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      13 października odbyły się kolejne wy-
bory do parlamentu. Na terenie powiatu choj-
nickiego i miasta Chojnice wybory przebiegły 
spokojnie i nie odnotowano żadnych incy-
dentów ani zakłóceń w przebiegu procesu 
wyborczego. Kampania wyborcza również 
nie odbiegała od poprzednich. Miasto zos-
tało mocno oklejone bilbordami i plakatami 
wyborczymi, chociaż tutaj zauważalna była 
tendencja odchodzenia od tradycyjnych 
plakatów klejonych na sklejki na rzecz wię-
kszych billboardów i banerów. Mocno rzucały 
się w oczy plakaty Michała Kowalskiego
z PiS które wisiały dosłownie na każdej 
latarni miejskiej. W mieście i powiecie nie 
było problemów z liczeniem głosów i dosyć 
szybko poznaliśmy w poniedziałek wyniki 
wyborów. 

       W mieście Chojnice wygrała Koalicja 
Obywatelska 38,14% (6917 głosów), Prawo
i Sprawiedliwość – uzyskało 36,66% (6649), 
SLD - 10,62% (1927), PSL - 7,36% (1335),
a Konfederacja - 7,22% (1310). 
         W powiecie chojnickim zwyciężyło Pra-
wo i Sprawiedliwość - 45,33% (19217), Koa-
licja Obywatelska uzyskała 30,66% (12996 
głosów), SLD - 8,84% (3747), PSL - 8,02% 
(3401) i Konfederacja - 7,15% (3033).

    Mieszkańcy powiatu mieli możliwość gło-
sowania na 10 lokalnych kandydatów. Do 
sejmu dostał się tylko Aleksander Mrów-
czyński z PiS. Wyniki w okręgu nr 26 (powiat 
chojnicki) spływały bardzo nieregularnie. 
Jeszcze około 14:00 wydawało się że Leszek 
Bonna ma pewny mandat. Niestety kiedy
z dużym opóźnieniem wpłynęły wyniki z Gdy-

ni okazało się, że Bonna zajął dalsze miejsce 
na liście i do sejmu się nie dostał. Nie dostał 
się też Marcin Wałdoch z listy Konfederacji 
chociaż wynik Konfederacji w województwie 
pomorskim był całkiem niezły. Niestety nie 
dostał się też nikt z pięciu chojnickich kan-
dydatów z listy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, a samo Stronnictwo w województwie 
pomorskim uzyskało w okręgu nr 26 tylko je-
den mandat dla lidera listy Marka Biernac-
kiego. Bardzo dobrze „poszło” natomiast 
„lewicy”, która w okręgu nr 26 uzyskała dwa 
mandaty. Szkoda tylko, że nie potrafiła 
wystawić „chojnickiego” kandydata.

Ostatecznie „chojniccy kandydaci” uzyskali 
następujące ilości głosów:

KW Polskie Stronnictwo Ludowe
 Michał Gruchała - 1350 
 Leszek Zawadzki - 838
 Irena Markowska - 548 
 Danuta Zielińska - 968 
 Anita Lubczyńska-Kiełpińska – 260

KW Prawo i Sprawiedliwość
 Aleksander Mrówczyński - 16726 
 Monika Tobolska - 852 

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość
          Marcin Wałdoch - 2255

KKW Koalicja Obywatelska PO .N iPL 
Zieloni
 Leszek Bonna - 7815 
 Elżbieta Singer - 766

Jacek Klajna

        „Ważni dla Chojnic” to projekt fotografi-
czny, na którego realizację w 2018 roku otrzy-
małam stypendium burmistrza miasta Choj-
nice. Nie należał on do najprostszych, głów-
nie przez założenie, że modelami mają być 
chojniczanie, którzy urodą i wiekiem przypo-
minają tych, którzy po 1918 roku, w różny 
sposób, zasłużyli się dla miasta i powiatu 
chojnickiego.
       Wykonując fotografie starałam się oddać 
nie tylko podobieństwo między poszcze-
gólnymi osobami. Zwracałam też uwagę na 
stroje i mimikę odtwarzanych postaci. Klu-
czowe były oczywiście kompozycja zdjęcia, 

zastosowane oświetlenie i ustawienie mode-
la. Projekt ten był dla mnie niczym podróż
w czasie. Bardzo dziękuję za współpracę 
modelom: Katarzynie Habeckiej (Irena Nie-
żychowska), Andrzejowi Schulzowi (Albin 
Makowski), Adamowi Kopczyńskiemu (Otton 
Weiland), Henrykowi Wojciechowskiemu 
(Julian Rydzkowski), Jarosławowi Urbań-
skiemu (Stefan Bieszk), Pawłowi Boczkowi 
(Jan Paweł Łukowicz), Bogdanowi Kufflowi 
(Alojzy Sobierajczyk) oraz Karolowi Górno-
wiczowi (Franciszek Gierszewski). 

Anna Zajkowska

3

Gazeta LOKALNA NA  DOBRY  POCZĄTEK

Reklama

Nr 11/2019 (87)  LISTOPAD 2019

Katarzyna Habecka
 (Irena Nieżychowska)

Jarosław Urbański
(Stefan Bieszk)

Bogdan
Kuffel
(Alojzy

Sobierajczyk) 

Henryk Wojciechowski
(Julian Rydzkowski)

    Na lokalnym rynku wydawniczym uka-
zała się kolejna pozycja dotycząca losów 
abiturientów Królewskiego Katolickiego 
Gimnazjum w Chojnicach. Autorem tej 
pozycji jest oczywiście „niestrudzony ba-
dacz filomackich dziejów” Kazimierz Jaru-
szewski. 
      Rozdział pierwszy przybliża nam pruski 
system oświaty, nauczanie języka pol-
skiego i grono pedagogiczne chojnickiego 
gimnazjum. W rozdziale drugim znajdzie-
my kilkanaście biogramów solidnie osadzo-
nych w materiale źródłowym. Wielu z opi-
sanych absolwentów chojnickiego zakładu 
znalazło swoje miejsce także w „Encyklo-
pedii katolickiej” i „Polskim słowniku bio-
graficznym”. Przedmowę napisał Burmistrz 
Arseniusz Finster. 
     Niestety nie jest znana jeszcze data 
promocji wydawnictwa. Nakład jest niewiel-
ki i dlatego warto śledzić stronę internetową 
MBP w Chojnicach, gdzie z pewnością 
odbędzie się promocja wydawnictwa.



01 października
Na chojnickim rynku otwarto wystawę fotografii "Ważni dla 
Chojnic" chojnickiej fotoreporterki Anny Zajkowskiej.

01 października
W  komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach 
odbyło się robocze spotkanie władz PSP z przedsta-
wicielami Chojnickiego Alarmu dla Klimatu. 

01 października
Szkoła Muzyczna w Chojnicach świętowała 30-lecie dzia-
łalności. W szkole odbył się koncert uczniów oraz absol-
wentów placówki.

02 października
Zmarł ppłk. Antoni Kraszewski. Wieloletni dowódca 22 bata-
lionu radiotechnicznego -  jednostki wojskowej 3637 w Nie-
żychowicach. Pogrzeb z honorami wojskowymi odbył się 5 
października na cmentarzu parafialnym. Po złożeniu trumny 
do grobu salwę honorową oddała kompania reprezenta-
cyjna 34 chojnickiego batalionu radiotechnicznego.
 
03 października
Teatr założony przez Grzegorza Szlangę ma już 15 lat! Ob-
chody jubileuszu rozłożono na kilka dni. W czwartek (3.10) 
rozpoczął je spektakl „Moralność Państwa Dulskich” i werni-
saż wystawy zdjęć Daniela Frymarka.

03 października
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” obchodziła 10 lat działalności. Uroczy-
ste przyjęcie odbyło się w Charzykowach. Dzięki działal-
ności stowarzyszenia na terenie 13 gmin w regionie zreali-
zowano inwestycje i działania za około 100 milionów zło-
tych. Wiele projektów zrealizowanych przy pomocy środków 
przekazywanych przez LGR Morenka związanych było z za-
gospodarowaniem wód. Było też jednak sporo innych in-
westycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych, obiek-
tów kulturalnych, małej i dużej infrastruktury czy działalności 
klubów żeglarskich.

05 października
Odbył się pierwszy Chojnicki Piknik Militarny. Można było za 
darmo postrzelać, były: konkursy, nagrody, pokazy, kiełba-
ski, wystawa broni, przejażdżki na motorach i wiele innych 
atrakcji.

05 października
Odbył się IX Zjazd Absolwentów szkół, które od 1924 roku 
funkcjonowały w gmachu przy ul. Dworcowej 1 w Chojni-
cach połączony z 95 leciem szkoły. Kolejny raz  uroczy-
stości zjazdowe poprowadził Jacek Kowalik, absolwent 
tejże szkoły z 1980 roku, zarazem jej nauczyciel. 

05 października
13 najlepszych drużyn w Polsce stanęło do rywalizacji
w Drużynowych Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy Optimist. Regaty odbyły się na Jeziorze Charzy-
kowskim. 

05 października
W sobotni wieczór po raz szósty w Chojnicach, a po raz piąty 
w Polsce, odbyła się Noc w Bibliotece. Jej tegoroczne  
hasło, to „Biblioteka liter”. 

07 października
Na konferencji prasowej burmistrz Arseniusz Finster poin-
formował, że  opłata za odbiór śmieci ma wzrosnąć na 18 zł 
od osoby w gospodarstwach domowych, które je segregują. 
Ci, którzy nie będą segregować, zapłacą podwójną stawkę. 

08 października
Podczas konferencji prasowej Starosta Chojnicki Marek 
Szczepański poinformował o bieżących sukcesach i pro-
blemach Szpitala Specjalistycznego. Została podpisana 
umowa ze zwycięzcą przetargu na dostawcę nowej karetki, 
na którą uzyskano dotację z budżetu państwa na 400 tys. 
złotych. Szpital przystąpił także do programu profilakty-
cznego pn. "Dieta Mamy" adresowanego do kobiet w ciąży. 

08 października
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w gmachu chojnic-
kiego Starostwa Powiatowego przekazał tzw. vouchery na 
realizację inwestycji drogowych w 2020 roku. Przebudo-
wana zostanie droga na odcinku 8 km na trasie Chojnice-
Ogorzeliny. Planowany koszt tego zadania, to 28 841 402 zł, 
a dofinansowanie wyniesie 14 420 701 zł. Drugie zadanie to 
przebudowa drogi Chojnaty – Lichnowy. Długość odcinka to 
prawie 2 km, a planowany koszt zadania ma wynieść 2 498 
740 zł. Dofinansowanie w ramach funduszu wynosi 50 
procent. Swój udział w finansowaniu tychże inwestycji 
zadeklarował wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański. 

09 października
W  Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w sali radnego, odbyło 
się kolejne spotkanie Zespołu do Zainicjowania i wprowa-
dzenia budżetu obywatelskiego w mieście Chojnice. 

09 października
W ramach trwających Chojnickich Dni Tischnerowskich
w czytelni MBP odbyła się promocja książki Ferdynanda 
Ebnera „Słowo i miłość. Aforyzmy 1931 i inne późne pisma”.
Spotkanie poprowadził Przemysław Zientkowski, przedsta-
wiciel organizatorów i redaktor naukowy przekładu, który 
podkreślił, że jest to pierwsze wydanie książki i ukazało się 
ono w Chojnicach. 

10 października
Na chojnickim dworcu kolejowym odbyła się plenerowa kon-
ferencja prasowa. Tematem nr 1 była rozpoczęta inwestycja 
budowy węzła integracyjnego, w ramach której zostanie 
m.in. odnowiony budynek dworca kolejowego. Wzięli w niej 
udział, oprócz gospodarza - burmistrza Arseniusza Finste-
ra, Marszałek Mieczysław Struk, Starosta Marek Szczepań-
ski, Wójt Zbigniew Szczepański oraz poseł Stanisław Lam-
czyk. Najważniejszą deklaracją Marszałka była obietnica 
dołożenia dodatkowych pieniędzy do całości projektu po 
rozstrzygnięciu wszystkich przetargów. Poseł Lamczyk 
wyraził nadzieję, że linia do Chojnic będzie w najbliższych 
latach zmodernizowana i zelektryfikowana.

10 października
W Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami
w Chojnicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych.

10 października
W ramach cyklu Czwartki u Albina odbyło się spotkanie
z Krzysztofem Tyborskim – regionalistą, działaczem Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej KONAR, 
autorem scenariusza oraz reżyserem filmu Jakusz, zreali-
zowanego w ramach projektu na rzecz podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania pol-
skości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 
10 października
W ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich w czytelni MBP 
odbyło się spotkanie z Kazimierzem Tischnerem, bratem 
filozofa ks. Józefa Tischnera. Kazimierz Tischner opowiadał 
zebranym o rodzicach i o pierwszych wspomnieniach zwią-
zanych z Józiem, jak nazywał ks. Józefa.

11 października
Nadleśnictwo Rytel i Szpital Specjalistyczny w Chojnicach 
zaprosiły do wspólnej akcji sadzenia drzew „Jedno dziecko, 
jedno drzewo”, rodziców dzieci, które przyszły na świat w la-
tach 2017-2019. Nasadzenia odbyły się na terenie po 
nawałnicowym - oddział 85, w okolicy wieży widokowej 
naprzeciw skrętu do miejscowości Suszek.

13 października
Odbyły się wybory do Parlamentu. Miasto Chojnice - Koali-
cja Obywatelska 38,14% (6917 głosów), Prawo i Sprawie-
dliwość - 36,66% (6649), SLD - 10,62% (1927), PSL - 7,36% 
(1335), Konfederacja - 7,22% (1310). Powiat chojnicki - Ko-
alicja Obywatelska 30,66% (12996 głosów), Prawo i Spra-
wiedliwość - 45,33% (19217), SLD - 8,84% (3747), PSL - 
8,02% (3401), Konfederacja - 7,15% (3033).

13 października
Międzynarodowy sukces chojnickich tancerek z Akademii 
Tańca "Piętro Wyżej" na Mistrzostwach Świata WADF
w Płocku. Podczas zawodów, które odbyły się w Płocku, 
wystąpiło ok. 3200 zawodników z całego świata, prezen-
tując blisko 6 tysięcy pokazów. Spośród solistek znakomicie 
wypadła Nicola Szreder zajmując na MŚ 4. miejsce w ka-
tegorii Contemporary Balet Solo Junior. Natomiast w du-
etach na szczególną uwagę zasłużyły Monika Guentzel 
oraz Olga Szynwelska, które zdobyły złoty medal MŚ w ka-
tegorii Artistic Dance Show Duos.

14 października
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Chojnicach odbyła się uroczystość wręczenia 
Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół podstawowych 
oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

15 października
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa 
obchodziło swój jubileusz. Placówka powstała w 1994 roku. 
Jako samodzielna placówka zaczęła działać w 1997 roku. 
Oprócz kwiatów oraz pamiątkowego „kafla” starosta choj-
nicki złożył deklarację przekazania szkole 10 tys. zł na 
doposażenie placówki.

15 października
W Szkole Podstawowej w Charzykowach w ramach kampa-
nii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” odbyło się spot-
kanie się z dziećmi i młodzieżą. Głównym tematem rozmów 
były zagrożenia płynące z eksperymentowania ze środkami 
odurzającymi i substancjami niewiadomego pochodzenia 
oraz składu, popularnie nazywanymi dopalaczami. Zebrani 
obejrzeli poruszający spot filmowy "Szkoda Ciebie na takie 
patoklimaty", który pokazuje młodym ludziom, jakie są 
konsekwencje zażywania środków odurzających.

15 października
Spotkanie z Szymonem Hołownią zakończyło Chojnickie 
Dni Tischnerowskie. Poprowadził je Grzegorz Szlanga,
a otworzył pomysłodawca i organizator dni Przemysław 
Zientkowski.

16 października
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych podsumo-
wała swą dwuletnią kadencję. Sprawozdanie przedstawił jej 
przewodniczący Jordan Rolbiecki. Nową przewodniczącą 
została Edyta Barwina.

16 października
16 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnie-
rzy Monte Cassino w Nieżychowicach wzięli udział w ogól-
nopolskiej akcji bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. Akcja 
odbywała się pod patronatem fundacji WOŚP Ratujemy
i Uczymy Ratować.

18 października
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zaprosiło na spotkanie 
z pisarką Anną Koprowską – Głowacką, która opowiedziała 
o magii ludowej dawniej i obecnie.  

19 października
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprosiło na kolejne "Dni 
Kultury Kaszubsko-Pomorskiej". Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia był bezpłatny.  

19 października
33 lata temu - 19.10.1986 roku - Chojnice zmierzyły się
z Dzierżoniowem w Telewizyjnym Turnieju Miast. Wygra-
liśmy w nim 5 - 3.

20 października
W sali gimnastycznej SP Ostrowite zgromadzili się miesz-
kańcy, którzy chcieli poznać historię Ostrowitego oraz 
Kosznajderii, której miejscowość była nieformalną stolicą. 
Uczestnicy i goście mogli przy kawie i cieście wysłuchać 
wykładów o historii Ostrowitego i Kosznajderii prezes LGD 
Sandry Brdy Grażyny Wery - Malatyńskiej oraz Tomasza 
Marcysiaka z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.

21 października
Gościem trwających Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 
była prof. Maria Pająkowska-Kensik – językoznawca, wy-
kładowca Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy, zajmująca się dialektem kociewskim. Spotkanie 
odbyło się w Czytelni MBP.

22 października
Na dziedzińcu Rewiru Dzielnicowych w Charzykowach 
odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia 2 nowych 
radiowozów dla KPP Chojnice, których zakup sfinansowano 
z budżetów: powiatu chojnickiego, miasta Chojnice, gminy 
Chojnice, miasta Brusy oraz gminy Konarzyny.

22 października
W trakcie konferencji prasowej starosty Marka Szcze-
pańskiego poinformowano, że Starostwo Powiatowe wystą-
piło do Urzędu Gminy o zgodę na wycinkę 48 drzew przy 
drodze z Chojnic do Lichnów, gdyż w przyszłym roku będzie 
ona poszerzana do 6 m.

24 października
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na kolejny wy-
kład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą  pt. „Dzikie 
rośliny – ich symbolika w wierzeniach ludowych”. Prelegen-
tem była dr inż. Zofia Stypczyńska z Uniwersytetu Techno-
logiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

24 października
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chojnicach i Muzeum 
Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego zorgani-
zowały spotkanie autorskie z kaszubskim pisarzem i tłu-
maczem Wojciechem Myszkiem.
 
26 października
W ChCK odbył się Koncert Papieski. Jego hasłem było 
"Wstańcie, chodźmy". Wystąpił Człuchowski Chór Rodzi-
ców "Angel Piano" oraz Chór Dziecięcy ze Szkoły Pod-
stawowej Piano w Człuchowie.

