
jednak na drogach, pomimo że są raczej dobrej jakości to 
zdarza się trafić na łachy piasku lub liście na jezdni. Sytuacji 
nie poprawiają turyści pędzący jak szaleni, nie bacząc na 
wzniesienia i zakręty. Do tego niewielu używa kasków co 
powoduje, że nawet niewielkie kraksy mogą skończyć się 
nieciekawie. Wiele słyszeliśmy też o właścicielach skuterów, 
którzy za najmniejszą rysę na sprzęcie żądają horrendalnych 
kwot. Dlatego dobrze jest wynajmować skuter czy motor

w hotelu albo ośrodku, w którym mieszkamy, my tak 
zrobiliśmy i nikt nawet specjalnie nie sprawdzał go podczas 
zwrotu.
            Wyspa nie jest tak popularna jak jej większa siostra 
Ko Samui czy tym bardziej znana wszystkim Phuket. To 
dlatego, że nie ma tu wielkich hoteli czy wielkich atrakcji 
przyciągających bogatych turystów. A co jest? Piękne, 
niezatłoczone plaże, świetne jedzenie, szkoły nurkowania
i kilka firm oferujących urocze przejażdżki łodzią w okolicach 
wyspy, ceny są przystępne a ludzie sympatyczni. Na połu-
dniu, wyspa oferuje znacznie więcej rozrywek, jest tam wiele 
barów i klubów w których odbywają się koncerty i różne 
występy. Te najbardziej znane, z powodu których wyspa stała 
się legendą, odbywają się co miesiąc podczas pełni księżyca. 
Full Moon Party to impreza zapoczątkowana ponad dwadzie-
ścia pięć lat temu przez kilku hipisów którzy spontanicznie 
bawili się przy jasno świecącym księżycu na jednej z plaż. 
Szybko przyłączyli się do nich inni turyści i mieszkańcy wyspy 
i tak narodziła się tradycja trwająca do dziś. Co miesiąc przy 
pełni księżyca na wyspę zjeżdżają imprezowicze z okolic.
W sezonie bywa, że zjawia się ponad 20 tysięcy ludzi, poza 
sezonem połowę mniej. Ludzie malują ciała fosforyzującymi 
farbami, z wielkich głośników płynie muzyka w wielu stylach, 
a Sex on the Beach przestaje być tylko nazwą drinka. Muzyka 

cichnie gdy horyzont rozświetla wschodzące słońce, nie bez 
przyczyny miejsce akcji nazywane jest Haad Rin Nok co 
znaczy „plaża wschodzącego słońca”. Impreza potrafi trwać 
nawet trzy dni, a jeżeli komuś mało może zaczekać trochę na 
Half Moon Party gdy księżyc jest w kwartach a gdy i to nie 
wystarczy Black Moon Party dzieje się gdy księżyc jest
w nowiu.
    Muszę przyznać, od lat nie byłem tak wypoczęty i zrela-
ksowany jak pod koniec naszego pobytu na wyspie Kon 
Phangan, niech świadczy o tym fakt, iż mieliśmy zostać tu 
kilka dni a właśnie mijają dwa tygodnie. Pomogło na pewno 
to, iż przypłynęliśmy tu w październiku a więc w szczycie pory 
deszczowej, która nazwą odstrasza tłumy turystów. Bez 
obaw podczas naszego pobytu temperatura nie spadała 
poniżej 28 stopnia i choć kilkukrotnie spadł deszcz to
w większości przypadków była wtedy noc, dni były gorące
i słoneczne. Raz przeżyliśmy prawdziwą tropikalną burzę, 
taką z piorunami i potężnym jak wodospad strumieniem wody 
lejącym się z nieba. Była to jednak dla nas bardziej przygoda 
niż niedogodność.
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W listopadowym wydaniu gazety pragnę państwu przedsta-
wić niezwykłe pocztówki z obiegu przedstawiające obóz 
jeniecki w Czersku. Są to bardzo rzadkie i w zasadzie już nie-
dostępne na wolnym rynku zdjęcia przedstawiające codzien-
ne życie w obozie, który mieścił się zaledwie 30 km od Choj-
nic. Na odwrocie jednej z nich jest pieczątka obozowej kom-
panii (zdjęcie z sześcioma jeńcami) jest to jedna z pierwszych 
fotografii zrobionych w obozie ( datowana 14.04.1915 r.) zro-
biona przez nadawcę i jest to prawdopodobnie jedyny 
zachowany egzemplarz na świecie. Nie ukrywam, iż te 
pocztówki to istne rodzynki w mojej kolekcji i wręcz "białe 
kruki" dla kolekcjonerów, bowiem dotąd jeszcze nie sły-
szałem by którykolwiek z nich posiadał aż cztery, jedną z nich 
miałem nawet podwójną ale zainteresowało się nią Muzeum 