28 października
"Chojnickie żagle" były tematem wiodącym nr 29 Kwar-
talnika Chojnickiego. Jego promocja odbyła się w Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

31 października
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na spektakl Teatru 
Tęcza ze Słupska. Przedstawienie oparte było na książce 
"Przygody dobrego wojaka Szwejka" i adresowane do mło-
dzieży i widzów dorosłych.
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     24 października 2019 roku odbyła się XI sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji.  Do sesji zasiadło 20 radnych. Sesję 
rozpoczął   Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Stanisław Kowalik, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych: Marka Szanka i Patryka 
Tobolskiego.
      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz 
Arseniusz Finster -  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Odbyło się spotkanie w sprawie wspól-
nego biletu. Prezentację realizowała firma InnoBaltica
sp. z o.o., Pan prezes Krzysztof Rudziński. To jest podmiot 
powołany przez Urząd Marszałkowski w naszym wojewódz-
twie. I za kwotę około 130 mln zł, przy wsparciu unijnym, ten 
podmiot ma realizować tak zwany wspólny bilet. Z ideą 
wspólnego biletu Państwo się zapoznacie przed sesją lis-
topadową i wówczas będziemy musieli podjąć decyzję 
ostateczną, czy Chojnice przystępują do wspólnego biletu. 
Koszt realizacji tego zadania, który spadłby na miasto 
Chojnice i partnerów, o tym za chwilę powiem, to jest około 
3,5 mln zł w transzach do 2028 roku: w 2021 r. – 60 tys.,
w 2022 r. – 203 tys., i potem w każdym roku po około 500 tys. 
zł. Uważam, że naszym partnerem, o co będziemy zabiegać, 
powinna być Gmina Chojnice, ponieważ wspólnie realizuje-
my transport zbiorowy, naszą firmą wewnętrzną jest MZK
sp. z o.o., ale też powinien być Powiat Chojnicki, ponieważ
z idei wspólnego biletu będą korzystali też mieszkańcy innych 
gmin naszego powiatu. Mam nadzieję, że porozumiemy się. 
Warto realizować tą wspólną ideę. Szczegóły Państwo 
znajdziecie w mediach, które piszą o tym przedsięwzięciu. 
Tutaj szczególnie polecam Radio Weekend, bo jest tam 
wyczerpująca informacja. Tak więc ten temat stanie na sesji
w drugiej połowie listopada. 
     Spotkałem się na otwartym spotkaniu z mieszkańcami 
Metalowca. Dokonaliśmy z jednej strony rachunku sumienia, 
a z drugiej strony potwierdziliśmy pewne zobowiązania, które 
wzięliśmy na siebie. Otóż, miasto Chojnice sprzedało 328 
działek za kwotę 6.110.000 zł brutto, netto to jest kwota 
4.620.000 zł, czyli jak Państwo widzą prawie 1,5 mln zł 
odprowadziliśmy podatku Vat. Do sprzedaży pozostały 72 
działki. Wykonaliśmy, i takie było zobowiązanie – miasto 
wspólnie z Miejskimi Wodociągami, projekt na wszystkie 
branże, czyli kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, 
oświetlenie, drogi. I ten projekt kosztował 1.180.000 zł. Ja 
deklarowałem mieszkańcom kilka lat temu, że wszystkie 
środki uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości wrócą na 
to osiedle w formie zainwestowania. Nasz projekt mówi o tym, 
że jeżeli mamy wykonać te pięć branż, które przed chwilą 
wymieniłem, to spotkamy się z kwotą 15.796.000 zł. Tyle 
trzeba zainwestować w tym osiedlu, żeby był wodociąg, 
kanalizacja, deszczówka, oświetlenie i ulice. Około 5 mln zł 
spada na Miejskie Wodociągi, czyli sanitarka i wodociąg, 
natomiast pozostałe branże to jest miasto Chojnice – około 
10 mln zł. Z tego naszego rachunku, czyli wpłynęło 4.620.000 
zł, wydaliśmy na projekt 1.180.000 zł, czyli możemy 
powiedzieć, że mieszkańcy zakumulowali w naszym 
budżecie około 3,5 mln zł. Tych pieniędzy oczywiście nie ma, 
bo my nimi obracamy, ale na rachunku jak gdyby takim na-
szym wewnętrznym one są – 3,5 mln zł. Czyli brakuje, 
mówiąc krótko, 6,5 mln zł żeby zainwestować w to osiedle. Ja 
przedstawiłem, i za to wziąłem odpowiedzialność, że tą 
inwestycję rozpoczniemy w 2023 roku, czyli po zakończeniu 
węzła integracyjnego transportowego, po zakończeniu 
deszczówek, po zakończeniu rewitalizacji. Wcześniej nie 
będziemy mieli zdolności finansowej, żeby w to wejść. Na tym 
osiedlu nie da się inwestować tak, jak na osiedlu na przykład 
Słonecznym, dawne działki Dubois, ponieważ tutaj trzeba
w jednym wykopie montować wszystko, czyli musi być jeden 
wykonawca. Nie może być tak, że najpierw sanitarka, potem 
deszczówka, potem to, potem tamto i wszystko rozgrzebane 
30 lat. Tak więc 2023 rok. Myślę, że spotkanie, w mojej 
ocenie, było bardzo konkretne, mieszkańcy przyjęli do 
wiadomości tą informację i czekają na 2023 rok. Będą też 
chcieli wyodrębnić Metalowca jako osiedle mieszkalne
w Chojnicach, żeby mieć taki status, jaki mają inne osiedla. 
Ale to jest inicjatywa na przyszły rok. 

    Kolejny temat. Spotkałem się z prezesami Pracowniczych 
Ogrodów Działkowych w Chojnicach. Oni postulują i pro-
szą, żeby w studium, które w tej chwili tworzymy, wyraźnie 
wpisać tylko funkcję rekreacyjną, żadnych innych alternaty-
wnych, itd. Ja się z tym zgadzam, ponieważ po doświad-
czeniach z Metalowcem ponad wszelką wątpliwość wiemy, 
że już chyba więcej ogrodów działkowych przekształcać na 
osiedla domów jednorodzinnych nie będziemy, dlatego ten 
postulat zostanie spełniony. 
   Czwarty temat, to nasz węzeł integracyjny transportowy. 
Jesteśmy po negocjacjach z konserwatorem zabytków. Jak 
Państwo wiecie, udało nam się uzyskać od konserwatora 
inne uzgodnienie niż nam narzucał, czyli nie kostka granitowa 
rzędowa cięta, tylko zwykła kostka granitowa. To będzie skut-
kowało najprawdopodobniej wzrostem kosztów wykonania 
tego węzła, czyli zamianą asfaltu na tą kostkę, w granicach 
około 1 mln zł netto, czyli 1.230.000 zł brutto. Takie jest na 
razie stanowisko negocjacyjne generalnego wykonawcy. 
Również jest pewien wzrost kosztów związany z tym, że 
chcemy ochronić lipy po prawej stronie ulicy Towarowej, ale 
ze wzrostem tego kosztu musi się borykać Starostwo Powia-
towe, bo to jest zakres związany z finansowaniem przez 
właśnie Starostwo. Również w związku z tym, że szybciej się 
układa masę bitumiczną, a dłużej układa się kostkę grani-
tową, i w związku z tym, że zrezygnowaliśmy z parkingu za 
budynkiem głównym dworca i porozumieliśmy się z PKP 
Nieruchomości i lokujemy ten parking, z którego zrezygnowa-
liśmy, w innym miejscu, będziemy wnosić o aneks do Mar-
szałka Województwa z terminem przesunięcia wykonania 
dworca autobusowego z września na grudzień przyszłego ro-
ku – do 15 grudnia. Również to jest w symbiozie z przejściem 
podziemnym, które będzie realizowane. Żeby firma Mosty 
Gdynia wykonała przejście podziemne, to musi wejść na 
część placu budowy firmy Marbruk, czyli dworca autobuso-
wego. Nie sposób, żeby to się zazębiło i generalnie te 3 mie-
siące są nam potrzebne, dlatego mamy tutaj niestety kolejny 
poślizg. 
     29 października o godz. 16.30, gdyby Państwo chcieli 
sobie zapisać, w CEW-ie, w dużej sali odbędą się konsul-
tacje społeczne projektu budynku głównego dworca 
kolejowego, komunikacji i dojazdów, czyli tego projektu, 
który wykonuje dla nas warszawskie biuro projektowe. ... 
Następnego dnia jadę do Urzędu Marszałkowskiego w spra-
wie tego aneksu i, nie ukrywam, również jadę powalczyć
o dodatkowe środki finansowe na realizację tego zadania, bo 
koszty nam cały czas tutaj niestety rosną. 
   Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o budżecie. Jak 
Państwo wiecie, my do 15 listopada musimy przestawić bud-
żet. Sytuacja, mówiąc obrazowo, nie jest dobra, ponieważ 
subwencji oświatowej mamy mniej więcej 1 mln zł mniej niż 
mieliśmy. Jeżeli chodzi o dochody z PIT-u, to w roku 2020 
będą takie same jak w roku 2019. I to jest bardzo zła 
wiadomość, ponieważ, jak Państwo wiecie, mamy dwa źródła 
środków, którymi możemy uzupełniać brakujące środki, 
chociażby w oświacie. Pierwsze źródło to są podatki lokalne, 
które, jak już zakomunikowałem, będziemy podnosić na sesji 
w listopadzie, i drugim źródłem jest nasz udział w PIT i CIT. 
Płace w Polsce rosną, ale ten wzrost płac nie dał nam 
progresji w zwiększonych dochodach z podatku PIT, ponie-
waż jest pusty PIT do 26. roku życia i o jeden punkt procen-
towy PIT został obniżony. Tak, że tutaj nie mamy żadnego 
komfortu. W szkołach mamy taką sytuację, że mniej więcej, 
zaokrąglam, spadła nam liczba uczniów o 10%, spadała licz-
ba zatrudnionych nauczycieli o 10%, spadała liczba godzin, 
które realizujemy, też o 10% i oddziałów też o 10%. Spodzie-
walibyśmy się, biorąc pod uwagę to, iż płace zostały pod-
niesione dwa razy dla nauczycieli – 5% i 10%, a 90% kosztów 
funkcjonowania szkoły to są płace, to spodziewać się należy, 
że nowe budżety szkół powinny wzrosnąć o mniej więcej 5 %. 
Dyrektorzy przedłożyli nam projekty budżetowe, z których 
wynikają wzrosty od 16% do 29%. Od jutra zaczynamy 
prześwietlać każdą szkołę – arkusz organizacyjny na stół, 
przeliczamy godziny, programy i musimy zejść z tymi 
budżetami do wzrostu maksimum 5-7%. Inaczej, mówiąc 
krótko, się nie zepniemy.
       Dzisiaj o godz. 13.00 podpisujemy umowę na budowę 

ulicy Winogronowej i Czereśniowej. Otrzymaliśmy prze-
szło 4,1 mln zł z programu rządowego. Wręczał nam tę kwotę 
Pan Wojewoda Pomorski. W przetargu okazało się, że to 
zadanie będziemy realizować za 6,7 mln zł, czyli tutaj Panu 
Wojewodzie w granicach 600 tys. zł oddamy i pozyska te 
pieniądze inna gmina do realizacji. Ale my i tak 50% kosztów 
budowy Winogronowej i Czereśniowej będziemy finansować 
z tego programu. 
      Chciałbym również do następnej sesji, w związku z tym, 
że będzie już prowizorium, zainicjować, i myślę, że tu jes-
teśmy zgodni – konsultowałem z moim klubem, z naszym 
koalicjantem, również z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, 
musimy zmienić patrzenie na nasz żłobek. My chcieliśmy ten 
żłobek rozszerzyć w oparciu o te nieruchomości, które są, 
poprzez likwidację biur i kuchni. Rodzice mają rację, że nie 
ma sensu likwidacja kuchni, bo żadna kuchnia nie jest w sta-
nie nam wykonać tego, co nasza kuchnia robi dla maluchów 
w kontekście ich potrzeb żywnościowych. Ale jest bardzo 
dobry program rządowy „Maluch+”, który daje około 32 tys. zł 
dofinansowania do jednego dziecka w kontekście budowy 
żłobka i uważam, że mamy realne podstawy do tego, żeby
w Chojnicach wybudować nowy stuosobowy żłobek. Przy 
takim patrzeniu i montażu finansowym 3,2 mln zł mielibyśmy 
rządowych pieniędzy, w granicach 1-1,5 mln zł musielibyśmy 
dołożyć z własnych środków. Mamy wówczas nowy żłobek, 
ergonomiczny, przestrzenny. Koszty finansowania tej zwię-
kszonej ilości dzieci też się rozkładają inaczej, ponieważ już 
wiemy, że będziemy finansować tak zwaną opłatę stałą, ona 
będzie wyniosła 15% najniższego wynagrodzenia w gospo-
darce uspołecznionej. Dlatego tutaj są realne podstawy i jak 
gdyby ja zagrywam tą piłkę w stronę Rady Miejskiej i proszę 
Państwa, żebyście zapalili mi zielone światło. Wówczas 
przedstawię lokalizację do konsultacji, trzeba wybrać biuro 
projektowe, zaprojektować i zbudować w roku 2021.
    Kolejne sprawy, to nasze spółki. One są też powiązane 
budżetowo. MZK zgłasza zapotrzebowanie mniej więcej
o 300 tys. zł wyższe na dopłatę niż w roku 2019. To się 
głównie wiąże ze wzrostem płac. Miejskie Wodociągi ostrze-
gają i mówią o tym, że niestety te ceny prądu są jakie są. Poza 
tym my musimy się zastanowić, jako Rada Miejska, jak długo 
chcemy i czy będziemy w ogóle mogli w tej nowej sytuacji 
budżetowej dotować ścieki. I tutaj też będą potrzebne 
decyzje. 

    O podatkach, które będziemy waloryzować na przyszłej 
sesji, to już mówiłem. Natomiast my przez 7 lat nie podno-
siliśmy podatków i tutaj dość duża kwota zakumulowała się. 
Oczywiście nie ma tych pieniędzy w kieszeniach naszych 
pracodawców, ale tutaj musieliśmy ruch zrobić, już nie szło 
dalej funkcjonować bez progresji podatkowej. 
    Mamy kłopot na ulicy Dworcowej. Rozstaliśmy się z gene-
ralnym wykonawcą naszej świetlicy socjoterapeutycznej.
W tej chwili inspektorzy wykonują inwentaryzację, czyli 
chcemy uczciwie zapłacić za to, co ten generalny wykonawca 
zrobił. Już nie miał siły więcej zrobić, ponieważ nie dyspo-
nował ani potencjałem ludzkim, ani potencjałem finansowym. 
Będziemy aneksować umowę i niestety zamiast końca 
października teraz to będzie koniec maja, kiedy świetlicę 
będziemy w stanie uruchomić. 

     Jutro otwieramy o godz. 10.00 oferty na targowisko przy 
ul. Młodzieżowej. Miejmy nadzieję, że będą oferty, miejmy 
nadzieję, że się zmieścimy w kwocie, którą mamy w bud-
żecie. No i również chciałbym na koniec powiedzieć, że prace 
na targowisku przy ul. Angowickiej nie są zagrożone, czyli 
powinniśmy do końca stycznia to targowisko uruchomić już
w tym nowym kształcie. Dziękuję za uwagę. 

     W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Wyniki głosowań dostępne są 
na stronie UM w Chojnicach.

     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam 
przedstawić szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji 
można pobrać ze strony UM w Chojnicach.

      W Urzędzie Miejskim w Chojnicach trwają prace nad 
budżetem obywatelskim na 2021 r. W tym celu powołany 
został Zespół do zainicjowania i wdrożenia budżetu, którego 
członkami są urzędnicy i radni Rady Miejskiej. Zespołowi 
przewodniczy wiceburmistrz  Adam Kopczyński.

        Dotychczas odbyły się trzy spotkania Zespołu oraz 
jedno z ekspertem (doktorem  socjologii UAM Maciejem 
Milewiczem z Poznania, który przeprowadził ponad 40 
procesów konsultacyjnych i 200 spotkań z mieszkańcami
w sprawie budżetów obywatelskich), a także opracowano 
projekt regulaminu, harmonogram oraz zarys działań promu-
jących chojnicki budżet.

       Propozycje zadań do realizacji wraz z listą poparcia 30 
osób będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Chojnic za 
pośrednictwem platformy internetowej bądź w formie pise-
mnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach. Zgłoszenie powinno 
zawierać m.in. opis proponowanego zadania, informacje 
dotyczące lokalizacji oraz szacunkowy kosztorys. Budżet 
będzie miał charakter ogólnomiejski, a zgłaszane projekty 
będą mogły dotyczyć wszystkich spraw, które należą do 
zadań własnych gminy. Ich wartość nie będzie mogła 
przekroczyć 1 mln zł.

      Na projekty będzie można głosować za pośrednictwem 
platformy internetowej bądź tradycyjnie w jednym z czter-

nastu punktów (m.in. w ratuszu, parku wodnym, bibliotece 
czy szkołach). Głosować będą mogli wszyscy mieszkańcy 
bez względu na wiek.

       Obecnie trwają prace nad formularzem karty do 
głosowania. Do końca roku powstanie również logo 
chojnickiego budżetu obywatelskiego. Natomiast od stycznia 
rozpocznie się akcja informacyjno-edukacyjna, tak aby każdy 
mieszkaniec wiedział w jaki sposób będą rozdysponowane 
środki i żeby zgłoszonych zostało jak najwięcej, i jak 
najlepszych jakościowo projektów.
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        Mimo, iż działa już od ponad 70 lat, Chojnickie Cen-
trum Kultury nadal się rozwija i swoją ofertą przyciąga 
coraz większe grono miłośników sztuki.

      27 października 1949 roku został powołany do życia 
Powiatowy Dom Kultury w Chojnicach, którego pierwszym 
dyrektorem został Stanisław Broda. Przez 70 lat instytucja ta 
kilkakrotnie zmieniała nazwę i siedzibę, jednak niezmienny 
pozostał główny cel jej działalności, czyli propagowanie 
kultury wśród mieszkańców naszego miasta i kultywowanie 
regionalnych tradycji.

      Początki były skromne, ale działalność domu kultury
z czasem przybierała coraz to nowe i bardziej atrakcyjne 
formy. Od początkowych zabaw tanecznych i małych kółek 
zainteresowań, po wydarzenia z udziałem uznanych arty-
stów, gromadzące nawet tysiące widzów, czy też międzyna-
rodowe projekty z zakresu edukacji artystycznej.

       Już w latach 50-tych ubiegłego wieku w Powiatowym 
Domu Kultury Chojniczanie chętnie rozwijali swoje zaintere-
sowania, pasje i talenty na zajęciach teatralnych, plasty-
cznych, tanecznych i muzycznych, a efekty swojej pracy 
prezentowali w formie wystaw rysunku i malarstwa, spektakli 
teatralnych, koncertów muzycznych i występów tanecznych. 
Tacy instruktorzy, jak Bogumiła Lange, Jadwiga i Jan Tar-
nowscy, Krystyna i Zygmunt Lewandowscy, czy Kazimierz 
Pułakowski do dziś wspominani są w wielu chojnickich 
domach. Ich wychowankowie nadal pielęgnują zdobytą 
wówczas wiedzę i dzielą się nią z młodszym pokoleniem. 

        W kolejnym dziesięcioleciu oferta instytucji wzbogaciła 
się o zajęcia, konkursy i wystawy fotograficzne, których głó-
wnym inicjatorem był Jan Lange. Pod koniec lat 60-tych 
swoją działalność rozpoczęło kino objazdowe „Wiedza”, 
które z projekcjami filmowymi docierało do najbardziej 
odległych zakątków powiatu.