Narodowe w Bydgoszczy i została odsprzedana.
     Obóz jeniecki w Czersku powstał w następstwie wybuchu
I Wojny Światowej a Czersk, który leżał wówczas na terenie 
Prus Zachodnich stał się miejscem pobytu dla tysięcy żołnie-
rzy Rosyjskich i Rumuńskich oraz nielicznych Włoskich, 
Angielskich, Belgijskich, Francuskich, Serbskich oraz 
kilkuset Polskich, którzy służyli w carskiej armii. Ogólnie 
przez cały okres funkcjonowania obozu przewinęło się 
dziesiątki tysięcy jeńców. Mimo trzech lazaretów, które 
łącznie mogły przyjąć ponad tysiąc chorych umieralność
w obozie była bardzo wysoka, najczęściej główną przyczyną 
śmierci były złe warunki i niedostosowanie do lokalnego 
klimatu, jeńcy bowiem zamieszkiwali w ziemiankach, gdzie 
nietrudno było zachorować wskutek mroźnej zimy czy nawet 

chłodnej jesieni. Bywały też inne powody zgonu, w naj-
trudniejszym dla obozu okresie, prawdziwą zmorą był głód, 
ludzi przybywało tak wielu i tak szybko, iż obozowa logistyka 
nie była przygotowana na taki stan rzeczy, roiło się też od 
epidemii, np. cholery, czy infekcji wskutek źle zagojonych ran 
nabytych podczas walk frontowych. Reasumując przyjmuje 
się, że w obozie zmarło ponad pięć tysięcy jeńców i był to 
jeden z najwyższych procentowo wskaźników spośród 
prawie 200 obozów niemieckich funkcjonujących w tamtym 
okresie. Cały jeniecki obóz w Czersku mieścił się na powierz-
chni 300 hektarów, również w sąsiedztwie lasów i z tego co 
widzę po zdjęciach na forach do dzisiaj w ziemi można 
znaleźć pozostałości jego istnienia.

Krystian Reszczyński
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Doskonale znamy popularne drażetki (.....) powleczone 
otoczką cukrową. Osiągnęły one sukces głównie dzięki 
marketingowi skupionemu na ich kolorze. W samym użyciu 
barwników nie ma nic skandalicznego. Już w starożytnym 
Rzymie mędrcy powiadali: „Jemy oczami w takim samym 
stopniu co ustami”. 

Piękno kolorów

Prawdziwą przyjemnością jest patrzeć na żółte curry, puree
z marchewki, kosz pełen ciemnych jagód, sok malino-
wy…etc. Jednak producent wspomnianych wyżej drażetek, 
aby uzyskać pełne spektrum psychodelicznych kolorów, 
postawił w pełni na … sztuczne barwniki. 
      Już od 1976 roku organizacje konsumenckie alarmują 
opinię publiczną, sporządzają petycje i próbują wywrzeć 
nacisk na producenta, aby zaczął korzystać z naturalnych 
barwników. W ostatnich latach coś powoli drgnęło … ale 
zmiany w dużej mierze zależą od kraju. Firma produkująca 
drażetki nie używa tych samych składników w każdym
z państw. Na przykład w USA wykorzystywane barwniki są 
bardzo szkodliwe, podczas gdy w Europie nieco zmieniono 
ich paletę. 

Barwnik czerwony: zakazany już w latach 70-tych

Firma produkująca drażetki już w 1976 roku w wyniku 
nałożonego zakazu wycofała kolor czerwony. I nie bez 
powodu, bo czerwony barwnik amarant E123 jest klasyfiko-
wany jako „prawdopodobnie lub zdecydowanie” rakotwórczy. 
Ale w 1986 roku przywrócono czerwone drażetki z użyciem 
innego sztucznego barwnika: czerwieni allura E129. Z tym 
barwnikiem nie ma żartów. Przyczynia się on m.in. do 
nadpobudliwości u predysponowanych do niej dzieci. 

     Obecnie - m.in. w Polsce - czerwone drażetki uzyskuje się 
z użyciem naturalnego barwnika – kwasu karminowego 
E120, znanego również jako koszenila. Ale warto wiedzieć, 
że otrzymuje się go z małych czerwonych owadów, 
żerujących na kaktusach w Meksyku. W Europie barwnik ten 
można znaleźć w wielu produktach żywnościowych: m.in.
w napojach Oasis, napojach alkoholowych, czy … niektórych 
parówkach. 

Barwnik niebieski: najgorszy ze wszystkich 

Istnieją dwa sztuczne barwniki niebieskie: indygotyna 
(E132) i błękit brylantowy FCF (E133). Pierwszy z nich to 
barwnik bazujący na ropie naftowej. Przyczynia się on do 
rozwoju anormalnych komórek (dokładniej: guzów mózgu
u zwierząt doświadczalnych) oraz powoduje nadpobudliwość 
u dzieci. 
     Spożywanie błękitu brylantowego FCF (E133) wywołuje 
nowotwory złośliwe u zwierząt doświadczalnych. Wśród ludzi 
na baczności z tym kolorem powinny się mieć osoby 
wrażliwe na aspirynę. E133 powoduje reakcje alergiczne
i podejrzewa się, że – podobnie jak inne barwniki – powoduje 
nadpobudliwość u dzieci.

W Polsce wykorzystuje się tylko jeden niebieski barwnik – 
błękit brylantowy: FCF5 (E133), który jest jednak … 
szkodliwy dla zdrowia !

Barwnik żółty: rozwiązanie jest dość proste

Barwnik żółty stosowany w produkcji omawianych drażetek 
to: żółcień pomarańczowa E110. Jest to kolejny bardzo 
szkodliwy dla zdrowia barwnik.
Kojarzy się go z:

· nowotworami (guzami nerek),
· nadpobudliwością
· uszkodzeniami chromosomów,
· biegunką,
· nudnościami,
· bólami brzucha,
· reakcjami alergicznymi,
· zapaleniami błony śluzowej nosa (katarem),
· pokrzywką,
· migrenami,
· obrzękami skóry.

Odradza się go przede wszystkim dzieciom !

W Norwegii i Finlandii barwnik E110 jest zakazany ! 

Natomiast w Polsce – na szczęście – został on zastąpiony 
przez E100, czyli kurkuminę.

Czy więc są kolory (barwniki) bezpieczne ?

Wśród omawianych drażetek można znaleźć drażetki
w kolorze zielonym, pomarańczowym i brązowym. Jednak 
ich etykieta nie wspomina o tych kolorach. 
Jeśli przypomnimy sobie lekcje plastyki w szkole to uświa-
domimy sobie, że trzy podstawowe kolory to: czerwony, 
niebieski i żółty. Mieszając je można uzyskać wszystkie 
kolory tęczy, np.:

· zielony = niebieski + żółty,
· pomarańczowy = czerwony + żółty,
· brązowy = niebieski + żółty + dużo czerwonego.

Zatem wszystkie inne kolory omawianych drażetek to … 
mieszanka szkodliwych barwników syntetycznych, których 
należy unikać. 

Najgorszy dla zdrowia składnik drażetek

Aby warstwa koloru na zewnątrz drażetki lepiej się utrzy-
mywała, biała cukrowa powłoczka (m.in. w polskich drażet-
kach) zawiera biały pigment: dwutlenek tytanu E171. Od 
dawna wiadomo, że jest on najprawdopodobniej rakotwórczy 
dla ludzi. Ale w ostatnich latach zaczęto go wykorzystywać
w nanocząsteczkach niewidocznych gołym okiem ! Można go 
znaleźć nie tylko w omawianych drażetkach, ale także w gu-
mach do żucia, pastach do zębów i filtrach przeciwsło-
necznych. 
Te mikroskopijne nanocząsteczki pokonują wszystkie filtry
i bariery ludzkiego ciała: płuca, wątrobę, skórę … Docierają 
wszędzie, w tym do mózgu.

Czy zagrożenie jest realne ?

Faktem jest, że ilość m.in. dwutlenku tytanu w każdej 
drażetce pozostaje bardzo mała. Jednak problem polega na 
tym, że wszelkie barwniki są absolutnie wszędzie, a zwła-
szcza tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy: np. w wędzo-
nych rybach, wędlinach, skórce żółtych serów … i wielu 
innych przetworzonych produktach. 

Zatem dawki się kumulują ! 

Trzeba przyznać, że naukowcy są przytłoczeni złożonością 
efektów takich „mieszanek”. Dlatego z czystej ostrożności 
najlepiej jest unikać lub przynajmniej ograniczać spożycie 
produktów zawierających sztuczne barwniki.

Więcej informacji uzyskasz podczas wizyty w naszej poradni 
dietetycznej.

Zapraszam !
Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

W i ę c e j  a r t y k u ł ó w  p r z e c z y t a s z  n a  s t r o n i e 
www.geminichojnice.pl w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie 
od kuchni”
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Chojnice, Nowe Miasto 16, tel. 530 130 333
(przy głównej bramie Stadionu Miejskiego "Chojniczanka 1930")
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Puchar LZS to tradycyjnie już ostatnie regaty 
organizowane przez LKS Charzykowy. Rega-
ty zostały rozegrane w dniach od 30.09 2017 r 
do 01.10.2017r. Przy ładnej słonecznej pogo-
dzie i sprzyjającym wschodnim wietrze sta-
nęło do rywalizacji 26 zawodników klasy opti-
mist w gr B. Rozegrano 7 wyścigów. Regaty 
bezapelacyjnie wygrał zawodnik LKS Cha-
rzykowy Antoni Lipiński. Pozostałe miejsce 
na podium zajęli zawodnicy JKW Poznań. 
Stanisław Radojewski zajął drugie miejsce,
a Stanisław Wojda trzecie.  Najlepszą dziew-
czyną okazała się Zuzanna Borucka z JKW 