          Dom Kultury organizował też coraz bardziej atrakcyjne 
i różnorodne wydarzenia kulturalne. Pierwszą dużą imprezą 
cykliczną był zainicjowany przez Stefana Myszkę Przegląd 
Muzyki, Pieśni, Tańca i Gawędy Kaszubskiej o „Złotego Tu-
ra”, którego ostatnia, piętnasta edycja odbyła się w 2008 
roku. 

       Wśród wydarzeń, które na dobre zadomowiły się w na-
szym mieście i do dziś cieszą chojnicką publiczność, 
wymienić należy Festiwal Sztuki Ulicznej „Chojnicka Fiesta”, 
zapoczątkowany już 27 lat temu przez Eugeniusza Miko-
łajczyka, Chojnicką Noc Poetów, którą 25 lat temu zainicjował 
Zbigniew Buława, Chojnickie Noce Operetkowe, których 
pomysłodawcą 9 lat temu był Marek Czekała czy też Turniej 
Rycerski, którego głównym organizatorem od 13 lat jest 
Bogdan Kuffel. 

       W ostatnich latach pojawiły się też nowe inicjatywy 
prężnie działających stowarzyszeń kulturalnych, jak przegląd 
teatrów kaszubskich „Zdrzadniô Tespisa”, organizowany 
przez Chojnickie Centrum Kultury wspólnie z chojnickim 
oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, projekty 
stowarzyszenia Dworek Polski - Ogólnopolski Konkurs Kapel 

Ludowych „Na Szlaku Kultur” i Kawiarenki Piosenki Polskiej, 
czy międzynarodowy festiwal InterTony, którego pomysłoda-
wcą i głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej. 

         Rocznie w Chojnicach odbywa się kilkadziesiąt wyda-
rzeń zainicjowanych przez różne instytucje i organizacje 
pozarządowe, które Chojnickie Centrum Kultury chętnie 
wspiera i włącza się w ich realizację. Taka współpraca inte-
gruje środowisko kulturalne w naszym mieście, stwarza nowe 
możliwości i pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona 
odbiorców.

     Poza współpracą z licznymi partnerami, Chojnickie 
Centrum Kultury prowadzi obecnie bardzo szeroką działal-
ność. Zmodernizowane kino wyświetla rocznie ponad 800 
seansów filmowych, prezentując premiery światowego kina 
komercyjnego oraz nagradzane produkcje polskie i zagrani-
czne, często osiągając najlepsze wyniki frekwencji w kraju. 

         Na scenie ChCK regularnie odbywają się koncerty mu-
zyki poważnej i rozrywkowej. W Chojnicach goszczą wybitni 
muzycy, którzy na co dzień występują w najbardziej presti-
żowych salach koncertowych Polski.

      Działające od 15 lat Chojnickie Studio Rapsodyczne 
zdobywa liczne nagrody na ogólnopolskich przeglądach, 
festiwalach teatralnych i powoli zaczyna zdobywać uznanie 
również za granicą. W Chojnicach spektakle Studia często 
wypełniają salę widowiskową ChCK do ostatniego miejsca, 
podobnie jak sztuki prezentowane przez najlepsze teatry 
profesjonalne z całej Polski.

      Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury także od kil-
kunastu lat z sukcesami reprezentują nasze miasto na naj-
ważniejszych turniejach krajowych i zagranicznych, prezen-
tując najwyższy poziom w różnych formach tańca. 

       W sali wystawowej podziwiać można wystawy prac 
lokalnych artystów amatorów, a także uznanych malarzy, 
grafików i fotografików z całej Polski. Wernisaże zawsze 
przyciągają liczne grono miłośników sztuki.

      Ogromnym zainteresowaniem cieszy się pracownia 
rysunku, malarstwa, rzeźby i ceramiki, w której pod okiem do-
świadczonych instruktorów rozwijają swoje zainteresowania, 
rozszerzają horyzonty i przyjemnie spędzają czas dzieci, 
młodzież i dorośli. Młodzi adepci sztuki biorą udział w wy-
stawach, konkursach i międzynarodowych projektach plas-
tycznych.

        W profesjonalnie wyposażonych salach muzycznych 
odbywają się lekcje śpiewu, gry na gitarze, keyboardzie, 
trąbce i saksofonie. Przy ChCK działają zespoły Ex-trema, 
Wookman, a także chojnicki Big Band, Zespół Pieśni i Tańca 
Bławatki oraz Chór Seniora Astry. Formacje te często pre-
zentują swój kunszt w Chojnicach oraz innych miastach
w Polsce i za granicą. Ponadto w nowoczesnym studiu 
nagrań powstają płyty, stanowiące fizyczny efekt rozwoju 
chojnickich talentów muzycznych.

         Po 70 latach działalności Chojnickie Centrum Kultury 
ma się dobrze i nie ustaje w dążeniu do zaspokojenia 
kulturalnych potrzeb jak najszerszego grona mieszkańców 
naszego miasta i okolic.
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Od kilku lat ChCK zarządzają Radosław Krajewicz i Łukasz Sajnaj,
kontynuując dzieło swoich wielkich poprzedników.

Radosław Krajewicz
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    13 października Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Chojnicach świętowało 100 lat. 
Gala w Chojnickim Centrum Kultury była 
na luzie, z uśmiechem, ale i z łezką.
     Społecznicy z Chojnic starają się poma-
gać dzieciom, ale bez armii dobroczyńców 
wskóraliby niewiele. Regina Szymańska, 
przewodnicząca TPD w Chojnicach wspomi-
nała Błażejka, Agnieszkę, Karolinę, Kubę
i Laurę, chore dzieciaki, którym trzeba było 
pomóc w sfinansowaniu kosztów leczenia. 
Dla Laury potrzeba było, bagatela, 300 tys. zł. 
Dzięki ludziom dobrej woli – udało się. 
Czteroletni Kubuś czeka na operację oczka, 
on też potrzebował wsparcia. Miał być na 
gali, ale zachorował, więc zastąpiła go 
babcia.  

Poleciała łezka
     - Nie przywykłyśmy stać w świetle jupite-
rów i fleszy – śmiała się Małgorzata Pazdal-
ska z zarządu TPD. – My jesteśmy od tego, 
żeby załatwiać fundusze na rehabilitację, 
kolonie, nieść pomoc, a wszystko po to, żeby 
zobaczyć uśmiech na buźkach naszych 
podopiecznych. Państwa pomoc jest wielka
i ważna. I to są niesamowite emocje, gdy 
możemy powiedzieć rodzicom – tak, mamy 
dla was pieniądze na leczenie dziecka!
   - Mnie poleciała dziś łezka – przyznała 
Ludomiła Paczkowska, która z TPD jest zwią-
zana od 52 lat. – Jestem szczęśliwa, że mo-
żemy wspierać dzieciaki, tak jak to robił 
Janusz Korczak. TPD to głównie kobiety. 
Dzięki m.in. Reginie Szymańskiej, Iwonie 
Skockiej, Ludomile Paczkowskiej i Małgo-
rzacie Pazdalskiej możliwa jest bezintere-
sowna pomoc. Na marginesie Ludomiła 
Paczkowska przypomniała, że to Chojnice 
jako pierwsze miały społecznego rzecznika 

praw dziecka. I nadal rzecznik jest do dys-
pozycji we wszelkich sprawach związanych
z dziećmi.     

Medale i statuetki
     Okolicznościowy medal na stulecie TPD 
dostał burmistrz Arseniusz Finster, bo miasto 
nie odmawia pomocy tej organizacji. Od-
wdzięczył się prezentem w postaci laptopa. 
Ale też pochwalił panie za ich pracę (po-
dobno uwielbia, jak rządzą kobiety...) i życzył 
im kolejnych stu lat. Wicestarosta Mariusz 
Paluch przyniósł skarbonkę z monetami
z różnych krajów, co określił jako podrzuce-
nie świnki... Były listy gratulacyjne i życzenia 
od wiceburmistrz Czerska Bogumiły Ropiń-
skiej, od wiceburmistrza Brus Krzysztofa 
Gierszewskiego, wójta gminy Chojnice
i z Nadleśnictwa Rytel.
    Na filmikach można było zobaczyć impre-
sje z kolonii w Mikoszewie i Jarosławcu oraz
z wyjazdu na Kadrówkę. Prestiżowe Medale 
im. Jordana trafiły w tym roku do przedsię-
biorcy Kazimierza Gintera i szefa Miejskich 
Wodociągów Tomasza Klemanna. Towa-
rzystwo uhonorowało też wielu chojniczan 
odznaką Przyjaciel Dziecka, a także symbo-
liczną statuetką w kształcie swojego logo.
Rozdano również nagrody w konkursie foto-
graficznym „Uśmiech dziecka”, a wszyscy 
mogli obejrzeć zdjęcia na wystawie w ChCK. 
Galę uświetnił występ zespołu Rehab z Byd-
goszczy oraz Grzegorz Szlanga ze swoją 
córeczką Julką, który przeczytał fragment 
swojej najnowszej książeczki o pewnej Basi
i pewnym kocie...
Imprezę z wdziękiem poprowadziła Daria 
Kwiatkowska, której swobody i elegancji 
pozazdrościł nawet Mariusz Paluch... 

Tekst i fot. Maria Eichler

     Najpierw był szkolny teatrzyk, dziś jest 
amatorski (naprawdę?) teatr, który do-
starczył nam wielu wzruszeń i radości. No 
i dumy, bo co i rusz przywoził z przeglą-
dów i festiwali fury nagród. Dla aktorów, 
reżysera czy spektaklu. 
   Świętowanie rozpoczęło się 3 paździer-
nika od wystawy fotograficznej Daniela Fry-
marka, który prawie od samego początku 
dokumentuje działalność Chojnickiego Stu-
dia Rapsodycznego. A widzów rozbawiła 
„Moralność państwa Dulskich” w reżyserii Łu-
kasza Sajnaja. 

Grzegorzu, wychodź z ram!
    Kolejnego dnia można było przypomnieć 
sobie „Dzieło sztuki” w reżyserii Szlangi, a po 
nim rozpoczęła się gala jubileuszowa. Bur-
mistrzowie Arseniusz Finster i Adam Kop-
czyński zjawili się z czekiem na 15 tys. zł 
(podobno wszyscy ze Studia jadą za to do 
Włoch...), dyrektor Tucholskiego Ośrodka 
Kultury Piotr Mówiński pospieszył z podzię-
kowaniem za odkrycie przed nim teatralnej 
kuchni i zaszczepienie tego bakcyla w Tu-
choli, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego – dziękowali za pomoc w two-
rzeniu amatorskiego teatru Kaszubów, Maria 
Kallas, dyrektorka II LO przybyła z gratula-
cjami (a w II LO teatr się narodził, gdy Szlan-
ga był tam anglistą), Ada Zakrzewska – także 
z gratulacjami i z podziękowaniem za wspar-
cie przy pracy z najmłodszą grupą teatralną 
Studia („Ronję, córkę zbójnika” można było 
też obejrzeć – a to praca adeptów Studia). 
Przemysław Zientkowski gratulował prze-

wrotnie i rozbawił widownię do łez, a w pre-
zencie miał ramy (puste), z których radził 
Szlandze wciąż wychodzić...Dominik Gos-
tomski, jeden z aktorów Studia na scenę 
wkroczył z papierowymi ręcznikami kuchen-
nymi, bo przewidział, że się wzruszy, a drugi
z aktorów - Piotr  Rutkowski, nie pytając zbyt 
wiele, zaczął od uraczenia się lampką szam-
pana (rekwizyt w spektaklu). Dyrektor ChCK 
Radosław Krajewicz wyznał, że miał wejść po 
burmistrzu, ale ponieważ z czekiem na 16 
tys. zł, więc odpuścił, żeby głupio nie było...

Zemsta i coś na deser
   Grzegorzowi Szlandze dziękowali jego 
aktorzy (dziwnym trafem same chłopaki!!!!
W której szafie szef Studia schował dziew-
czyny????), a on najpierw dokonał zapowia-
danej na nich zemsty, czyli ujawnił ich sła-
bostki i przewiny w humorystycznym mater-
iale filmowym, ale na koniec podkreślił, że 
dałby się za nich posiekać. Bo są przyja-
ciółmi, bo razem lubią pracować i robić fan-
tastyczne rzeczy i nawet jeśli są między nimi 
kłótnie czy ciche dni, to i tak łączy ich teatr, 
wspólna pasja, chyba na całe życie.   
     Na deser dostaliśmy jeszcze prześwietny 
monodram prof. Jarosława Gajewskiego (to 
już 5 października) o pewnym zbójniku i ka-
cie, a kto chciał, mógł zobaczyć teatr „w pra-
cy”, bo na próbę otwartą z prof. Gajewskim 
był wstęp wolny. No, żałujcie, którzyście nie 
widzieli, bo to rozbieranie „Końcówki” Becke-
tta  było po prostu bardzo pouczające.

Tekst i fot. Maria Eichler
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     12 października można się było wybrać 
do galerii handlowej Brama Pomorza. 
Niekoniecznie na zakupy tym razem. Od 
godz. 13 do 16.30 trwał tam Dzień Seniora. 
Bo przecież siwa skroń nie jest przesz-
kodą w zabawie i dzieleniu się radością
z bycia razem.

    Dzień Seniora w Chojnicach kilka razy 
odbywał się w plenerze i w parku 1000-lecia 
miał swoją bardzo atrakcyjną oazę. Jednak 
złota polska jesień nie zawsze bywa łaskawa, 
jeśli chodzi o aurę i trzeba było pomyśleć
o przeniesieniu imprezy pod dach. A ponie-
waż galeria handlowa Brama Pomorza jest 
chętna uczestniczyć i w takich wydarzeniach, 
więc w tym roku stała się partnerem przed-
sięwzięcia. Dla chętnych zostały podsta-
wione autobusy, które odjechały z pl. Jagie-
llońskiego o godz. 12.30. Nie było się co mar-
twić powrotem, do domu także zawiózł ten 
sam autobus – po zakończeniu imprezy.

Ruch to zdrowie

    W programie tradycyjnie: występy artysty-
czne, pokaz zumby, konkursy z nagrodami. 
Popisywali się i starsi, i najmłodsi. Atrakcji nie 
zabrakło, co obiecywali wcześniej organiza-
torzy – Sabat Szefowych i Chojnickie Cen-
trum Kultury wraz z Bramą Pomorza. Miło 
było posłuchać chóru „Astry”, który skupia 
śpiewaków w wieku 50 plus, ale i młodszych. 
Wszyscy z powodzeniem spełniają się wo-

kalnie, śpiewając najrozmaitszy repertuar – 
od pieśni biesiadnych po kolędy. Nie zabrakło 
utalentowanych tancerek z ChCK. Ich wyczy-
ny na parkiecie zapierały dech. Wielkie bra-
wa dostały panie ze stowarzyszenia Aktywni 
50 Plus, które udowadniają, że ruch to 
zdrowie i że tańczyć można przez całe życie. 
Prowadząca imprezę Daria Kwiatkowska 
miała przyjemność prezentować też cieka-
wych ludzi, takich jak Jowita Niemczyk, 
podróżniczka i fotografka, która opowiedziała 
o swojej pasji i zaprosiła do obejrzenia zdjęć
z Czernobyla.

Cudeńka pod choinkę

   A seniorzy mogli pobuszować wśród kra-
mów, gdzie czekały na nich cudeńka – hafto-
wane, malowane, wydziergane, rzeźbione 
itp. itd. przez uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i nie tylko. Z wyprzedzeniem 
można się tu było zaopatrzyć w mikołajkowy  
lub gwiazdkowy prezent, na pewno unika-
towy. 
    Wreszcie, każdy miał okazję dać grosik na 
budowę stacjonarnego hospicjum Towarzy-
stwa Przyjaciół Hospicjum – Sabat Szefo-
wych tę inwestycję umieścił jako pierwszo-
planowe zadanie, które trzeba wspierać.
     O godz. 18 tego samego dnia ChCK 
zaprosił na okolicznościowy koncert artystów 
z Opery Nova. 

Tekst i fot. Maria Eichler

    Wydawałoby się, że takie pytanie jest 
bez sensu. Bo kto przy zdrowych zmy-
słach pragnąłby wojny? A jednak podczas 
debaty 9 października w Centrum Eduka-
cyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach oka-
zało się, że odpowiedź nie jest taka prosta.
    Debatę zorganizowało poznańskie Sto-
warzyszenie im. J. Turowicza, Klub Tygod-
nika Powszechnego w Chojnicach, wsparły 
Fundacja K. Adenauera i miasto – burmistrz 
Arseniusz Finster objął nad nią honorowy 
patronat. Kilka słów na początku powiedzieli 
wiceburmistrz Adam Kopczyński i wicesta-
rosta Mariusz Paluch. Dyskusję gości – Janu-
sza Reitera, byłego ambasadora w USA
i w Niemczech, gen. Mieczysława Cieniucha, 
byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego i Jana Wyrowińskiego, byłego wi-
cemarszałka Senatu i opozycjonisty w cza-
sach PRL poprowadził Marcin Wozikowski, 
koordynator Klubu TP w Chojnicach. Słu-
chaczami byli licealiści i członkowie stowa-
rzyszenia Aktywni 50 plus.

Dla młodych to przygoda
    Janusz Reiter zwrócił uwagę, że co prawda 
bzdurą byłoby twierdzenie, że Europie znu-
dził się pokój, jednak można się zastanawiać, 
czy nie zmierzamy w stronę takiego stanu, 
gdy rodzi się gotowość do wojny? Mówił
o kryzysie demokracji, poczuciu schyłkowo-
ści, wzroście niepokoju, o tym, że USA prze-
stały być strażnikiem pokoju, a świat coraz 
częściej postrzegany bywa nie jako arena 
współpracy (vide UE), a konkurencji. – Do-
świadczenie II wojny światowej wyblakło – 
mówił. – A mnie włos jeży się na głowie, gdy 
słyszę opinię prawicowego publicysty, który 
krytykuje Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, bo... nie pokazuje, jego zdaniem, 
jak wojna pięknie kształtuje charaktery...
    Gen. Mieczysław Cieniuch podkreślił, że 

na szczęście „wojennych” tendencji nie ob-
serwujemy, ale nie można wykluczyć, że się 
one pojawią, bo jak to ujął, każdy suweren 
jest łatwy do zmanipulowania, a wojna nie-
koniecznie musi być militarna, dziś toczyć 
może się na innych płaszczyznach. Dodał, że 
jako kraj jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo 
w NATO i w Unii, co stanowi podstawę do 
większego poczucia bezpieczeństwa.
   Jan Wyrowiński stwierdził, że starsze poko-
lenia mają jeszcze w pamięci II wojnę świa-
tową i traumę z nią związaną czują do dziś. 
Ale młodym wojna jawi się jako coś atrak-
cyjnego, jako przygoda. – Dla nas życie w po-
koju jest jak oddychanie – mówił. – Ale czy tak 
będzie dalej? Jestem pełen najgorszych 
obaw.