Poznań wyprzedzając dwie zawodniczki 
CHKŻ Chojnice Zofię Prądzyńską i Alicję 
Dempc. W kategorii zawodników do lat dzie-
więciu wygrał zawodnik LKS Charzykowy 
Mateusz Grabowski, przed zawodnikami 
CHKŻ Chojnice Januarym Szczukowskim
i Alicją Dempc. Wyróżniono również dwójkę 
najmłodszych zawodników Maję Szyce z LKS 
Charzykowy i Antoniego Knittera z CHKŻ 
Chojnice. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe medale. 

Sławomir Januszewski

Zawodnicy CHKŻ Chojnice wrócili z regat 
Finału Pucharu Polski klasy Laser oraz 
Mistrzostw Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Laser 4.7 open K i M, które odbyło się w Giży-
cku w dniach 28.09-01.10.2017 r.

Wyniki MPSKL Laser 4.7 przedstawiają się 
następująco:

·4 miejsce Mateusz Grzempa
·5 miejsce Laura Szulc
·12 miejsce Kacper Żywiczka

Łącznie startowało 64 zawodników we 
wspólnej flocie.

Wyniki regat Finału Pucharu Polski :
·1 miejsce Magda Kwaśna- Laser Radial 

kobiet
·2 miejsce Oliwia Laskowska - Laser Radial 

U 17 kobiet
·3 miejsce Mateusz Grzempa - Laser 4.7 U 

16
·4 miejsce Laura Szulc - Laser 4.7 U 16 

dziewcząt
·4 miejsce Damian Kosmalski - Laser U 21
·9 miejsce Kuba Domagała Laser U 21
·12 miejsce Kacper Żywiczka Laser 4.7 U 16 

Tym samym oficjalnie zakończono sezon, 
gdzie nastąpiło podsumowanie Pucharu Pol-
ski 2017 w klasie Laser. Odbyła się gala, na 
której zostały wręczone nagrody i tabliczki 
pamiątkowe za cały sezon.
Zawodnicy Chojnickiego Klubu Żeglarskiego 
otrzymali następujące wyróżnienia:

- Magda Kwaśna została zwyciężczynią 
Pucharu Polski Kobiet w klasie olimpijskiej 
Laser Radial oraz otrzymała wyróżnienie 
za brązowy medal Mistrzostw Świata w ka-
tegorii U 21.

- Oliwia Laskowska została zwyciężczynią 
Pucharu Polski w klasie olimpijskiej Laser 
Radial w kategorii U 17 Kobiet.

- Mateusz Grzempa został zwycięzcą 
Pucharu Polski w klasie Laser 4.7 i zajął 
drugie miejsce w kategorii open.

Bl isko podium znalazł się na klasie 
olimpijskiej Laser Damian Kosmalski, który 
zajął ostatecznie czwarte miejsce.

Laskowski Mirosław
Chojnicki Klub Żeglarski

Irmina Mrózek Gliszczynska wraz z Agniesz-
ką Skrzypulec potwierdziły swoją dominację 
w klasie 470 Kobiet i udowodniły, że ciągle są 
na fali. W zakończonych 22 października re-
gatach żeglarskiego Pucharu Świata w Ga-
magori (Japonia) zdobyły złoty medal, wygry-
wając zdecydowanie całą rywalizację wśród 
kobiet.
     Dziewczyny przez całe regaty pływały 
bardzo równo co pozwoliło im na wypraco-
wanie sobie sporej przewagi punktowej nad 
konkurentkami. Przed ostatnim dniem regat 
nasze zawodniczki były liderkami klasyfikacji, 

co potwierdziły także wygrywając wyścig 
medalowy. Ostatecznie z 13-sto punktową 
przewagą, dziewczyny mogły cieszyć się ze 
złotego medalu. Srebro zdobyły Japonki Ai 
Kondo Yoshida i Miho Yoshioka, natomiast 
brąz zdobyły Cassandre Blandini i Aloise 
Retornaz z Francji.
Kolejne zawody Żeglarskiego Pucharu 
Świata odbędą się w Miami (USA) w dniach 
21-28 stycznia 2018 roku.