Język wojny
    Janusz Reiter przestrzegał, że postrzega-
nie świata jako dżungli, a każdego „obcego” 
jako wroga to prosta droga do konfliktu. Przy-
pominał, że naszą świadomość definiują i hi-
storia, i geografia, a dotychczasowa droga 
Wspólnoty Europejskiej dowodzi, że lepiej 
sobie zaufać, niż robić coś samopas. 
   Mieczysław Cieniuch podkreślał, że na-
szym strategicznym partnerem jest co praw-
da USA, ale nie wolno zapominać też o in-
nych sojusznikach, żeby pozycja Polski w tej 
grze interesów i sojuszy nie była zmargina-
lizowana. Jan Wyrowiński ubolewał, że 
komunikacja między ludźmi staje się coraz 
trudniejsza. Są co prawda narzędzia, które ją 
ułatwiają, jak internet zwłaszcza, ale poziom 
debaty jest daleki od ideału.  – W internecie 
mamy język wojny – mówił. – Dla mnie jest to 
nie do przyjęcia. Ale taki jest ten świat... 
Byłoby dobrze, gdyby jednak ta wojna nie 
wyszła ze smartfona...
Na koniec nie zabrakło pytań od słuchaczy. 

Tekst i fot. Maria Eichler        
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Od lewej Janusz Reiter, Mieczysław Cieniuch i Jan Wyrowiński Na parkiecie panie ze stowarzyszenia Aktywni 50 Plus
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Reklama

         Ostatnie miesiące były bardzo tłuste 
i obfitowały w wydarzenia kulturalne,
w tym koncerty. Nie wszystkie z nich 
uskrzydlały, choć zważywszy choćby na 
cenę biletów, powinny nas wprawić w eu-
forię.

        Ta na pewno towarzyszyła nam w tra-
kcie koncertu Olgi Bończyk – 25 paździer-
nika w Chojnickim Centrum Kultury, bo wszy-
stko było tam na 102. Mimo, że artystce pękł 
zamek w sukni i wpadła na scenę z lekkim 
opóźnieniem, to poratowana przez dzielne 
panie z ChCK ściegiem na okrętkę, dała fan-
tastyczny recital – z mądrymi tekstami, cieka-
wymi aranżacjami i zabawnymi przerywni-
kami między jedną piosenką a drugą. Bawiła
i wzruszała, a na koniec oczywiście bisowała. 
Po owacji na stojąco, zresztą. No i tutaj na-
prawdę nie ma się czego czepiać.

Prowizorka
       Ale reklamowany jako „wielki” koncert 
Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z ze-
społem (6 października) dostarczył nieco in-
nych wrażeń. Przede wszystkim samo miej-
sce – sala gimnastyczna Zespołu Szkół – 
mało się nadawała na taki cel. Owszem, 
krzesełka zostały ustawione (podobno zaj-
mował się tym sam wicestarosta...), ale coś 
było nie tak z nagłośnieniem, bo zwłaszcza
w pierwszej części koncertu trudno było 
zrozumieć teksty piosenki (jakby coś je uci-
nało...). Poza tym entourage sali, kompletnie 
nieudekorowanej, robił niezbyt miłe wraże-

nie. A brak szatni i konieczność trzymania 
palt na kolanach albo przewieszania ich 
przez poręcz to kolejna prowizorka. Wszy-
stko to, przypominam, przy cenie biletów – 90 
zł i 70 (ulgowe). Może więc trzeba było raczej 
zaczekać z tym koncertem na wolny termin
w ChCK? Zasługiwali na to nie tylko świetni 
artyści...

A gdzie duch?
      Z kolei koncert „Pod dachami Paryża”
w hali Centrum Parku (13 października) niby 
miał wszystko, co potrzeba do przyrządzenia 
smakowitego dania, bo była i orkiestra, i balet 
z Odessy, byli też śpiewacy o dobrych gło-
sach... Tyle, że ich interpretacje francuskiej 
piosenki nie chwytały za serce, jakby nie do 
końca czuli jej ducha. Raziło też to, że w pro-
gramie, rzekomo „francuskim”, ni stąd ni zo-
wąd pojawiły się numery z amerykańskich 
musicali. Pewnie chcielibyśmy, żeby przed-
sięwzięcie zostało bardziej przemyślane,
a francuski, jakim posługiwali się śpiewacy, 
bardziej doszlifowany... Nie mówię już o ta-
kich drobiazgach, jak zamknięta szatnia i an-
trakt – bez możliwości skorzystania z bufe-
tu... 
     Żeby nie było tylko narzekania. Podoba mi 
się to, że oferta jest bardzo urozmaicona i że 
każdy może wybrać coś, co mu pasuje. Tylko 
żeby jeszcze ktoś popatrzył wcześniej, czy 
aby na pewno zapraszać tego artystę, jakie 
stworzyć mu warunki i czy słuchacze będą 
mieli też full wypas... Niby proste, jednak
w praktyce nie zawsze wychodzi.

Tekst i fot. Maria Eichler

    Szymon Hołownia był gościem Choj-
nickiego Centrum Kultury 15 paździer-
nika. Na felietonistę Tygodnika Po-
wszechnego, autora książek, showmana
z „Mam talent” i aktywistę znanego
z działalności dobroczynnej czekali
i nastolatkowie, i seniorzy.

     Ma 43 lata i świadomość, że teraz to już 
jazda z górki, więc nie ma co tracić ani chwili 
na głupstwa. Jest żonaty (żona to pilot woj-
skowy), ma dwuletnią córeczkę. Pisze arty-
kuły, felietony, książki, pomaga dzieciom i do-
rosłym na terenach zagrożonych lub ogar-
niętych biedą w Afryce, Azji i Europie, bo 
założył w tym celu dwie fundacje. Dzięki nim 
powstają spółdzielnie rolnicze, apteki, szkoły, 
ośrodki leczenia głodu itp. A fundacje zaspo-
kajają wszelakie potrzeby – od lizaka po 
łóżko. W ciągu roku odbywa od 150 do 200 
spotkań, bo chce ludziom nieść dobrą nowinę 
– że można być prawdziwym chrześcijani-
nem, człowiekiem miłującym bliźniego, na-
wet jeśli ten drugi jest z PiS albo z PO, albo 
ma inne preferencje seksualne niż my, 
wyznaje inne wartości, je mięso albo nie, ma 
ciemniejszą karnację itp. itd. Słowem, dla 
Hołowni nie ma nic zdrożnego w tym, że nie 
jesteśmy tacy sami, że myślimy trochę 
inaczej, mamy inne poglądy polityczne i ge-
neralnie wszystko może nas różnić. Ważne, 
żebyśmy jednak mimo to znajdowali wspólny 
język. 

Kościół jak szpital polowy

     Nie ma zbyt dobrego zdania o polskim 
Kościele, a zwłaszcza o jego upolitycznieniu. 
Otwarcie mówi o tym, że najwyższy czas na 
rozdział Kościoła od państwa, a Jezus nie 
może być członkiem żadnej partii. Zawła-
szczanie go przez najrozmaitsze koterie par-
tyjne uważa za haniebne, tak samo jak wyklu-
czanie z Kościoła gejów i lesbijek. Polityków 
wywaliłby z pierwszych ławek w świątyniach, 
a purpuratom przypomniałby chętnie dewizę 
papieża Franciszka, który staje na rzęsach, 
żeby ludzi do Kościoła włączać. Bo Kościół 
wedle słów papieża to raczej szpital polowy,
a tam nikt nie pyta, kto spod jakiej flagi przy-
chodzi... Owszem, Hołownia zna mądrych 
biskupów, ale nie potrafi pojąć mechanizmu, 
który sprawia, że już jako Episkopat potrafią 
produkować głupstwa, jak choćby o ofiarach 

LGBT czy prześladowaniu katolików w Pol-
sce! Jednocześnie publicysta Tygodnika 
podkreśla, że każdy, kto poszukuje prawdzi-
wej wiary, może ją znaleźć i w tym ułomnym 
Kościele. Bo są jeszcze dobrzy księża, świe-
tni spowiednicy, wspaniałe msze. Tyle że 
trzeba się trochę natrudzić, by to znaleźć.

Za mało grillujemy razem

    O Polsce myśli jako o domu (nie publi-
cznym, nie pracy twórczej, ani nie tortur), 
który powinien łączyć. Domu dla lewych, pra-
wych i tych centrowych też. Za grzech uważa 
to, że się zabijamy, nawet jeśli jest to „tylko” 
metaforyczne zabijanie się w sieci. Podpo-
wiada, za mało grillujemy razem, a przecież 
kiedyś mieliśmy taką piękną ideę solidar-
ności... Co się stało z nami, co się stało z na-
szymi wartościami? Czy to politycy tak łatwo 
zrobili nam wodę z mózgu? Co takiego u licha 
przeszkadza nam budować wspólnotę – przy 
urnie, w kościele, w rodzinie, w pracy... Dziś 
też można odnaleźć zalążek tego „razem”
w OSP, wolontariacie, organizacjach poza-
rządowych. To tam, wedle Hołowni, dzieje się 
to najlepsze. Sam nie ma zadatków na me-
sjasza i nikogo zbawiać nie chce. Ale ma 
serdecznie dosyć tego, co teraz dzieje się
w kraju.
Wyznaje: - Ja cholernie lubię ludzi. Są dla 
mnie ważni. Potrafię być zapalczywy i w mó-
wieniu, i w pisaniu. Ale powiedziałem sobie, 
że będę pisał tak, żeby nikt przeze mnie nie 
płakał...

Tekst: Maria Eichler
Foto: Szymon Hołownia/facebook
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      Absolwentów z tylu roczników nie 
pomieściłaby szkolna sala gimnastyczna, 
dziś już relikt minionej epoki, za to w hali 
Centrum Parku 5 października zmieścili 
się wszyscy. 

     Po mszy św. oficjalne uroczystości kolej-
nego zjazdu z okazji 95-lecia szkoły przenio-
sły się właśnie tu. Nie mogło się przecież 
obyć bez oficjalnych mów, gratulacji i pre-
zentów, ale też garści wspomnień.
 

Kowalik wierci dziurę w brzuchu
   O historii placówki i jej dniu dzisiejszym 
mówił dyrektor Kamil Trzebiatowski. Potem 
głos zabrała przedstawicielka Delegatury 
Kuratorium w Kościerzynie Joanna Sawczyn, 
po niej swoje pięć minut mieli samorządowcy 
– burmistrz Chojnic Arseniusz Finster, były 
starosta Stanisław Skaja i przewodniczący 
Rady Powiatu Robert Skórczewski, burmistrz 
Brus Witold Ossowski (podobnie jak Skór-
czewski, także wychowanek tej szkoły). Nie 
zabrakło współpracującej z Technikum nr 2 
dziekan filii WSG Bydgoszcz Wiolety Cie-
pluch-Trojanek. Było wiele miłych słów pod 
adresem szkoły, kadry i samych uczniów, ale 
też prezenty – w tym zielone (kwiaty i drzew-
ka, nie dolary...), ale i symboliczne, jak sówka 
(do postawienia na półce), no i czek – na 10 
tys. zł ze starostwa. Prowadzącemu zjazd 
Jackowi Kowalikowi udawało się co i rusz 
wtrącić jakiś aktualny przerywnik, bo np. 
burmistrzowi Chojnic wypomniał niedotrzy-
manie terminu przywrócenia ruchu na ul. 
Dworcowej...

Ach te wspomnienia...

      Ale atmosfera była znakomita, a podgrzali  
ją jeszcze byli uczniowie z różnych rocz-
ników, których posadzono na specjalnie 
wyznaczonych ławeczkach na środku hali. 
Ulę, Jolę, Grzesia, Roberta i Piotra ich dużo 
młodsi koledzy przepytali na okoliczność ich 
szkolnych wspomnień – czy pamiętają swo-
ich nauczycieli i których, czy utkwiły im w pa-
mięci jakieś nadzwyczajne zdarzenia, czy 
zaliczyli jakieś szkolne miłości i czy coś 
jeszcze im się ze szkołą kojarzy. Było zabaw-
nie, gdy Ula Steinke (Słomińska) wspominała 
maturę z angielskiego w roku 1947 z udzia-
łem tzw. czynnika społecznego, kiedy to 
rezolutnie założyła, że ów członek komisji 
tego języka jednak ni w ząb nie zna, więc 
może kilka razy powtórzyć to samo, bo co tu 
można powiedzieć więcej na temat „Angiel-
ska ulica”? Jej pani profesor podobno zrobiła 
się czerwona jak burak, ale ocena i tak była 
bardzo dobra... Albo taki Robert Skórczew-
ski, wydawałoby się, bardzo poważny czło-
wiek (przewodniczący Rady Powiatu w koń-
cu), a wyznał jak na spowiedzi, że w szkole to 
i owszem, na wagary chadzał, do policyjnego 
baru z kolegami zaglądał i w ogóle żarty się 
go trzymały...

     Wszyscy zjazdowicze dostali pamiątkowy 
biuletyn, a po części oficjalnej spotkali się
w klasach, potem na balu. Kolejny zjazd za 
pięć lat!

Tekst i fot. Maria Eichler

     Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej to 
zawsze okazja, by przyjrzeć się bliżej na-
szemu miejscu na ziemi. Posłuchać wia-
tru od morza i zastanowić się nad naszą 
tradycją, kulturą i dniem dzisiejszym.

     Program tegorocznych Dni był tradycyjnie 
bardzo bogaty. Nie zabrakło w nim mszy św. 
w  kaszubskiej oprawie i konkursu Eko-Art. 
Powrócił teatralny przegląd zespołów ka-
szubskich – 19 października wystąpiły teatry 
z Chojnic, Wejherowa i Czyczków (Brus). 
Amatorski Teatr Kaszubski z Chojnic przy-
pomniał swój spektakl „Be poznac swojego 
ogardnika”, ale po dość gruntownej prze-
mianie. Ciekawie wypadł monodram Adama 
Hebla „Naju krewia” w reżyserii Marka Czoski 
– spektakl z Wejherowa. A zespół Danuty 
Miszczyk przygotował rodzajową scenkę
„W niedzielę”. Aktorzy  mogli wziąć udział
w warsztatach i wykładach, co na pewno 
będzie procentować w przyszłości.

Zacni goście

       Do Chojnic przyjechali też zacni goście – 
21 października w czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej o sąsiadach Kaszubów – Kocie-
wiakach mówiła ambasadorka tego regionu – 
Maria Pająkowska-Kensik. Przybliżyła tra-
dycję i język  Kociewia, opowiedziała, jak 
ludzie z tamtych stron dbają o zachowanie 
dziedzictwa kulturalnego i dlaczego jest to 
takie ważne. – Nie tylko Kaszubi są na Po-
morzu – śmiała się. – A jak się ma sąsiadów, 
to dobrze jest ich poznać. 

     24 października z kolei w filii Muzeum His-
toryczno-Etnograficznego na Drzymały, czyli 
„u Albina” można było spotkać się z Wojcie-
chem Myszkiem, pisarzem i tłumaczem, 
współautorem podręcznika języka kaszub-
skiego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Ciekawie rozmowę prowadziła z nim 
nauczycielka języka kaszubskiego Katarzy-
na Główczewska. A gość okazał się nad 
wyraz interesujący, na dodatek – z poczu-
ciem humoru, co jest już dość rzadką kombi-
nacją...

Mizerna frekwencja

    Janina Kosiedowska, zastępczyni nowo 
wybranego prezesa Jarosława Kuklew-
skiego ma tylko jedno zmartwienie związane 
z Dniami. Ich oferta jest na tyle urozmaicona, 
że każdy powinien bez trudu znaleźć coś dla 
siebie. Tymczasem frekwencja na części 
wydarzeń była mizerna, choć godziny dos-
tosowane do czasu pracy. – Co tu zrobić, 
żeby ludzi zachęcić – zastanawia się 
Kosiedowska. – Przecież informacja o tym, 
co się dzieje, chyba dociera...

   A członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego jest w mieście koło setki. Więc choćby 
oni powinni w tych dniach zaplanować udział 
w sztandarowej imprezie ZK-P. Niestety, jest 
z tym kłopot.

Tekst i fot. Maria Eichler 
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 Ukazał się kolejny numer „Kwartalnika Chojnickiego” wydawanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. Zawartość numeru zaprezentowana 
została w poniedziałek 28 października 2019 roku podczas spotkania w Czytelni.

 Promocja była jednym z akcentów kończących się Dni Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej, o czym przypomniała zebranym dyrektor MBP Anna Lipińska. Zawartość 
numeru omówił redaktor naczelny pisma Kazimierz Jaruszewski. Jak poinformował, 
motywem przewodnim numeru są żagle, które ujęte zostały w perspektywie chojnicko-
charzykowskiej. Podkreślił, że za trzy lata przypadać będzie 100 rocznica utworzenia 
Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w Charzykowach, który jest najstarszym ośrodkiem 
żeglarskim w Polsce. W „Kwartalniku Chojnickim” można natomiast przeczytać rozmowy
z olimpijką Irminą Mrózek Gliszczynską i mistrzynią Magdaleną Kwaśną oraz z upra-
wiającym surfing Łukaszem Łysakiem. Wojciech Rolbiecki napisał o tym, jak trenowali 
kiedyś, a jak obecnie trenują żeglarze i bojerowcy Ludowego Klubu Sportowego 
Charzykowy. Rubrykę tę zamykają wspomnienia Jana Malickiego związane z działalnością 
nieformalnego klubu żeglarskiego „Kotwica” w Charzykowach, którego członkowie m.in. 
nagrali płytę z piosenkami żeglarskimi.
 Na spotkaniu niestety nie byli obecni żeglarze. Głos zabrała jednak mama Irminy 
Mrózek Gliszczynskiej. Jak mówiła, Irmina rozpoczyna pracę jako trenerka, dlatego nie 
mogła przybyć. Mówiąc o jej karierze sportowej, przyznała, że córka była zawsze bardzo 
poukładana i sama od siebie dużo wymagała. Wojciech Rolbiecki, omawiając swój artykuł, 
powiedział, że chciał m.in. pokazać jak wyglądało żeglarstwo w latach 50. i 60., gdy 
zawodnicy nie posiadali profesjonalnego sprzętu, a nawet pływali z napompowanymi 
dętkami rowerowymi przełożonymi przez ramię. Dodał, że dzisiejszą silną reprezentację 
klubu trenują ci, którzy kiedyś sami pływali w zupełnie innych warunkach niż obecnie. Z kolei 
Jan Malicki komentując swój tekst „Kotwicą i śpiewem zbratani” mówił o znaczeniu śpiewu
w kulturze. Uważa, że śpiew brata ludzi i zachęcił wszystkich do śpiewania.
 W drugiej rubryce „Kwartalnika” znalazły się informacje o wydarzeniach 
kulturalnych w okresie od czerwca do września. Kazimierz Jaruszewski zachęcił m.in. do 
obejrzenia fotoreportażu Aleksandra Knittera „Wydarzenia lata w kadrze” oraz przeczytania 
pozostałych tekstów o Światowym Zjeździe Kaszubów, o Chojnickiej Nocy Poetów, o Na-
rodowym Czytaniu i o dziesięcioleciu Dyskusyjnego Klubu Książki. Omówił także swój tekst 
dotyczący interesującej książki „Podaruję wam Będomin”, której autorką jest Modeste 
Weidendahl. Zaprezentowanym tym razem stowarzyszeniem jest Związek Kynologiczny,
a na „Trzy pytania do…” odpowiadała Danuta Babińska, członkini chojnickiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W tej części można też przeczytać list do redakcji 
Benona Jana Szmyta, który nawiązując do tekstu o Bralewnicy z poprzedniego numeru 
„Kwartalnika Chojnickiego”, podzielił się wojennymi wspomnieniami swojej rodziny 
mieszkającej w tej miejscowości. Zachęcając do zaznajomienia się z działalnością Związku 
Kynologicznego, współautorka tekstu Jolanta Łomińska mówiła m.in. o wyścigach chartów. 
Te wyścigi są dla niej najważniejsze, gdyż te psy są jej ulubionymi. – „Jest to widok naprawdę 
piękny” – tak mówiła o biegających w czasie coursingów chartach.