Tekst: Łukasz Dzięcielski (ChKŻ Chojnice)
Foto: profil Fb POL 11

W Drużynowych Mistrzostwach Polski w Ryb-
niku wystartowało 10 zespołów. W tym Nasza 
załoga z CHKŻ Chojnice, składająca się z 5 
zawodników: Agnieszka Pawłowska, Jeremi 
Szczukowski, Jan Krawczyk, Marcel Montry-
mowicz i kapitan zespołu Patryk Kosmalski. 
Już przed startem poprzeczka została posta-
wiona wysoko, ponieważ broniliśmy tytułu 
Mistrzów Polski z zeszłego roku. Nie ma 
tajemnicy, że do Rybnika jechaliśmy po me-
dal, z tym że w składzie z zeszłego roku był 
tylko doświadczony kapitan. Reszta zawod-
ników to debiutanci na imprezie Mistrzow-
skiej, ale pełni energii i nadziei w sukces. 

Zawody rozpoczęliśmy w rywalizacji każdy
z każdym. Warto wspomnieć, że w tym czasie 
mieliśmy bardzo stabilne warunki. Wyścigi 
przebiegały bardzo sprawnie a wynikiem 
eliminacji było wygranie aż 8 z 9 wyścigów
i dzięki temu uzyskaliśmy prawo wyboru 
przeciwnika w ćwierćfinałach. 

Droga przez ćwierć i półfinały była łatwiejsza 
po wygranych eliminacjach. Wygrywaliśmy 
zdecydowanie, ale w tym czasie nasz fina-
łowy przeciwnik nabierał przebojowości
i pewności siebie. Mowa o starciu pomiędzy 
drużynami z jednego klubu pod wodzą 

Przemka Strusia z Gdynii , a mianowicie YKP 
1, oraz YKP 2.  Ostatecznie finalistą i Naszym 
przeciwnikiem została drużyna YKP 2.  
Zgodnie z prognozą pogody im dalej w las, 
tym wiatru mniej...  Miało to wpływ na 
przebieg rywalizacji. Sędziowie z podwójną 
czujnością wypatrywali niedozwolonych 
środków napędu tzw. rumplowania i pompo-
wania. Na każdym pontonie było dwóch 
arbitrów, więc decyzje były przemyślane
i słuszne. Jednak podczas walki, gdy bardzo 
chcesz wygrać i serce bije szybciej, to ruchu 
na łódce też jest więcej. Konsekwencją były 
karne obroty, które były opóźnieniem startu
i  dużym utrudnieniem, dla Naszych zawodni-
ków. Ostatecznie przegraliśmy rywalizację
w finale 3:2, odbierając srebrne medale. 
     Nie zależnie od zajętego miejsca należy 
docenić profesjonalizm w przygotowaniach 
Naszych zawodników. Poziom zaangażo-
wania, był godny naśladowania. Dla trenera 
dużą przyjemnością było pracować z młody-
mi ludźmi, którzy w oczach mieli autorytet
i wiarę w sukces. To ważne, żeby pomagać 
młodym i pracowitym sportowcom. Z tego 
miejsca gratulację złota dla ekipy YKP  
Gdynia 2. Tego dnia byliście najlepsi. 

Karol Jączkowski
Chojnicki Klub Żeglarski

Nr 11/2017 (62)   LISTOPAD  2017



Gazeta LOKALNA SPORT,    ROZRYWKA

23Nr 11/2017 (62)   LISTOPAD  2017

Lp. Drużyna   M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1 Miedź Legnica  15 28 8 4 3 21-14
2 Chojniczanka Chojnice 15 27 8 3 4 23-12
3 Puszcza Niepołomice 15 24 7 3 5 20-16
4 Odra Opole  15 24 7 3 5 19-19
5 Chrobry Głogów  15 23 6 5 4 19-17
6 Stal Mielec  15 22 6 4 5 19-17
7 Raków Częstochowa 15 22 6 4 5 24-20
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała15 20 5 5 5 19-20
9 Drutex-Bytovia Bytów 15 19 5 4 6 20-18
10 Zagłębie Sosnowiec 15 19 5 4 6 20-19
11 GKS Tychy  15 19 5 4 6 18-22
12 Pogoń Siedlce  15 19 5 4 6 19-23
13 GKS Katowice  15 18 5 3 7 20-22
14 Olimpia Grudziądz 15 18 5 3 7 14-11
15 Górnik Łęczna  15 17 4 5 6 17-12
16 Wigry Suwałki  14 16 4 4 6 13-19
17 Stomil Olsztyn  14 16 5 1 8 18-27
18 Ruch Chorzów  15 14 6 1 8 21-20

Tabela 1 ligii - 30.10.2017
PIOTR GRUCHAŁA 

VICE MISTRZEM POLSKI U-23

20 października w Koninie zakończyły się 
25. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (do lat 
23) o Puchar Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego. Wielkim sukcesem dla zawodnika 
Boxing Team Chojnice Piotra Gruchały 
zakończył się start w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski. Po wygraniu trzech 
pojedynków,uległ na punktu dopiero w finale 
aktualnemu Mistrzowi Polski seniorów. 
Wielkie słowa uznania za odwagę i mądry 
boks należą się Piotrowi,który przez 3 
miesiące starannie przygotowywał się do 
mistrzostw. 

Pojedynki finałowe były transmitowane na 
żywo przez TVP Sport gdzie mogliśmy 
oglądać reprezentanta Chojnic.

 TURNIEJ SREBRNE RĘKAWICE – 
PATRYK WARDYN LEPSZY OD 

BRĄZOWEGO MEDALISTY 
MISTRZOSTW EUROPY

W ramach spotkania SKB Energa Czarni
i Kadry Mazowsza, w Słupsku 28 paździer-
nika, odbył się także XVI Turniej Srebrne 
Rękawice. 

W wadze średniej 75kg. wystąpił Patryk 
Wardyn, który zmierzył się z dwukrotnym 
Mistrzem Polski,brązowym medalistą 
Mistrzostw Europy z 2016 roku Mateuszem 
Szewczykiem.Po jednej z najładniejszych 
walk tego dnia lepszy okazał się zawodnik 
Boxing Team Chojnice Patryk Wardyn, który 
pokonał zawodnika z KS Raszyn na punkty 
4:1.
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02 listopada 
Ośrodek Kultury w Czersku zaprasza na Zaduszki 
Bluesowe. Wystąpi zespół Piąte Piętro Band. Początek 
koncertu o godzinie 19.00.

03 listopada 
Pokaz filmu krótkometrażowego „Więcej niż śpiew" Macieja 
Jarczyńskiego, pierwszego polskiego filmu dokumentalnego 
ukazującego fenomen śpiewania w chórze. Początek 
seansu o godzinie 17.30 w podziemiach Centrum Sztuki 
Collegium Ars. 

03 listopada 
O godzinie 18.00 na poddaszu kościoła gimnazjalnego 
nastąpi otwarcie wystawy obrazów Macieja Jarczyńskiego 
"Klatki kluczowe". 

04 listopada 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim przy ulicy Mickiewicza 
12, z Miedzią Legnica. Początek spotkania godzina 16.00.

04 listopada 
W Pubie Wlad wystąpi zespół Opiłki - grupa powstała
w Opolu, której współzałożycielem i perkusistą jest Marek 
Kapłon (TSA, Dżem, Banda i Wanda, Tadeusz Nalepa). 
Opolski trzon zespołu w składzie Marek Kapłon (perkusja), 
Cezary Błażewicz (gitary), Przemek Hoszowski (bas) 
uzupełnia znakomity wokalista - finalista V edycji "The Voice 
of Poland" - Damian Michalski. Początek koncertu o godzinie 
20.00.

05 listopada 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z Heliosem Białystok. Początek spotkania 
o godzinie 19.30.

05 listopada 
Uprzejmie zapraszamy na wspaniałą disco-polową zabawę 
do Chojnic. Topowi " Piękni i Młodzi" z przebojami takimi, jak : 
"Tak już bez Ciebie","Ona jest taka Cudowna"," Jedno sło-
wo..." i wiele innych. Na 100% zaśpiewają wspólnie z Play-
boysami "Wyśmienicie".  3 godziny koncertu, który rozpali 
Was do czerwoności. Początek koncertu o godzinie 18.00 w 
Centrum Park w Chojnicach.

07 listopada
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach i Fotograf Ale-
ksander Knitter zapraszają na warsztaty fotograficzne dla 
młodzieży, które odbędą się 7 i 14 listopada 2017 roku o go-
dzinie 16.00 w Czytelni MBP w Chojnicach.
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy porozmawiają
o fotografii, pracy fotografa i fotoreportera. Warsztaty te mają 
zainspirować do zrobienia zdjęć na konkretny temat. Każdy 
uczestnik będzie miał tydzień na wykonanie kilku fotografii
i dostarczenie ich do biblioteki. 14 listopada na kolejnych 
zajęciach prowadzący Aleksander Knitter przeanalizuje 
wykonane ujęcia i wybierze spośród nich kilka najlepszych, 
które zostaną nagrodzone książkami. Warsztaty są 
bezpłatne, a liczba miejsc jest ograniczona więc  aby wziąć 
w nich udział, należy przyjść do Czytelni MBP w godzinach 
pracy działu lub zadzwonić pod numer 52 397 28 07 i się 
zarejestrować. Projekt realizowany jest w ramach 
stypendium miasta Chojnice.

10 listopada
10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, o godz. 
10.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach 
odbędzie się ,,XVIII Spotkanie z pieśnią i piosenką 
patriotyczną'', w którym wystąpią dzieci i młodzież naszego 
regionu. 

10 listopada
W ramach XIX Chojnickiego Filmobrania Chojnickie Cen-
trum Kultury, DKF "Cisza" i Starostwo Powiatowe w Choj-
nicach zapraszają do udziału w konkursie plastycznym. 
Temat tegorocznej edycji to "Europa, w której żyjemy"
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko 

pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem kon-
kursu.