 W rubryce „Chojnickie osiedla” można przeczytać tekst przewodniczącego 
zarządu osiedla nr 6 Małe Osady-Pawłówko Piotra Stanisławskiego o konkursie osiedlowym 
na najpiękniejszy ogród. Jak stwierdził podczas omawiania konkursu przewodniczący 
osiedla, gdy wszedł do ogrodu zwyciężczyni Eweliny Ciemińskiej, to poczuł się jak w ogro-
dzie botanicznym.
 W części historycznej pisma znalazł się tekst o 270. rocznicy reorganizacji 
chojnickiego kolegium jezuickiego. Autor Kazimierz Jaruszewski wspomniał o tym, jak udało 
się natrafić na informacje o reorganizacji tej jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce.
W 1749 roku uzyskała ona statut pełnego gimnazjum. Redaktor naczelny jest także autorem 
rubryki „Chojnice i okolice”. Tym razem napisał o Świętej Górze Polanowskiej – miejscu kultu 
religijnego, które jest mu bliskie duchowo. Zachęcał, żeby podczas podróży do Koszalina 
zboczyć do Polanowa.
 Bohaterką Oficyny artystycznej jest Marlena Pawlak, miejski konserwator zabyt-
ków Chojnic, która zajmuje się także rzeźbą i malarstwem. Z okazji promocji 29. numeru 
artystka wystawiła w Czytelni niektóre ze swoich prac. Eksponowane były te, które 
zaprezentowane zostały w opublikowanej rozmowie, a także najnowsze prace, jak „Płetwa 
rekina”. Marlena Pawlak, mówiąc o swojej twórczości, przyznała, że poświęca jej każdą 
wolną chwilę i że ostatnio pochłania ją rzeźba. – „Rzeźbienie jest procesem długotrwałym, 
jest też fizycznie męczące” – podkreśliła. Trzeba też uważać, by w czasie wypalania rzeźba 
nie pękła. Pasjonujące jest to, że nie można przewidzieć barwy, jaka powstanie podczas 
szkliwienia.
 Na zakończenie prezentacji 29. numeru „Kwartalnika Chojnickiego” można było 
obejrzeć wystawę prac artystki, a także przygotowaną z okazji Dni Kultury Kaszubsko-
Pomorskiej pokonkursową wystawę „Kaszëbë sztótã zatrzimôné 2019”. 

Tekst i foto: MBP w  Chojnicach
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        26 października w sali wystawowej 
chojnickiego centrum kultury odbył się 
wernisaż wystawy Małgorzaty Sznaj-
drowskiej „Z widokiem na ogród”. 

       Małgorzata Sznajdrowska jest Chojni-
czanką, nauczycielką polskiego oraz plastyki 
w szkole w Kosobudach, a jej największą 
pasją jest malowanie. Na wystawie autorka 
prezentuje swoje najnowsze prace, dla 
których podstawową inspiracją były kwiaty
z przydomowych ogrodów oraz łąk, których - 
jak mówiła artystka - coraz mniej w zurba-
nizowanym świecie. Prace wykonane tech-
niką akwareli są bardzo delikatne, bardzo 
szczegółowe i kolorystycznie cieszą oko 
odbiorcy. Na wystawie zaprezentowano 
ponad 20 prac, wszystkie dużego formatu – 
najczęściej A2. Prace pełne są detali i wiernie 

oddają  szczegóły roślin, a  ich kolory są ży-
we i doskonale odwzorowane. W konse-
kwencji przedstawione kwiaty i owoce wy-
glądają bardzo realistycznie. 
       Akwarela to trudna i wymagająca tech-
nika – mówiła Sznajdrowska - tak naprawdę 
jest nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo 
jaki będzie efekt końcowy - jak rozleje się 
farba,  jak ułożą się kolory czy jak przenikną 
się sąsiednie detale. Wystawa została zor-
ganizowana w ramach stypendium burmi-
strza miasta Chojnice. Przy aranżacji wys-
tawy pomagały Danuta Wolińska i Monika 
Szczukowska. Bardziej doświadczonego 
duetu w Chojnicach chyba nie można sobie 
wymarzyć. Najbardziej jednak rzucało się
w oczy mnóstwo ludzi - sala po prostu pękała 
w szwach. 

J.K.

    29 października projektanci przedstawi-
li wstępne założenia koncepcji rewitali-
zacji budynku dworca i jego otoczenia
w Chojnicach. Ma to kosztować ok. 16 mln 
zł. I oczywiście bez pieniędzy z Unii Euro-
pejskiej przedsięwzięcie nie miałoby 
szans.

    Zofia Sobolewska i Jakub Pietryszyn z Pra-
cowni Architektury pokazali pokrótce, jak ma 
wyglądać metamorfoza samego budynku, 
ale też komunikacji przed nim. Na spotkanie 
w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym 
przyszła tylko garstka mieszkańców, za to nie 
zabrakło urzędników i obydwu burmistrzów. 

Czas na zegar
   Dowiedzieliśmy się, że gmach dworca 
będzie częściowo restaurowany, a częścio-
wo wzbogacany o nowinki, których w mo-
mencie budowy po prostu być nie mogło. Nie 
zabraknie tu więc monitoringu, nowoczes-
nych toalet – z prysznicami, przewijakiem dla 
dzieci, dostosowanych dla niepełnospra-
wnych. Oprócz kas pojawią się przechowal-
nia bagażu i poczekalnia, można będzie
w przyszłości otworzyć restaurację, bar czy 
inny punkt z kulinariami. W planie są salonik 
prasowy i informacja turystyczna. W pocze-
kalni być może uda się wyeksponować część 
zabytkowych zbiorów Chojnickiego Stowa-
rzyszenia Miłośników Kolei. Uwaga, wresz-
cie pojawi się zegar na frontowej elewacji!
   Przed głównym budynkiem przewidziano 
miejsca parkingowe po prawej stronie na 40 

aut. Po lewej – ścieżkę rowerową. Będzie 
stacja dla rowerów, postój taxi i punkt 
ładowania akumulatorów aut elektrycznych. 

Jak parkować i gdzie?
   Mieszkańcy mieli zastrzeżenia do układu 
komunikacyjnego, bo rozbija dawny „tune-
lowy” podjazd do dworca, upominali się o par-
kowanie skośne aut, a nie prostopadłe, jak
w koncepcji, podkreślali, że powinno być wię-
cej przyłączy do zasilania aut elektrycznych, 
bo trzeba wybiegać w przyszłość. Pytali, czy 
budynek będzie z czerwonej cegły (będzie)
i czy zostaną gabloty w środku (podobno za-
bytkowe już..., przynajmniej zdaniem konser-
watora). Na razie nie ma co marzyć o usłu-
gach typu kwiaciarnia czy fryzjer, bo Unia 
finansuje tylko to, co bezpośrednio związane 
z funkcją dworca. Ale po pięciu latach od 
zakończenia inwestycji wszystko jest możli-
we. Prowadzący spotkanie zapisali sobie też 
w uwagach, że powinno być więcej ławeczek 
przed dworcem niż tylko trzy.
    Zakres prac nie obejmuje noclegowni, 
której odtworzenia domaga się konserwator, 
a której miasto nie chce. – I w ogóle nikt nie 
chce – macha ręką burmistrz Arseniusz Fin-
ster. A więc i perony, i noclegownia czekają.
      Jak wygląda harmonogram? Projekt ma 
być gotowy we wrześniu 2020 r. Do końca 
tego roku ma zostać też rozstrzygnięty prze-
targ na wykonawstwo. Prace budowlane 
potrwają do 2022 r., kiedy nastąpi oddanie 
inwestycji.  

Tekst i fot. Maria Eichler

Od lewej burmistrz Arseniusz Finster wspomaga przedstawicieli
pracowni projektowej – Zofię Sobolewską i Jakuba Pietryszyna
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    Józef Tischner ma w Chojnicach nie tylko 
swoją ulicę. Już po raz czwarty ten wybitny 
filozof  został przypomniany podczas poświę-
conych mu dni. Były urozmaicone – od refe-
ratów po koncert połączonych zespołów Voo 
Voo, Trebunie Tutki i Raz Dwa Trzy.

     9 października w ratuszu filozofowie z różnych 
ośrodków akademickich – od Krakowa po Słupsk - 
łamali sobie głowy nad tym, co łączy, a co dzieli 
Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, który 
zaczynał przygodę intelektualną z marksizmem,
a kończył jako jego zdecydowany krytyk. Była mowa 
i o honorze, i o wzajemnych relacjach obu filozofów, 
o wolności, wychowaniu, edukacji religijnej, teologii 
wyzwolenia i wielu innych wątkach. A gościem 
specjalnym konferencji był brat ks. Tischnera – 
Kazimierz. Nie zabrakło również wychowanka 
krakowskiego filozofa – prof. Jarosława Jagiełły.

Słowo i miłość

     Tego samego dnia w czytelni Miejskiej Biblioteki 
Publicznej można się było zaopatrzyć w kolejny tom 
pism austriackiego filozofa Ferdynanda Ebnera pt. 
„Słowo i miłość”, a o twórcy filozofii dialogu ciekawie 
mówił autor przekładu dzieł Ebnera dr Krzysztof 
Skorulski. Ferdynand Ebner był nauczycielem, filo-
zofem-samoukiem, raczej stronił od ludzi, źle się 
czuł w ramach instytucjonalnego Kościoła.  – Nie 
było mu po drodze z Kościołem, który święci armaty 
i zwalcza wszelkich „innych” – tłumaczył Skorulski.
A dlaczego Ebner na Tischnerowskie Dni? Bo tak 
jak filozof z Łopusznej uznawał dialog za podstawę 
istnienia człowieka w świecie. Dla obydwu myślicieli 
nie ma „ja”, zawsze jest „ja” i „ty”.  
    Na koniec w podziemiach kościoła gimnazjalnego 
czekał na widzów arcyciekawy monodram inspi-
rowany tekstami Leszka Kołakowskiego pt. „Kaza-
nie XXI” w reżyserii Grzegorza Szlangi i w wykona-
niu Błażeja Tachasiuka. Nad wyraz na temat – bo
o grzesznej naturze człowieka i szatańskim planie, 
jak grzech grzechem zwalczać.
  

O Józku inaczej

   10 października z kolei w czytelni Miejskiej Biblio-
teki Publicznej o swoim bracie opowiadał zebranym 
Kazimierz Tischner. I była to gawęda bardzo oso-
bista, poruszająca i momentami żartobliwa. Prze-
platana góralskimi żartami, przybliżyła historię życia 
ks. Tischnera nie jako pomnikowej postaci, ale jako 
człowieka, członka rodziny, związanego z górami, 
ich tradycją i obyczajem. Jaki był Józio? Rodzinny
i serdeczny. Słuchał rodziców, a czasy były 
stalinowskie, więc jak tatko kazał iść na prawo, to 
poszedł. Ale długo na tym prawie nie wytrzymał, brat 
stwierdził, że wolał iść „na lewo”, czyli na teologię. 
Krył Kazimierza, gdy ten po kryjomu popalał fajki. 

Zafundował mu kurs tańca i dobrego wychowania, 
bo to się w życiu przydaje. – Myśmy mieli do siebie 
szacunek w domu – wspominał Kazimierz Tischner. 
– Dzień dobry, przepraszam – to było we krwi. Józek 
dbał, żebym na randkę ubrał garnitur, koszulę non-
iron, krawatkę z papużką. Ale jak mu się moja 
dziewczyna nie spodobała, to krytykował, że 
mogłem lepiej wybrać, że nogi ma krzywe...
     Pamięta, że Józefa nachodzili ludzie z SB. Ale on 
z wszystkimi rozmawiał, czy były to piękne dziew-
czyny w dołku, czy smutni faceci w prochowcu z wia-
domych służb... Ten mocny w duchu góral bał się 
...myszy. Kiedyś z siekierką zamierzał się na to 
stworzenie w swoim gumowcu, a tam był pędzel do 
golenia...
    Kazimierz realizuje teraz jego misję – mówić 
ludziom, co to jest miłość, co to jest rodzina. Że 
trzeba się wspierać, nie opuszczać w potrzebie i być 
ze sobą do końca.

Mocna nuta

     Wieczorem w Chojnickim Centrum Kultury na 
koncercie „Tischner – mocna nuta” rozgrzali nam 
serca muzycy z grup Voo Voo, Trebunie Tutki i Raz 
Dwa Trzy. Projekt wydaje się karkołomny, bo to tek-
sty Tischnera zostały oprawione muzycznie przez 
doskonałych wykonawców, ale – jak się okazało – 
słuchacze szybko zaczęli się kołysać w rytmie tych 
piosenek, klaskać i nawet śpiewać! Ale nie mogło 
być inaczej, skoro na scenie działy się muzyczne 
cuda! Swoje trzy grosze dokładał Kazimierz Tisch-
ner, który najpierw zarządził powszechne zbratanie 
się – poprzez podanie sąsiadom rąk, a potem 
opowiadał nie tylko o drodze życiowej swojego 
brata, ale też dowcipkował. M.in. przytoczył dowcip 
o Józefie, który trafił do nieba i nie chciał zejść z bos-
kiego tronu. Zdesperowany św. Piotr posłał aniołka, 
żeby ks. filozofa stamtąd przegonił. Poskutkowało, 
więc św. Piotr pyta, co aniołek ks. Józefowi po-
wiedział. – Ano, że jedzie do niego Jacek Kurski
z telewizją, żeby zrobić z nim wywiad – wyznał 
aniołek.
     Kazimierz Tischner nawiązał też do wiadomości 
dnia, jaką był Nobel dla Olgi Tokarczuk. Stwierdził ni 
mniej ni więcej, że on też mógłby być ministrem 
kultury, bo jemu brat również darował książkę
z dedykacją wyrażającą niedowierzanie, iż rzecz 
zostanie przeczytana... 
    Pomysłodawca Chojnickich Dni Tischnerowskich 
dr Przemysław Zientkowski dostał w prezencie gó-
ralski kapelusz, symbol wolności i niezależności.
A dobroczyńcy, którzy wsparli Dni, otrzymali książki 
Tischnera z dedykacją od jego brata.
- Już mamy plany na kolejny rok – zdradza 
Przemysław Zientkowski. Ma  być jeszcze cie-
kawiej...                          

                                            Tekst i fot. Maria Eichler 
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Podczas konferencji naukowej w ratuszu

Dr Krzysztof Skorulski wpisuje dedykację do przełożonej
przez siebie książki Ferdynanda Ebnera

Kazimierz Tischner i jego słynny brat





15

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 11/2019 (87)  LISTOPAD 2019



16

Reklama

Nr 11/2019 (87)  LISTOPAD 2019

      Mija rok od wyborów. Program 2023 - to jest mój katechizm 
i do niego zaglądam co miesiąc. Patrzę co robimy, czego nie 
robimy, co się zmienia, co się nie zmienia. Minął rok, udało 
nam się dokończyć Chojnickie Centrum Kultury, które fun-
kcjonuje bardzo dobrze i z którego jesteśmy dumni.  W moim 
Programie 2023 określiliśmy pięć celów: Cel I- prowadzić 
działania w kierunku pełnej integracji województwa pomor-
skiego, powiązać węzeł integracyjny Chojnice z układem 
komunikacyjnym województwa pomorskiego w aspekcie 
wyrównania szans i zrównoważonego rozwoju. Cel II -  stwo-
rzyć i realizować nowe programy inwestycyjne, koncentrować 
środki inwestycyjne do realizacji poprawy uzbrojenia komu-
nalnego i komunikacyjnego chojnickich osiedli mieszkanio-
wych, utrwalić i wzmocnić znaczenie Chojnic w województwie 
pomorskim, zrealizować ostatecznie misję rozwojową Choj-
nic, a  szczególnie jej zapis o ponadlokalnym,  ponadpowiato-
wym znaczeniu. Cel III - ciągle i trwale podnosić jakość życia 
mieszkańców poprzez realizowane inwestycje, podnosić bez-
pieczeństwo i ergonomię przyjętych rozwiązań projektowych, 
rozwiązywać problemy komunalne: kanalizacja deszczowa, 
likwidacja dróg gruntowych i inne, realizować inwestycje 
proekologiczne. Cel IV - tworzyć nowe przestrzenie i obszar 
do realizacji potrzebnych funkcji społecznych, zwiększyć 
podaż działek pod różne formy budownictwa i rozwój sfery 
wytwórczej. Cel V - wdrożyć program bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. Cel pierwszy, drugi, trzeci i czwarty są realizowane. 
W pierwszym celu jest w planie modernizacja linii 203, w pla-
nie jest też wprowadzenie wspólnego biletu, są nowe 
połączenia komunikacyjne i generalnie ten cel jest realizo-
wany. W drugim mamy zielone światło z IHAR-u  będzie 
realizowany przetarg na teren inwestycyjny. Generalnie cel III   
i IV  jest realizowany. Natomiast cel V - jeżeli wydamy 3,5 mln 
pln na wspólny bilet i mam nadzieję, że dostaniemy wsparcie 
od Gminy i Powiatu, to szansa być może w ostatnim roku ka-
dencji by była. Szczecinek wprowadził bezpłatną komunikację 
z informacji, którą mam to dopłaca do  bezpłatnej komunikacji 
ok. 8 mln pln. My jako miasto realizujemy dopłatę do naszego 
MZK wielkości około 2,5 mln pln, firma aplikuje abyśmy 
zwiększyli tą dopłatę o 300 tys. pln., czyli musielibyśmy 
dołożyć na ten cel około 4,5 mln pln.

         Jeśli chodzi o zadania do realizacji to będzie bardzo 
trudno. Wykonujemy następujące inwestycje:
1. Budowa transportowego węzła integrującego wraz ze 

ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publi-
cznego transportu zbiorowego. Zakres zadania: przebu-
dowa budynku dworca PKP, przebudowa drogowego 
układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP, zakup 

niskopodłogowego taboru autobusowego, budowa no-
wych ścieżek rowerowych w ulicach: Dworcowa – Łużycka 
– Kaszubska – Al. Brzozowa, Wyszyńskiego, Towarowa, 
budowa nowego dworca autobusowego, program „miejski 
rower”.

2. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi. 
Zakres zadania: uporządkowanie gospodarki wodami opa-
dowymi, modernizację sieci kanalizacji deszczowej, po-
prawę stanu infrastruktury przeciwpowodziowej, stworze-
nie nowych obszarów zalewowych oraz podczyszczenie 
wód opadowych i roztopowych.

3. Wzmocnienie korytarza transportowego południowego 
poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 wraz 
z budową węzła na drodze krajowej nr 22 (tzw. obejście 
zachodnie). Zakres zadania: budowa nowego odcinka dro-
gi wojewódzkiej nr 212 w zachodniej części miasta tzw. 
„zachodnie obejście”, budowa nowego węzła drogi woje-
wódzkiej nr 212 z drogą krajową nr 22 (obwodnica Choj-
nic).

4. Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22. Zakres zadania: 
przebudowa ul. Gdańskiej od wiaduktu przy granicy z Gmi-
ną Chojnice do skrzyżowania z ul. Tucholską.

5. Rewitalizacja miasta Chojnice. Zadanie obejmuje budowę 
ulicy Rolbieckiego, Subisława, rewitalizację Wzgórza 
Ewangelickiego oraz budowę świetlicy socjoterapeuty-
cznej przy ul. Dworcowej, a także modernizację 26 budyn-
ków. 

6. Realizacja kolejnego pakietu budowy ulic osiedlowych: 
osiedle Pawłówko, Leśne, Asnyka.

7. Zrealizować projekty i w miarę możliwości rozpocząć budo-
wę nowych „łącznic” komunikacyjnych. Skrzyżowanie: 
Ceynowy - Igielska, Derdowskiego - do ul. Strzeleckiej.

   Skrzyżowanie: Bałtycka - Kościerska – do ul. Gdańska – 
Tucholska.

8. Stworzenie funduszu wsparcia dla mieszkańców, którzy 
będą wymieniać źródła ciepła na ekologiczne w ramach 
walki ze smogiem.

Realizujemy obecnie pkt.:1,2,3 (projekt) oraz 5. Realizujemy 
też budowę Czereśniowej i Winogronowej ok. 6,6, mln pln..  
Wszędzie notujemy problemy związane ze wzrostem kosztów 
i wszędzie właściwie mamy przesunięcia terminowe. Co naj-
ważniejsze, pomimo tego, że ceny urosły, że przesuwa się to 
w terminie, to żadne z tych zadań nie jest zagrożone. Roz-
strzygnęliśmy wszystkie przetargi na deszczówki, mamy 
wykonawcę dworca autobusowego, wykonawcę przejścia 
podziemnego, projektantów budynku głównego dworca. Z ra-
portu rewitalizacji wynika, że jest zrobiona ulica Subisława, 

mamy już świetlicę (na ukończeniu), teraz trzeba zrealizować 
pozostałe rzeczy. Zaczęliśmy projektować ulicę od Rzepa-
kowej do Bursztynowej i rozpoczynamy realizację wspólnie
z firmą Pana J. Urbaniaka ulicę łączącą Igielską z Rzepako-
wą, już pierwszy etap nastąpi w tym roku.  Wszystkie tematy 
są realizowane, najtrudniej będzie zrealizować zadania z za-
kresu pomocy społecznej, zaprojektować i zrealizować budo-
wę Domu Seniora. Bardzo chciałbym, ale nie odnajduję do 
dzisiaj żadnego programu rządowego czy unijnego, który 
umożliwiłby nam budowę takiego domu. Natomiast zauwa-
żyliśmy program Maluch i zaczynamy się przygotowywać do 
budowy nowego żłobka.  Ten projekt będziemy realizować już 
w przyszłym roku. Co z Kartą Dużej Rodziny?  Na kartę Dużej 
Rodziny wydajemy około 400 tys. pln w skali roku, jest to ba-
sen, CHCK i komunikacja autobusowa. Radni będą musieli 
się zastanowić czy ta karta ma zostać, a ja wręcz wpisałem 
żeby ją rozwijać. Dalej modernizacja stadionu „MKS Chojni-
czanka 1930”, kolejny etap zadaszenie, podgrzewana mu-
rawa. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że  podgrzewaną murawę 
wpisałem i proszę ewentualnie, żeby krytycy tej inwestycji 
pamiętali, że w programie wyborczym miałem tą podgrze-
waną murawę i byłem świadomy tego, że stadion trzeba w tym 
kierunku modernizować. Dzisiaj rzeczywistość jest taka, że 
już drużyny II ligowe też muszą mieć podgrzewane murawy. 
Chciałbym zadeklarować, że jeżeli wszystko to co założyliśmy 
w programie realizujemy, a proszę zobaczyć: deszczówki 
realizujemy, węzeł realizujemy, rewitalizację też, targowisko 
na Angowickiej, targowisko na Młodzieżowej (umowę 
podpiszę 20 listopada), Czereśniowa, Winogronowa - zdo-
byliśmy pieniądze i realizujemy, to właściwie z tego Programu 
wszystko jest uruchomione.  Gdybym teraz zaczął realizować 
podgrzewaną murawę, to uważam że wywiązywałbym się
z realizacji Programu. Szukam zewnętrznych pieniędzy na tę 
inwestycję, ponieważ nie jesteśmy w stanie sami tych pie-
niędzy znaleźć w naszym budżecie. Temat jest skompliko-
wany bo musimy się do niego wzajemnie przekonać. Mam na 
myśli tutaj radnych Rady Miejskiej, którzy uważają, że jest to 
decyzja skomplikowana, złożona i trudna. Moim zdaniem, 
trzeba usiąść do stołu i zastanowić się co będzie jeżeli tej 
podgrzewanej murawy nie zrobimy, a co będzie jeżeli ją 
zrobimy? Przypominam, że nasz kosztorys na podgrzewaną 
murawę i system odwodnienia to jest ok. 6 mln pln. Myślę, że 
w ciągu najbliższych dni temat podgrzewanej murawy się 
rozstrzygnie. Kolejne dwa lata pozostają na dokończenie 
inwestycji już rozpoczętych. Czeka nas praca, w realizacji 
której proszę o zrozumienie i współpracę. 
                                    Burmistrz Chojnic
                                    Arseniusz Finster 
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     W cieniu powyborczych wydarzeń nie-
postrzeżenie minął rok obecnej kadencji 
samorządu. W Chojnicach klub radnych 
Prawa i Sprawiedliwości liczy sześciu 
radnych. Tworzymy jedyny opozycyjny klub 
w Radzie Miejskiej. Nie jesteśmy i nie 
będziemy opozycją totalną, bo to nie miałoby 
żadnego sensu. Szliśmy w ubiegłorocznych 
wyborach z konkretnym programem, który 
staramy się realizować, a przynajmniej 
zabiegać o spełnienie naszych postulatów. 
Jednocześnie obserwujemy i recenzujemy 
poczynania burmistrza i radnych z jego 
komitetu.
    Jako przewodniczący klubu jestem rów-
nież członkiem trzech komisji: Budżetu i Ryn-
ku  Pracy, Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej oraz Rewizyjnej. Koncentruję się 
na tematach związanych z budżetem miej-
skim, gospodarką komunalną, szeroko poję-
tą komunikacją i bezpieczeństwem.
     Po pierwszym roku kadencji okazuje się, 
że radni naszego klubu należą do najbardziej 
aktywnych. Na 46 zapytań i interpelacji zło-
żonych do końca września br. aż 34 zos-
tały złożone przez radnych klubu Prawo
i Sprawiedliwość. Złożyłem 16 zapytań i in-
terpelacji, które dotyczyły m.in.:
- budowy ścieżki rowerowej na ul. Obrońców 

Chojnic,
- poprawy krajobrazu poprzez wdrożenie      

w Chojnicach ustawy przeciwdziałającej 
mnogości banerów, reklam i innych ele-
mentów wpływających na krajobraz,

- budowy zatoczki Kiss&Ride (Pocałuj i Jedź) 
przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chojni-
cach, która umożliwi bezpieczne odwiezie-
nie/odbiór dzieci do i ze szkoły,

- budowy dodatkowego oświetlenia przejścia 
dla pieszych i rowerzystów na ul. Tuchol-
skiej (przy wiadukcie kolejowym)

- ochrony stanowisk obsługi w szkołach miej-
skich, 

- zmiany organizacji ruchu i poprawy bezpie-
czeństwa na ulicach osiedlowych położo-
nych miedzy ulicami Tucholską a Ustronną,

- poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowe-
rzystów – budowa/naprawa chodników       
i ścieżek, właściwe oznakowanie (na uli-
cach: Młodzieżowej, Tucholskiej, Gdań-
skiej), 

- zadbania o stan miejskiej zieleni – wycinka 
odrośli zasłaniającej znaki drogowe (np. na 
ul. Gdańskiej),

- nadania nazw ulicom położonym w nowej 
części Osiedla Małe Osady-Pawłówko,

- naprawy nawierzchni drogi gruntowej na ul. 
Nowoczesnej, zmiany oznakowania na ul. 
Działkowej.

Spośród wielu aktywności warto przypo-
mnieć:

- zaproszenie i zaangażowanie wszystkich 
kandydatów na burmistrza Chojnic do 
wspólnego udziału w uroczystościach        
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski,

- współdziałanie z pszczelarzami i działa-
czami ekologicznymi w celu ochrony alei 
lipowej na ul. Towarowej, którą planowano 
wyciąć i zastąpić chodnikiem i ścieżką 
rowerową,

- podjęcie wspólnie z Panią Janiną Kłoso-
wską inicjatywy rezygnacji z programu in-
vitro w Chojnicach. Mimo większościowego 
poparcia wniosku przez członków Komisji 
Budżetu i Rynku Pracy, został on ostate-
cznie odrzucony większością głosów koali-
cyjnych radnych,

- organizację przez PiS chojnickiego Marszu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Dnia 
Flagi,

- uzyskanie zgody ministra rolnictwa umożli-
wiającej sprzedaż inwestorom gruntów 
przy chojnickiej obwodnicy (szczególne 
podziękowania należą się w tym miejscu 
posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu, 
zabiegającemu od kilku lat o taką decyzję),

- wsparcie kupców z ul. Młodzieżowej w dą-
żeniu do modernizacji targowiska przy ul. 
Młodzieżowej,

- zdecydowany sprzeciw wobec planów pry-
watyzacji jedynego chojnickiego żłobka,     
z jednoczesnym zabieganiem o zwiększe-
nie ilości miejsc żłobkowych w mieście 
m.in. ze środków pochodzących z rządo-
wego programu Maluch+

- współtworzenie nowych ram chojnickiego 
budżetu obywatelskiego (od 2020 roku) - 
dzięki moim staraniom w ramach budżetów 
będą mogły być realizowane wszystkie 
projekty bez określania minimalnej warto-
ści (wcześniej proponowano minimalną 
wartość projektu na poziomie 100-150 tys. 
zł).

     To oczywiście tylko niewielka część ak-
tywności i inicjatyw zrealizowanych przeze 
mnie i pozostałych radych PiS.  Na bieżąco 
aktywnie pracujemy na posiedzeniach ko-
misji i sesjach Rady Miejskiej. Więcej infor-
macji mogą znaleźć Państwo na moim profilu 
na FB (www.facebook.com/Bartosz.Bluma). 
Zachęcam do obserwowania! Proszę pamię-
tać, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Oddając na nas głos w ubiegłorocznych 
wyborach, zobowiązali nas Państwo do 
roztropnej troski o dobro wspólne lokalnej 
społeczności. 

Hipokryzja do kwadratu

     No i po wyborach, których wyniki były prze-
widywalne. W gorączce kampanii uderzyły 
mnie m. in. dwa przypadki hipokryzji. Pier-
wszy, to sztandarowy element propagandy 
wyborczej  PiS – uszczelnienie VATu, którym 
epatował premier Morawiecki chyba na 
wszystkich spotkaniach przedwyborczych, 
wylewając strumienie oskarżeń, ba wyroków, 
w stronę poprzedników. A tym czasem pod 
jego bokiem trwał od 2016 roku proceder 
okradania naszego państwa z VATu przez 
wysokich urzędników Ministerstwa Finansów. 
Śledztwo toczy się od dwóch lat, dwóch 
delikwentów podobno jest w areszcie już od 
jakiegoś czasu. Jeśli Premier posiadał tę 
wiedzę, to jego przedwyborcze zachowanie 
jest szczytem zakłamania. Gdyby zaś nie 
wiedział od odpowiednich służb, to jeszcze 
gorzej dla naszego bezpieczeństwa…
   Druga sprawa - wszechobecne oburzenie 
rządzących i innych rodaków na nagrania roz-
mów Sławomira Neumanna. Baczna obser-
wacja naszego życia uczy, że podobnym 
językiem posługują się nasi rodacy nieza-
leżnie od opcji politycznych, wykształcenia, 
środowiska czy stanowiska. Ba, ostatnio mówi 
się także o jednym arcybiskupie, a o nagra-
niach „z Sowy” z niezbyt chlubnym udziałem    
(i językiem) Mateusza Morawieckiego wspo-
minał już nie będę. Wulgaryzmy w wypowie-
dziach słyszymy „od przedszkola do Opola”. 
Kilka lat temu latem letnią porą, przez otwarte 
okna, słyszałem pikantną wymianę zdań mię-
dzy dziećmi około dziesięcioletnimi. Wycho-
dząc z bloku spytałem ich, czy znają jakieś 
polskie słowa. Później od sąsiadki dowiedzia-
łem się, że też zwróciła im uwagę. Następnego 
dnia przenieśli się pod inny budynek. Zgad-
nijcie Państwo od kogo nauczyli się „łaciny 
kuchennej”?

Podgrzewana „Chojniczanka”

     Rozgorzała w mediach społecznościowych 
(i nie tylko) dyskusja nt. podgrzewanej murawy 
dla stadionu miejskiego, na którym gra 
„Chojniczanka”. Fakty: od ok. 12 lat jest na 
czele klubu prężna ekipa, która wypruwa 
sobie żyły i dzięki nim jesteśmy w I lidze. 
Chojnice znane są rzeszom kibiców piłkar-
skich w całej Polsce. Klub korzysta ze sta-
dionu, który został zmodernizowany za spore 
pieniądze z kasy miejskiej i wojewódzkiej. 
Lokalizacja boiska na tradycyjnym (dla klubu) 
terenie pojeziornym, wygenerowała problemy 
i koszty inwestycji znacznie przekraczające 
pierwotny budżet zadania. PZPN narzuca 
pierwszoligowcom coraz ostrzejsze i kosz-
towne wymogi. Ostatnim wymysłem piłkar-
skiej centrali jest podgrzewana murawa, bę-
dąca warunkiem dopuszczenia do rozgrywek 
w I lidze od przyszłego sezonu. Ponoć czeka 

to także drugoligowców. Zadanie dla miasta, 
na tym niesprzyjającym terenie, to minimum   
6 milionów złotych, a przypuszczalnie w trak-
cie prac, mogą pojawić się utrudnienia i dodat-
kowe koszty. Działacze i zagorzali kibice nie 
wyobrażają sobie, aby Burmistrz i Rada Miej-
ska nie znalazła środków na podgrzewaną 
murawę, a z  tym jest kłopot. Część chojniczan 
nie chce finansowania tej inwestycji ze środ-
ków miejskich. Każda ze stron ma mocne ar-
gumenty na poparcie swego stanowiska. Za-
stanawiam się, czy nie warto, wspólnie z pier-
wszo i drugoligowcami, zbojkotować tego wa-
runku uzyskania licencji PZPN. „Nec Hercules  
contra plures” czyli siła w grupie!

Tucholska

     Przez kilkanaście dni mieliśmy zamkniętą 
część ulicy Dworcowej. Trasa objazdowa wyz-
naczona była przez skrzyżowanie Gdańska 
/Tucholska. Na ten czas wyłączono światła na 
skrzyżowaniu. Oczywiście nie udało się uni-
knąć sporych kolejek wjazdowych w godzi-
nach szczytu dla opuszczających ulicę Tu-
cholską. Ciekawe było to, że mimo zwiększo-
nej ilości pojazdów opuszczających ulicę 
Gdańską, ruch odbywał się płynnie i nie było    
z tej strony korków.  Może  warto byłoby zrobić 
eksperyment na kilka tygodni i ponownie 
wyłączyć te światła. Może okaże się, że są one 
zbędne, a wręcz utrudniają ruch na tych 
drogach?

Kulturalna jesień

     Ostatnie tygodnie to prawdziwy wysyp jubi-
leuszy i atrakcyjnych imprez kulturalnych. Za-
częło się od 35-lecia DKF „Cisza” i atrakcyj-
nego „Filmobrania”. Potem piętnastolecie Te-
atru Rapsodycznego pełne spektakli dających 
do myślenia. Wisienką na torcie był gościnny 
monodram Jarosława Gajewskiego. Wspania-
ły koncert w ramach Dni Tischnerowskich 
„Tischner mocna nuta”. W ramach tychże Dni 
było spotkanie z Szymonem Hołownią i dy-
strybuowano płytę „Kto chce zachować życie” 
z tekstami księdza – filozofa w mistrzowskiej 
interpretacji Grzegorza Szlangi. 70-lecie Choj-
nickiego Centrum Kultury, to koncert nietuzin-
kowego barda Marka Dyjaka. Do tego jeszcze 
kolejne Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej. 
Jest tylko jeden problem – jak znaleźć na to 
wszystko czas? Takich ”problemów” życzmy 
sobie jak najwięcej w przyszłości!
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[Przy okazji - straszy przystanek MZK
 znajdujący sięna ulicy Tucholskiej]
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        W 1309 roku  całe Pomorze Wschodnie, wraz z Chojni-
cami zostało zajęte przez Krzyżaków. W historię Chojnic tego 
okresu wpisała się kwestia tzw. dworu krzyżackiego, sądów 
westfalskich i bitwa pod Chojnicami w 1454 roku.

     Szczególnym wydarzeniem o znaczeniu przełomowym
w historii Chojnic było utworzenie Związku Pruskiego (III 
1440 r.). Zorganizowało go rycerstwo, przedstawiciele 
patrycjatu miejskiego i stanu kupieckiego Pomorza Gdań-
skiego, Powiśla i Warmii. Chojnice do Związku przystąpiły
w maju 1440 roku. Władze zakonne po roku podjęły z nim 
energiczną walkę. Wielki mistrz do ostatecznej rozgrywki ze 
Związkiem Pruskim przystąpił na wiosnę 1446 roku. 

Krzyżacki murowany dwór obronny (dwór miejski)

     Do Chojnic przybył burmistrz Malborka. W efekcie jego 
agitacji miasto zdecydowało o wystąpieniu ze Związku. 
Zmianę decyzji przyspieszyło nadanie przez wielkiego 
mistrza miastu dawnego dworu krzyżackiego w obrębie 
miasta. Pod koniec 1446 roku Chojnice przejęły „wynagro-
dzenie” – dwór krzyżacki – dawną siedzibę urzędnika 
zakonnego. Przejęcie dworu mogło stać się źródłem dodat-
kowych dochodów dla Rady Miejskiej. Oficjalnie była to 
nagroda za męstwo chojniczan podczas bezskutecznego 
oblężenia miasta w 1433 roku przez armię polsko-husycką. 
   Dwór krzyżacki nazywany miejskim był położony nad 
Jeziorem Zielonym, przy murze obronnym, w miejscu gdzie 
dziś znajduje się Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów 
Chojnickich. Zajmował teren miejski należący do Zakonu. 
Obiekt prawdopodobnie składał się z domu zakonnego i in-
nych zabudowań gospodarczych, położonych wokół niewiel-
kiego dziedzińca. Był siedzibą urzędnika krzyżackiego 
(prokuratora) podlegającego komturowi w Człuchowie. 
Prokurator przyjmował rycerzy, gości Zakonu oraz kurierów 
wiozących ważne listy. Obserwował zachowanie mieszczan
i Rady Miejskiej, oceniając ich lojalność.