2. Dozwolone są wszelkie techniki plastyczne.
3. Prace formatu A-3 należy składać w Chojnickim Centrum 

Kultury, ul. Młodzieżowa 44, do 10 listopada 2017 r.

11 listopada
Starosta Chojnicki Stanisław Skaja i Przewodniczący Rady 
Powiatu Robert Skórczewski zapraszają społeczeństwo 

miasta Chojnice do wzięcia udziału w „Powiatowych 
Obchodach Święta Niepodległości”:
10:30 Zbiórka uczestników, delegacji, pocztów sztan-

darowych na parkingu przy ulicy Wysokiej (obok 
pomnika Orła)

11:00   Przemarsz pod pomniki Orła i Chrystusa Króla ulicą 
Sukienników, złożenie wieńców i kwiatów, nastę-
pnie przejście do Bazyliki Mniejszej w Chojnicach 
ulicani Sukienników i Kościuszki.

12:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny i Powiatu Chojnic-
kiego. Po mszy zwiedzanie wystawy „Polskie ordery 
i odznaczenia” w podziemiach kościoła gimnaz-
jalnego.

11 listopada
Laureatów konkursu oraz zaproszonych artystów w klimacie 
retro będzie można  zobaczyć podczas Koncertu Kawiarenki 
Piosenki Polskiej, który odbędzie się 11 listopada 2017 r.
o godz. 17:00 w Auli LO im. Filomatów Chojnickich w Choj-
nicach z okazji Święta Niepodległości. Klimat kawiarni lat 20. 
będą mogli poczuć wszyscy którzy przybędą w tym dniu na 
koncert.  Wstęp wolny!

12 listopada 
Urząd Miejski w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury 
zapraszają na koncert  zespołu kameralnego Bydgoskich 
Solistów ARTE CON BRIO w składzie: Krystyna Prystasz
(I skrzypce), Michał Marcinkowski (II skrzypce), Mirosław 
Przybył (altówka / prowadzenie), Agata Jarecka (wiolon-
czela), Katarzyna Jaracz (sopran). Koncert wypełniają 
mistrzowskie wykonania kwartetu smyczkowego utworów 
zarówno klasycznych jak i wiedeńskich mistrzów walca,
a skończywszy na utworach muzyki rozrywkowej. Utwory 
instrumentalne przeplatane są błyskotliwymi ariami i piosen-
kami w wykonaniu artystki -sopranistki. Całość występu 
łączy interesująca konferansjerka.
Początek koncertu o godzinie 17.00 w Szkole Muzycznej
w Chojnicach. 

12 listopada
W Pubie Wlad wystąpi zespół Nocny Kochanek czyli jedna
z nielicznych polskich grup metalowych, która traktuje 
muzykę oraz teksty z ogromnym dystansem do samych 
siebie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasy-
cznym heavy metalem. Słychać tutaj wyraźne inspiracje 

takimi zespołami jak: Iron Maiden, Judas Priest, Helloween 
czy Black Sabbath. Teksty natomiast napisane są z dużym 
przymrużeniem oka, co nadaje całości niepowtarzalnego, 
wręcz groteskowego klimatu. Początek koncertu o godzinie 
19.00.

18 listopada 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Nice I Ligi Chojniczanka 
Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach  przy 
ulicy Mickiewicza 12, z Puszczą Niepołomice. Początek 
spotkania godzina 16.00.

18 listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Recital Poezji 
Śpiewanej Martyny Onzorge- Wacławskiej z zespołem. Start
godz. 17:00. Centrum Sztuki Collegium ARS. Wstęp na za-
proszenia. Zaproszenia będą wydawane 14.11.2017 o godz. 
8:30 i 17:30

19 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach i Promocja 
Regionu Chojnickiego, dzięki dużej dawce entuzjazmu oraz 
wierze w sens kabaretowych spotkań, zapraszają na V 
Konarzyński Festiwal Otwarty Kabaretów Amatorskich 
„KFOKA", który odbędzie się  w Gminnym Ośrodku Kultury
w Konarzynach. Przegląd ma charakter konkursu i skierowa-
ny jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematyka jest 
dowolna a priorytetem jest przede wszystkim dobra zabawa. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13.11.2017r. Zespoły
i soliści zainteresowani udziałem w V przeglądzie kabaretów 
„ KFOKA" przesyłają kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną
( gok@konarzyny.pl), bądź tradycyjną ( Gminny Ośrodek 
kultury w Konarzynach, ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny).