Sądy westfalskie

  Po wystąpieniu Chojnic ze Związku w mieście sytuacja 
nadal była napięta. Rada Miejska korzystając z krzyżackiego 
poparcia postanowiła rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. 
Trzech mieszczan – Jana Gottschalka, Jana Birckolza i Miko-
łaja Kempe – oskarżono przed ławą sądu miejskiego w Człu-
chowie o to, że pierwszy z nich jest winien próby podpalenia 
Chojnic, a dwaj pozostali mu w tym pomagali. W 1445 roku 
doszło do próby podpalenia miasta. Rajcy chojniccy umie-
jętnie wykorzystali to wydarzenie do rozprawienia się ze 
swoimi przeciwnikami, bowiem oskarżeni popierali plany 
Związku Pruskiego.
     Pozwani z kolei oskarżyli radę miasta przed tzw. „tajnym 
sądem” w Westfalii, że sprawę wytoczono im niesłusznie, 
gdyż nie są winni zarzucanego im czynu.  Sądy westfalskie 
określane mianem sądów Femy, na mocy posiadanych 
przywilejów cesarskich z okresu Karola Wielkiego, miały 

prawo ingerencji w sprawach karnych poza terenem swego 
państwa.
    Sporem zainteresował się wielki mistrz, który zaprosił 
oskarżonych i Radę na sąd do Malborka. Wyjaśnił, iż Zakon 
posiada przywileje, na mocy których jego poddanych nie 
można sądzić bez wiedzy panującego. Dalszy ciąg rozprawy 
toczył się w Malborku. Spór się nie zakończył – do stolicy 
Zakonu przybył tylko Jan  Gottschalk. W Chojnicach proces 
spowodował wzrost nastrojów antyzakonnych, oskarżeni 
zyskali licznych zwolenników także wśród ludności wiejskiej 
co spowodowało liczne aresztowania na terenie komturstwa 
człuchowskiego i tucholskiego. Aresztowanych uwolniono
z obawy o niewykonanie zasiewów. 
      Proces wznowiono, ale w Człuchowie. Wyrok końcowy
(z 1448 roku) sądu miejskiego był niekorzystny dla trzech 
oskarżonych. Można przypuszczać, iż werdykt musiał się 
wiązać z żądaniem lojalności wobec Rady Miejskiej w Choj-
nicach ze strony pozwanych, poręczonej zastawem pienię-
żnym. Charakter procesu, pozostawienie skazanych na 
wolności dowodziło, że zarzuty chojnickich rajców były oparte 
na  słabych dowodach winy oskarżonych mieszczan.

Bitwa pod Chojnicami w 1454 roku

    Sytuację w Chojnicach zaostrzyła decyzja Związku Prus-
kiego o wypowiedzeniu posłuszeństwa Zakonowi i wybuch 
na Pomorzu Gdańskim  antykrzyżackiego powstania – 
zakończyło się ono sukcesem sił związkowych. 15 lutego 
1454 roku Rada Miejska Chojnic została obalona przez 
antykrzyżacką opozycję. W połowie lutego 1454 roku 
Związek Pruski wysłał poselstwo do króla Kazimierza 
Jagiellończyka z propozycją by przyjął Prusy pod swoją 
władzę. 6 III 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk podpisał akt 
inkorporacji Pomorza i Prus do Polski. W rezultacie dopro-
wadziło to do wojny polsko-krzyżackiej (1454 – 1466). Pod 
Malbork skierowały się wojska królewskie i związkowe; 
obległy Malbork, w którym oczekiwano pomocy z Niemiec. 
Wsparcie z Rzeszy było uzależnione od utrzymania przez 
załogę krzyżacką Chojnic. 
      Dowództwo polskie wysłało spod Malborka część swoich 
oddziałów w stronę grodu tura w celu zdobycia miasta. Do 
Chojnic zmierzał również z wojskiem zaciężnym komtur 
elbląski. Wkroczył do miasta przed pojawieniem się wojsk 
polskich. Po zwycięstwie antykrzyżackiej opozycji (luty 1454 
roku) czas wolności dla chojniczan był krótki. Od tej chwili aż 
do zakończenia wojny trzynastoletniej miasto stało się silnym 
punktem oporu stacjonujących w nim wojsk zakonnych – 
przez Chojnice wiódł szlak komunikacyjny z Rzeszy na 
Pomorze. 
    Dowództwo polskie wysłało spod Malborka część 
oddziałów w kierunku Chojnic z rozkazem ich zdobycia. 
Załoga krzyżacka liczyła prawdopodobnie około tysiąca 
ludzi. Oblężeni byli dobrze zaopatrzeni w żywność i wodę. 
Tak liczebna załoga przekreślała zdobycie miasta szturmem. 
W tej sytuacji  pod koniec kwietnia 1454 roku wojska polskie 
rozpoczęły oblężenie miasta. Trwało ono prawie pięć 

miesięcy. Tymczasem pod Chojnice nadciągała krzyżacka 
armia rezerwowa księcia Rudolfa Żagańskiego i Bernarda 
Szumborskiego. Wobec takiego rozwoju wydarzeń Kazi-
mierz Jagiellończyk opuścił Toruń i z liczącą około 18 tysięcy 
ludzi pospolitego ruszenia armią wyruszył pod Chojnice. Pod 
murami miasta rozbił obóz 17 września 1454 roku w rejonie 
dzisiejszej ulicy Dworcowej, po wschodniej stronie Jeziora 
Zakonnego. Dzień później pod miasto podeszła armia rezer-
wowa idąca z Rzeszy, złożona z doborowego żołnierza. 
Krzyżacy rozlokowali się po zachodniej stronie Jeziora 
Zakonnego. 18 września doszło do starcia stron. Wypad
z miasta załogi krzyżackiej i wyolbrzymione wieści o ataku 
krzyżackim na tyły sił polskich wywołał popłoch w wojsku 
polskim, które rzuciło się do ucieczki w różnych kierunkach; 
wielu utonęło w bagnistym Jeziorze Zakonnym. Bitwa trwała 
około trzech godzin (16.00-19.00). Króla polskiego z placu 
boju siłą, w krytycznym momencie, zabrała grupa polskich 
rycerzy. Długotrwale oblężenie Chojnic zakończyło się klęska 
wojsk polskich (18 IX 1454). 

Bitwa pod Chojnicami 1454 rok. Część sił polskich przeszła 
przez groblę na zachodni brzeg jeziora. To była pierwsza faza 
bitwy.

(tekst i rysunek Wiesława Gołuńska)

Na podstawie:
Dzieje Chojnic, pod red. Kazimierza Ostrowskiego, Chojnice 
2003.
Look Witold, Chojnice a Zakon Krzyżacki w dobie Związku 
Pruskiego i wojny trzynastoletniej, Bydgoszcz 1964.
Pabich Franciszek, Mały leksykon chojnicki, Chojnice 1987.
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      Turyści przebywający na tutejszym terenie, a w szcze-
gólności grzybiarze, którzy zapuszczają się w ostępy 
Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, podczas swych 
wędrówek natrafiają na szlaku od wsi Bachorze do dębu 
„Bartek” przy drodze „pilskiej” ogrodzony krzyż.

       Jest to wykonana w 1982 r. replika wcześniej stojącego 
na pasie przeciwpożarowym w rejonie oddziału leśnego 
nr.120 (dawniej nr.155a) historycznego krzyża napoleoń-
skiego pochodzącego z 1812 roku. Odwiedzając to miejsce 
na pasie przeciwpożarowym i oglądając okazały, niszczejący 
ze starości drewniany krzyż zawsze zastanawiałem się skąd 
się tam, na odludziu, znalazł i jakie jest jego pochodzenie,
z czym związana jest jego historia.

        Krzyż ten związany jest bezpośrednio z epoką napole-
ońską i został w to miejsce przeniesiony ze wsi Bachorze
w 1979 roku, gdzie w jego miejscu stoi inny nowoczesny
i skromniejszy krzyż, należący dziś do właściciela gruntu. Nie 
było by może w tym nic dziwnego, gdyż na szlaku wojsk 
napoleońskich takich krzyży stoi wiele. Ale zaciekawiła mnie 
jego historia, a właściwie pewna niejasność w tej historii, 
budząca dreszczyk emocji dla takich pasjonatów jak Ja.

       Historię starego krzyża opisuje były leśniczy z Bachorza 
Egon Raszke:  „…Jednak do niedawna jeszcze stał na tym 
miejscu inny krzyż, krzyż dębowy o imponujących roz-
miarach, który przetrwał w tym miejscu aż 167 lat, krzyż, który 
wrósł w historię tej krainy kaszubskiej, krzyż otoczony przez 
dawną miejscową ludność szczególną czcią i poważaniem, 
będący równocześnie symbolem niepodległości, trwałości 
wiary i patriotyzmu, był przedmiotem dociekań wielu 
dziennikarzy i hobbystów.

       Jego objętość, jego szorstka omszona powierzchnia 
przez wieki wichrami targana, była fascynująca, owiana 
przeszłością i tajemniczością. Przechodząc, trudno było 
oprzeć się pytaniu: skąd wziął się ten symbol siły moralnej
i wiecznego, rzekłbyś, trwania, nieugięty, niepokonany, 
opierający się od wieków burzom dziejowym i huraganom, 
niszczącym działaniom szalejących żywiołów, wrósł on 
potężnymi korzeniami w codzienne życie miejscowej, bogo-
bojnej ludności i w historię tej różne koleje przechodzącej 
ziemi, dając wzruszające świadectwo przywiązania ludu 
kaszubskiego do wiary katolickiej, do Polski.

      Toteż legenda transmitowana od pokolenia do pokolenia 
miała swoją wzniosłą tradycję, swój nieodparty urok, brzmiała 
jak żywe zdarzenie w opowiadaniach starych wiarusów, 
których niestety dziś już wśród nas nie ma. Podawana z ust 
do ust (żałować należy, że nie na piśmiennej dokumentacji) 
głosiła, że wojska napoleońskie w roku 1812 tędy ciągnęły na 
wschód. Wiadomo, że wśród nich był oddział polski, który 
zatrzymał się na odpoczynek właśnie w Bachorzu na tle 
malowniczej panoramy jeziora Charzykowskiego, entuzjas-
tycznie witany przez miejscową ludność. Zabrzmiały wów-
czas hasła wolności i zrzucenia jarzma niewoli, wspólnie 
wyciosano toporami z sędziwego dęba, którego wówczas nie 
brakowało, potężny krzyż i wkopano głęboko w ziemię na 
wieczną tego wydarzenia pamiątkę jako wyraz siły niepo-
konanej i niezachwianej wiary w rychłe oswobodzenie 
ojczyzny. Nadzieje spełzły na niczym, ale krzyż został i trwał 
w oczekiwaniu lepszego jutra. Cztery pokolenia ludzkie 
zamieniały się w proch, ale krzyż stał nieugięty, nieustępliwy. 
Niemcy próbowali go usunąć, założyli cztery konie, by go 
wyciągnąć, daremnie. Wydawało się, że dębowy krzyż 
wypuścił na nowo świeże korzenie i wrósł w tę ziemię, która 
była jego ojczyzną, jego ostoją. Porywano jedną uprząż za 
drugą, w końcu zrezygnowano z usunięcia krzyża. I krzyż stał 
i trwał dalej otoczony czcią i szacunkiem całej miejscowej 
ludności, która widziała w nim symbol nieugiętej walki o od-
zyskanie niepodległości. Tak przetrwał on i doczekał się od-
zyskania niepodległości w 1920, przetrwał pierwszą i drugą 
wojnę światową, krwawy terror hitlerowski, najtrudniejsze
i najstraszniejsze dzieje naszego narodu. Zginęli w obozach 
koncentracyjnych częściowo ci, co krzyż ten pamiątkowy 
czcili i szanowali, reszta powoli, doczekawszy się spełnienia 
swych marzeń i nadziei, zeszła z tego świata na zawsze.
A krzyż stary, omszały, pełen tajemnic przeszłości trwał 
nadal. Nie zniszczył go ani ząb czasu, ryjący nieubłaganie 
swoje okrutne piętno starości na nim, ani owad toczący jego 
biel, rdzeń był nienaruszony, nieśmiertelny. Nie zniszczyły go 
ani zawieruchy wojenne, ani to szalejące wokół niego 
żywioły, przetrzymał przeszło stu letnią niewolę narodu 
polskiego, dwie wojny światowe i terror hitlerowski, by ulec 
wreszcie samowoli i nieprzemyślanym nierozsądnym 

1postanowieniom młodego pokolenia …”

         Czytając te wspomnienia przypomniałem sobie czas 
dzieciństwa,  kiedy to starszy brat, przewoził mnie na ramie 
roweru, pokazując mi uroki regionu, a były to czasy kiedy przy 
starej zasuwie tartaku w  Chocimskim Młynie łowiło się klenie 
ręką. Widziałem krzyż stojący we wsi Bachorze i często od 
brata słyszałem opowieść o krzyżu i wojsku napoleona, 
jednak dzisiaj z tych opowieści mało pamiętam. W póź-
niejszych latach podczas grzybobrania napotykałem ten sam 
krzyż przy pasie pożarowym. Pamiętam, że był na nim 
przywieszony inny mały krzyżyk oraz kilkanaście blaszek
z jakimiś napisami. Wtedy jeszcze nie przywiązywałem wagi 
do historii tego starego krzyża. Pasja odkrywania historii 
przyszła w późniejszym wieku zgodnie z maksymą podaną 
przez Egona Raszke: „TEMPORA MUTANTUR ET NOS 
MUTAMUR IN ILLIS” czyli „Czasy się zmieniają a my razem
z nimi”.
          Podczas sprzedawania gruntu, znowu zadziałała 
nieprzyjazna ludziom machina urzędnicza. Za trudno było 
wydzielić kwadrat ziemi na którym stał zabytkowy krzyż. Za 
dużo było by czynności do wykonania, bo należało 
wymierzyć, opisać i nanieść na plany. Był prostszy sposób 

myślenia, jak krzyż tam stoi to będzie tam stał dalej. Jednym 
podpisem załatwiono sprawę, sprzedając cały grunt wraz
z krzyżem. Ta urzędnicza decyzja w sprawie krzyża, 
spowodowała zadrę pomiędzy mieszkańcami osady, której 
nie podołał nawet ks. proboszcz Marian Turzyński, a ani-
mozje trwają do dzisiaj. Trudno ustalić z jakich powodów 
krzyż został wykopany i złożony za stodołą w Bachorzu. 
Prawdą jest, że nie był w najlepszym stanie, gdyż musiał być 
naprawiony przed postawieniem go w nowym miejscu.

        W komentarzu do legendy Egon Raszke podaje: 
„...Ostatnią osobą, która z przejęciem opowiadała legendę 
mojemu synowi Henrykowi, był jakiś emerytowany kolejarz 

2Gospodarek , który urodził się ok. roku 1894 w Bachorzu. 
Spotkany kilka lat temu w lesie w czasie grzybobrania pocz-
ciwy, wówczas 80 letni starzec, opowiadał ze wzruszeniem
o swoim pradziadku, który osobiście uczestniczył w tych dzie-

3jowych wydarzeniach …”  Dalej Egon Raszke wspomina:
„W końcu co stało się z pamiątkowym krzyżem, leżącym pod 
stodołą w osadzie Bachorze? Co uczyniono, by historia 
związana ze starym krzyżem nie poszła w zapomnienie? 
Starym krzyżem w porozumieniu z ks. proboszczem 
Turzyńskim  z Charzyków, zajęli się parafianie Jażdżewski 
Stefan i Raszke Henryk, przewieźli krzyż do oddziału 155a
w leśnictwie Bachorze na pas przeciwpożarowy, gdzie wg 
opowiadania byłego mieszkańca Bachorza  Gospodarka, 
(zmarł w 1980 r. w Chojnicach), jeszcze na początku XX w. 
stał podobny krzyż. Po dokonaniu niezbędnej naprawy 
wkopano stary zabytek w pobliżu prawie 200-letniej sosny, 
stojącej jeszcze na pasie przeciwpożarowym i pamiętającej 
czasy, kiedy tędy przemaszerowały oddziały wojsk napo-

4leońskich .”

        Obecność wojsk napoleońskich na tutejszym terenie nie 
budzi żadnych historycznych wątpliwości. To już w trakcie 
wojny francusko-pruskiej (1806-1807), która zakończyła się 
klęską Prus, Chojnice znalazły się przejściowo w rękach 
polskich. Kiedy wojska napoleońskie zajęły Wielkopolskę
i Kujawy uformowały się tam polskie oddziały dowodzone 
przez gen. Henryka Dąbrowskiego. Kawaleria pod wodzą 
gen. Amilkara Kosińskiego, w ostatniej dekadzie stycznia 
1807 roku, podjęła działania ofensywne na Pomorzu, zaj-
mując 23 stycznia Tucholę, a 24 stycznia Chojnice. Główne 
siły gen. Kosińskiego posuwały się na północny wschód
w kierunku Starogardu Gdańskiego, pozostawiając w Choj-
nicach jeden ze swych oddziałów. 

Część II ukaże się w wydaniu grudniowym.

1. Egon Raszke, Legenda dawnych dni, maszynopis 23.09.1982, Muzeum 
Regionalne w Chojnicach,kopia w posiadaniu autora

2. 1937 Książka adresowa miasta Chojnic - Stanisław Gospodarek 
robotnik kolejowy  ul. Szosa Gdańska 9.

3. Egon Raszke, Komentarz do legendy dawnych dni, Muzeum regionalne 
w Chojnicach

4. Egon Raszke, Epilog legendy dawnych dni, Muzeum regionalne w 
Chojnicach

Nowy - prywatny krzyż.
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      Znaczki z obozu jenieckiego z Woldenberga  (dzisiejszy 
Dobiegniew, woj. lubuskie) to jedna z najbardziej niesamowi-
tych historii w światowej filatelistyce. Bo w jakim to innym 
obozie działała regularna poczta? Powstawały tam znaczki 
pojedyncze, okolicznościowe oraz całe serie znaczków,  
stemple okolicznościowe, graffiti obozowe oraz pocztówki 
obozowe, które zamiast zdjęć posiadały patriotyczne rysunki 
wykonane przez polskich jeńców, polskich oficerów, którzy 
dostali się tu po kampanii wrześniowej w 1939 r. 

      Historia ta już w czasie wojny wzbudziła nie małą sen-
sację, przez co „obozowi filateliści” zdobyli przychylność 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który znacząco 
pomógł im w sposób materialny, pozwalając tym na bardziej 
profesjonalne emisje znaczków, gdyż do tej pory robiono je na 
prymitywnej ręcznej prasie, pojedynczo, przycinając noży-
czkami z niewielkich arkuszy bądź z pustych pól niemieckich 
gazet, które na początku działania poczty były głównym 
materiałem do „produkcji” znaczków. Przedstawiony dziś 
znaczek z wizerunkiem naszego miasta pochodzi również
z takiego   wydania, na papierze gazetowym, nigdy jednak nie 
został wprowadzony do obiegu a wydano go zaledwie kilka 
sztuk jako projekt. W czasach PRL-u uczestniczył w krajowej 
wystawie filatelistycznej poświęconej znaczkom  obozowym, 
gdzie go przebadano i wydano gwarancję autentyczności 
przez  wybitnych polskich filatelistów. 

     Dlaczego w tymże obozie wydano akurat znaczek z wize-
runkiem naszego miasta ? Okazuje się, że spośród ośmiu 
oficerów, którzy prowadzili pocztę obozową w Woldenbergu, 
był chojniczanin – podporucznik Zygmunt Pazda. Jego ro-
dzina, jak i muzeum obozowe, do dziś posiada wiele pamiątek 
z tego okresu jego życia, gdyż nie tylko projektował on 
znaczki, ale przede  wszystkim zajmował się grafiką obo-
zową, przeważnie były to rysunki w temacie patriotycznym, 
wiele z nich można dziś napotkać na aukcjach w formie 
pocztówek obozowych z inicjałami Z P. 