20 listopada 
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na seans 
filmowy w ramach DKF „Cisza".
Festen to duński dramat filmowy z 1998 roku w reżyserii 
Thomasa Vinterberga. Jest to pierwszy film zrealizowany 
zgodnie z założeniami manifestu Dogma 95. Z okazji 60-tych 
urodzin przygotowywana jest uroczystość rodzinna 

poświęcona "głowie" rodu. Do wielkiej posiadłości przybywa 
rodzina i przyjaciele. Syn jubilata poproszony zostaje
o wygłoszenie mowy poświęconej zmarłej niedawno 
siostrze. Jego krótkie wystąpienie zmieni na zawsze życie 
przybyłych   Zapraszamy do kina Kingsajz w Chojnicach 
przy ul. Gdańskiej 14 o godzinie 17.00 i 19.00.

23 listopada 
Uprzejmie zapraszamy na uroczyste otwarcie pierwszej 
sceny stand-upowej w Chojnicach. Specjalnie dla Was 
wystąpią: Janek Wolańczyk - Stand-Up- jedyny w Polsce 
jąkający się Stand-uper. Komik który oddaje widowni swoją 
całą nie pojętą energię. Lider grupy "Wrocławski Stand-up". 
Zajmuje się Stand-upem od dwóch lat. Uparcie i z ogromnym 
entuzjazmem jeździ po Polsce i opowiada o tym jak jego 
jąkanie wpływa na życie oraz mówi autentyczne sytuacje
z swojego rodzinnego domu z którymi na pewno się 
utożsamicie! Możecie się spodziewa, że będzie długo 
dochodził...do jednego słowa. Ma na swoim koncie masę 
zorganizowanych imprez. Największa i najbardziej znana
z nich to bitwa "Stand-Up War", która zgromadziła 22 
czołowych  komików z całej Polski. Paweł Reszela - Stand-
Up Comedy - to jeden z najstarszych stand-uperów
w Polsce. W sensie stażu, bo z twarzy jeszcze nie taki stary. 
Od 2008 występuje solowo, w 2011 roku został Kabareto-
wym Mistrzem Świata. Tomasz Kwiatkowski - Antymidas. 
Czego nie dotknie, zamienia się w proch i pył. Oswojony
z przegrywaniem. Daj mu dowolną dyscyplinę, a w ciągu pół 
godziny osiągnie w niej wszystko co najgorsze. Wiecznie 
zdenerwowany, zawsze niezadowolony. Wciela w życie swój 
plan doskonały: nigdy, przenigdy nie mieć planów. Nikogo
w rodzinie nie zaskoczyło, kiedy okazał się być jednym 
wielkim rozczarowaniem. Początek imprezy o godzinie 
19.00 w Infiniti Music Club w Chojnicach. 

23-25 listopada
Zarząd Miejski LOK zaprasza na Mistrzostwa Chojnic
w strzelaniu z broni pneumatycznej.Miejsce: strzelnica 
Gimnazjum nr 1.

25 listopada 
W Pubie Wlad wystąpią na wspólnym koncercie Sexbomba
i The Bill na trasie Punk Rock Circus.  Początek koncertu
o godzinie 19.00.

25 listopada
KS Osir organizuje zawody w pływaniu klas 5 i 6 szkół 
podstawowych oraz gimnazjalistów o Mistrzostwo Chojnic
i Puchar Burmistrza Chojnic oraz Przewodniczącego Rady 
Miasta. Miejsce: Park Wodny. 

25 Listopada
Ośrodek Kultury w Czersku zaprasza na Turniej Rodzinny 
Piłki Nożnej Halowej. Miejsce: Hala Sportowa im. Romana 
Bruskiego w Czersku 

25 i 26 listopada
Sedecznie zapraszamy na Spektakl teatralny „Kazanie XXI”- 
Chojnickie Studio Rapsodyczne PREMIERA. Start: 19:00. 
Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 
21. bilety: 10,00 (ulgowy), 15,00 (normalny)

26 listopada 
W ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają dzisiaj z Constract Lubawa. Początek 
spotkania o godzinie 19.30.

26 listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Koncert Piosenki 
Poetyckiej Łukasz Jemioła Trio. Start  godz. 17:00. Centrum 
Sztuki Collegium ARS. Wstęp na zaproszenia. Zaproszenia 
będą wydawane 21.11.2017 o godz. 8:30 i 17:30

27 listopada 
Taktowny, łagodny, spokojny, subtelny, przyzwoity, cnotliwy – 
oto kilka przymiotników, którymi nie da się opisać „Alibi.com". 
Przebojowa francuska seks-komedia romantyczna, 
autorstwa Philippe Lacheau (scenariusz, reżyseria i główna 
rola – przyp. red.) z plejadą najwybitniejszych francuskich 
aktorów, poskutkuje bananem na twarzy u największego 
nawet ponuraka! To film o tych, którzy postanowili zdradzić 
swoich partnerów, ale nie bardzo wiedzieli jak to zrobić, by 
nie zostać przyłapanymi na gorącym uczynku.Film zostanie 
wyświetlony w ramach DKF. Kino King Size. Chojnice, ul. 
Gdańska 14.

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

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