      Pan Zygmunt Pazda był obrońcą Warszawy i trafił do 
obozu po jej kapitulacji. W obozie jenieckim miał to szczęście, 
że mógł poświęcić się swoim pasjom, poza wspomnianą 
pocztą jest tu inicjatorem twórczości drzeworytowej a jako 
nauczyciel z zawodu organizuje kurs rysunku oraz kursy 
maturalne,  gdzie jest jednocześnie wykładowcą.
       Po wyzwoleniu obozu pan Zygmunt wraca do Chojnic, 
gdzie podejmuje pracę nauczyciela zajęć praktycznych
w Gimnazjum Ogólnokształcącym.
         Wraz z żoną pracują jednocześnie jako plastycy a we-
dług ich projektów, m. in. stanął w naszym mieście pomnik „Za 
Naszą i Waszą Wolność” czy ołtarz św. Józefa w Bazylice 
Mniejszej.
                                                     Krystian Reszczyński

       Robert Górek urodził się w Piechowicach na Dolnym 
Śląsku (powiat jeleniogórski) 1 grudnia 1849 roku. Rodzice 
wraz z dziećmi przeprowadzili się do Prus Zachodnich. Ojciec 
Józef znalazł zatrudnienie jako rządca gospodarczy w ma-
jątku w Skarpie k. Sępólna Krajeńskiego. W 1859 r. rodzina 
Górków zamieszkała w Pelplinie. Józef Górek został bowiem 
zarządcą majątku ziemiańskiego w pobliskim Maciejewie. 

Pedagog w Brąchnówku

          Uczył się najpierw w pelplińskim Collegium Marianum, 
a następnie w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Choj-
nicach. Należał do tajnej organizacji filomackiej „Mickiewicz”.  
Po egzaminie dojrzałości w 1871 r. wrócił do Pelplina; wstąpił 
do Seminarium Duchownego. Po studiach teologicznych
i przygotowaniu praktycznym otrzymał 12 lipca 1874 r. świę-
cenia kapłańskie. 
    Na skutek ustaw majowych nie mógł wykonywać czynności 
duszpasterskich w diecezji chełmińskiej. Zatrudniony został 
jako nauczyciel domowy w Brąchnówku (powiat toruński). 
Niemała grupa duchownych pełniła wówczas obowiązki 
nauczycielskie w majątkach ziemiańskich. Ks. Górek pragnął 
sprawować jednak posługę wśród wiernych. Za podjęcie 
zabronionej przez władze pruskie pracy duszpasterskiej

w Grzywnie został ukarany grzywną a później wydalony
z Prus Zachodnich. 

W bawarskich parafiach

    W 1876 r. 27-letni ks. Górek opuścił diecezję i wyjechał do 
Bawarii. Został wikariuszem w Pfaffenhausen i Biberhausen. 
W latach 1894-1904 był proboszczem w Biberbach, a później 
w Zusmarshausen k. Augsburga. Zmarł w Zusmarshausen 
ok. 1920 roku. 

Birebach
Kościół katolicki

Birebach
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    Powołane na wiosnę br. ekologiczne stowarzy-
szenie działa pełną parą dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu niewielkiej ( póki co …)  grupy osób.
W imieniu zarządu Chojnickiego Alarmu dla Kli-
matu mam przyjemność poinformować czytelni-
ków Chojniczanina o toczących się działaniach 
CHOJNICKIEGO ALARMU dla KLIMATU jak
i tych  zakończonych, naszym zdaniem, sukce-
sem. 
 1.Od początku powstania stowarzy-
szenia toczyliśmy „walkę” o zachowanie drzew 
przy ul. Towarowej w Chojnicach. Ostatnie donie-
sienia wskazują, że temat wycinki drzew nie zos-
tał zakończony, gdyż Starosta Powiatu Chojnic-
kiego (administrator tej drogi) ma zamiar przepro-
wadzić ekspertyzę dendrologiczną drzew przy ul. 
Towarowej. Wraz z pszczelarzami Powiatu Choj-
nickiego jesteśmy zaniepokojeni podejmowa-
nymi działaniami, ale póki co cierpliwie czekamy 
na wyniki „badań lekarskich” tych drzew.
 2. Największym problemem dla Chojnic-
kiego Alarmu okazała się walka o zablokowanie 
rozwoju  firmy KRONOSPAN po byłym tartaku
w Rytlu. Kierując się prośbami mieszkańców jak
i własnym niepokojem o jakość powietrza w okoli-
cy, podjęliśmy szereg działań, które naszym zda-
niem powinny zablokować zakup działki o pow. 
ok. 4,5 ha przez Firmę KRONOSPAN, która na 
chwilę obecną jest własnością skarbu państwa. 
Pragniemy Państwo poinformować, iż otrzymali-
śmy szereg odpowiedzi na nasze prośby i apele 
od wszelkich możliwych instytucji LASÓW PAŃ-
STWOWYCH, w tym od Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu jak i od Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie. 
Odpowiedzi tych instytucji pozwoliły nam na 
chwilę obecną mieć nadzieje, że póki co dalszy 
rozwój firmy jest zablokowany poprzez odmowę 
sprzedaży gruntów leśnych firmie KRONOSPAN, 
chociażby z uwagi na fakt, że zmiana przezna-
czenia gruntów musi nastąpić poprzez zmianę 
planu zagospodarowania przestrzennego. Na-
szym zdaniem sprawa nie jest jednak definitywnie 
zakończona, gdyż radni Gminy Czersk robią 
wszystko, aby zmienić plan zagospodarowania 
przestrzennego dla interesującej nas działki nr 
3067. Na chwilę obecną wiadomo nam, że mu-
sieliby najpierw przegłosować uchwałę  dot. tzw. 
STUDIUM WYKONALNOŚCI. Dokument ten 
jednak budzi wiele zastrzeżeń wśród mieszkań-
ców, ekologów, pracowników lasów państwo-
wych, a przede wszystkim wśród Kolegium Świa-
towego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.  DO 
Rady Miejskiej w Czersku złożono szereg pism
z uwagami, które podważają jakość STUDIUM 
WYKONALNOŚCI. Największym, naszym zda-
niem, zarzutem jest fakt, iż dla interesującej 
wszystkich działki nr 3067 o funkcji rekreacyjno – 
mieszkaniowej postanowiono dodać funkcję 
przemysłową. Panie Burmistrzu Czerska ! Po  co 
w takim razie STUDIUM WYKONALNOŚCI, sko-
ro można budować wszystko na każdym obsza-
rze?  
 3. Stowarzyszenie „Chojnicki Alarm dla 
Klimatu” brało też udział w 3 dużych ekologi-
cznych  imprezach ( Festyn ekologiczny w szkole 
nr 7, Festyn z okazji Dnia Dziecka na chojnickim 
Rynku, XI Jarmark Czym Chata Bogata w Cha-
rzykowach) podczas których promowaliśmy sa-
dzenie drzew liściastych i ich wpływ na zdrowie
i czyste powietrze, promowaliśmy zdrowy tryb 
życia i apelowaliśmy o niepalenie śmieci w tzw. 
kopciuchach.
 4. Braliśmy udział w rajdach ekologicz-
nych organizowanych przez ZPK, Nadleśnictwo 
Rytel i Stowarzyszenie „Charzy…” oraz w sa-
dzeniu  lasu na terenach po nawałnicowych. 
 5. Latem braliśmy udział w wakacyjnym 
strajku klimatycznym wspierając protest Ingi 
Zasowskiej przed Sejmem w Warszawie. 
 6. Rozpoczęliśmy rozmowy z chojnic-
kimi firmami i samorządami, aby podjęły działania 
na rzecz ochrony środowiska, chociażby poprzez  
mądrą i aktywną segregację własnych odpadów, 
odrzucenie opakowań plastikowych, wprowadza-
nie opakowań szklanych, itp. 
 7. 22 października zakończyliśmy kon-
kurs pt. „ROWEREM Z POMOCĄ PLANECIE"  
zorganizowany Wraz z Urzędem Miasta, strażą 
miejska i Komendą Powiatową Policji w Choj-
nicach dla chojnickich szkół podstawowych, 
polegający na rywalizacji o stojaki na rowery. 
Konkurs trwał cztery tygodnie, na przełomie 
września i października, podczas których zachę-

caliśmy uczniów i pracowników szkoły do przyjeż-
dżania do placówki hulajnogami i rowerami. 
Wszystko po to, by wzorem wielu europejskich 
miast kształtować modę na jazdę po mieście 
rowerami. Cztery razy podczas trwania konkursu 
(raz każdego tygodnia), upoważnione osoby li-
czyły parkujące jednoślady na terenie chojnickich 
szkół podstawowych. Wygrała ta szkoła, która 
uzyskała największy współczynnik sumy czte-
rokrotnie zliczonych rowerów przypadających na 
jednego ucznia szkoły. Wyniki konkursu:
  I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 
  II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5       
  III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8
Organizatorzy dziękują   partnerom i sponsorom, 
którzy osobiście i finansowo wspierali realizację 
konkursu. 
 8. Jako Chojnicki Alarm dla Klimatu" bra-
liśmy udział w wycieczce do ZZO w Nowym Dwo-
rze. Dzięki zaproszeniu p. Reginy Blumy - eduka-
torce ZZO, mieliśmy szansę obejrzeć od środka 
zakład, w którym gromadzi się i sortuje odpady
z całej naszej okolicy, a nawet okolicznych gmin.
 9. W październiku zorganizowaliśmy 
tzw. „jesienne wietrzenie szaf”. W sobotnie przed-
południe wymieniałyśmy pomiędzy sobą ubrania, 
torebki, biżuterię. Miejsca użyczyła gościnna 
Kachlinówka. Przy kawce, herbatce i ekologi-
cznych ciasteczkach machina ZERO WASTE 
poszła w ruch. Mierzyłyśmy, wymieniałyśmy się. 
Znudzone już nieco ubrania dostały drugie życie. 
Dla nas stare - dla innej nowe. Akcja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i poparciem, więc przy-
mierzamy się do kolejnego SWAP PARTY-  tym 
razem w Chojnicach. Już dzisiaj zapraszamy 
wszystkie osoby, którym los planety nie jest obo-
jętny, a lubią nowe ciuchy na kolejne 3 jesienne 
wietrzenia szaf: do Domu Handlowego LIBERA 
(poziom -1)  w dniu 9 listopada, w godz. 11.00 – 
13.00, a następnie do Rytla 16.11.2019 i do Cha-
rzyków 23.11.2019   
 10. W ramach swoich obowiązków brali-
śmy również udział w licznych spotkaniach z wła-
dzami miasta i powiatu, z szefami różnych waż-
nych instytucji, z radnymi poszczególnych komisji 
ochrony środowiska w mieście i powiecie, spot-
kaliśmy się z Komendantem Powiatowej Straży 
Pożarnej i systematycznie z ogrodnikiem miej-
skim, a także z Marcinem Popkiewiczem – zna-
nym w Polsce autorem książek o klimacie i fizy-
kiem atmosfery.  
      W dniu 22 listopada Chojnicki Alarm dla 
Klimatu organizuje happening z udziałem dzieci
i młodzieży chojnickich szkół i przedszkoli  
pt. SMOGOWI – mówimy STOP !  A wszystko dla-
tego, że  rozpoczął się sezon palenia w piecach,
a często niestety byle czym... W związku z powyż-
szym planujemy  przemarsz wszystkich uczes-
tników ulicami miasta w symbolicznych „mase-
czkach antysmogowych” przez co chcemy zwró-
cić uwagę mieszkańcom i władzom miasta na 
problem smogu w Chojnicach i całym regionie. 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców, 
rodziców z dziećmi, babcie i dziadków, których 
bardzo martwi i denerwuje postępowanie właści-
cieli słynnych kopciuchów, każdego, komu temat 
jest bliski i każdego kto wie, że trzeba z tym 
skończyć. Zapraszamy WAS do przyłączenia się 
do naszego niemego protestu i wspólnego prze-
marszu  ulicami miasta. Organizatorzy zapewnią 
każdemu uczestnikowi symboliczne maseczki 
antysmogowe.  
      Chojnicki Alarm dla Klimatu działa dla Was, 
dla naszych dzieci, dla każdego mieszkańca – 
jesteśmy i będziemy aktywni w walce o czyste po-
wietrze, o zachowanie jak największej ilości 
drzew, wspieramy zdrowy styl życia i  potępiamy 
strzelanie do zwierząt dla przyjemności. Potrze-
bujemy Waszego wsparcia, a więc już dzisiaj 
zapraszamy chętnych do działania na spotkanie
z nami i być może kimś bardzo znanym i cieka-
wym…  21.11.2019  w CEW, godz. 17.30
                                                  Bożena Stępień 

       Chojnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku od dwudziestu lat działa przy PWSH 
Pomerania. Nowy rok akademicki 2019/20 rozpoczyna z nowym statusem jako 
stowarzyszenie. Zarząd i Rada Programowa przygotowania do wejścia w nowy rok 
akademicki, dopracowywały na wyjeździe w dniach 27-29 września, którym został 
otwarty cykl wycieczek pn. „szlakiem latarni morskich na polskim wybrzeżu”.
       Poza edukacją w założeniach jest sporo podróży wcale nie dalekich i nie dro-
gich. W naszym kraju jest mnóstwo interesujących miejsc do zwiedzania. Latarnie 
morskie w Niechorzu i Świnoujściu zostały zdobyte. Gazoport, Fort Gerharda, pię-
kny Szczecin z najważniejszymi miejscami, przechadzka śladami PRL-u, filhar-
monia, Centrum Dialogu „Przełomy”, Wały Chrobrego  czy zamek Książąt Pomor-
skich to tylko kilka miejsc spośród wielu, którym poświęcono należytą uwagę dzięki 
świetnym przekazom przewodników. Uwieńczeniem sobotniego wieczoru był 
spektakl w Teatrze Polskim „ wariacje tisznerowskie”. Pogoda zmienną była, ale nie 
miała wpływu na jakość zwiedzania.
       W nowej odsłonie organizacyjnej UTW zaprasza Chojniczan do korzystania
z wykładów i innych form naszej działalności. Pierwszy wykład wygłosił p.prof. 
Bassama Aouila w dniu 11 października. Wykład był poświęcony mowie nienawiści, 
sprawom pokoju i wojny jako,że Pan Profesor specjalizuje się w tej problematyce. 
Warto dodać, że jest narodowości syryjskiej. Drugi wykład wygłosi Pani Mary Kanina 
będąca rodowitą  Kenijką. Tematem spotkania będzie życie, kultura i tradycje Kenii, 
kraju środkowej Afryki, który jest dla nas bardzo odległy i bardzo egzotyczny.
      Spotkania  z Zarządem UTW, który pełni dyżury w każdy wtorek w godź. 14-16
w pokoju 118 w siedzibie uczelni, pozwolą na pozyskanie wiedzy o planach i zało-
żeniach działalności na najbliższe lata oraz warunkach studiowania z chojnickimi 
seniorami. Informacje o aktualnych wydarzeniach, planowanych wykładach, 
seminariach czy spotkaniach można znaleźć na stronie internetowej 
www.pomeraniachojnice.pl  w zakładce UTW.
                                                                                    Maria Wróblewska

         11 października, z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Szkolny pod kier. p. Ber-
nadety Kak i p. Magdaleny Czarnowskiej przygotował okolicznościową gazetkę z ży-
czeniami dla nauczycieli  oraz audycję radiowęzła przedstawioną przez uczniów. 
Bardzo ciekawym pomysłem był konkurs ,,Rozpoznaj swego nauczyciela'' 
przedstawiający zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa. O godz. 16.00 w kościele 
gimnazjalnym odbyła się Msza św. w intencji nauczycieli i pracowników szkoły. 
Oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy przygotowali  nauczyciele. Wieczorem Grono 
Pedagogiczne wraz zaproszonymi Emerytami spotkali się przy wspólnym, 
biesiadnym stole.        
      14 października w auli szkoły odbyła się uroczystość wręczenia nagród wyróż-
niającym się nauczycielom przez burmistrza miasta p. Arseniusza Finstera. p. Grze-
gorza Czarnowskiego – dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz p. 
Bogdana Kuffla – przewodniczącego Komisji Oświaty. Podczas tej uroczystości 
wręczono także nauczycielom akty mianowania. Uroczystości towarzyszyły 
występy muzyczne (piosenki i utwory instrumentalne na fortepianie) w wykonaniu  
uczniów: Karoliny Lewińskiej, Mai Dykier, Wiktora Lunitza, Mileny Synak i Julii Win-
dorpskiej. Tego dnia delegacja uczniów udała się także pod pomnik pomordo-
wanych nauczycieli aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicze.

 M. Leszczyński

        Dnia 10 października w Technikum nr 3  im. Bohaterów Szarży pod Krojantami 
w Chojnicach odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 200 ucz-
niów po odśpiewaniu Hymnu państwowego złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. 
W imieniu Samorządu Uczniowskiego wszystkich zgromadzonych przywitała i za-
prosiła do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej nowa przewod-
nicząca Paula Gostomczyk. Nauczyciele i wychowawcy życzyli swoim uczniom 
wspaniałego rozwoju, zdolności i talentów, ale też odpowiedzialnej postawy, godnej 
ucznia Technikum nr 3 w Chojnicach. Wyrazili  również nadzieję, że wszyscy znajdą 
w nowej szkole nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale także życzliwość, zrozu-
mienie oraz nowe przyjaźnie, które będą trwały długie lata.
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Proszę przedstawić się czytelnikom
      Nazywam się  Michał Szyszka. Od urodzenia Chojnicza-
nin, z wykształcenia fizjoterapeuta. Pracuję w klinice rehabili-
tacyjnej w Krojantach oraz prowadzę swój prywatny gabinet. 
Wolny czas poświęcam na swoje pasje: lotnictwo, modelar-
stwo (szybowce i samoloty zdalnie sterowane), podróże oraz 
fotografia.

Michał, kiedy zrozumiałeś, że fotografia jest czymś, co 
Cię pasjonuje i czemu chcesz się poświęcić?      
     Fotografia, głównie z lotu ptaka, jako pasja pojawiła się 
niedawno. Zajmuję się nią od kilku miesięcy. Wszystkiego 
uczę się sam i staram się to robić jak najlepiej. Zawsze lubi-
łem spoglądać na świat z innej perspektywy, niedostrzeganej 
na co dzień. Zdjęcia z lotu ptaka to połączenie dwóch pasji 
(lotnictwo i fotografia), dzięki czemu mogę dzielić się z innymi 
swoją wizją otaczających nas krajobrazów w nieco inny 
sposób.

Czy trudno jest być fotografem? Jak przygotowujesz się 
do swoich sesji?  
     Fotografia wbrew pozorom nie jest łatwą sztuką, jeżeli 
chce się to robić dobrze. Ja sam jestem amatorem i ciągle się 
uczę. Trzeba umieć znaleźć odpowiedni kadr, kompozycję 
oraz uchwycić chwile, które potrafią być bardzo ulotne, a to 
tylko podstawy tej sztuki. Do swoich sesji przygotowuję się 
różnie: nieraz są bardzo dobrze zaplanowane poprzez 
obserwacje pogody, terenu, odpowiedniego światła oraz 
obiektów, które chce uchwycić, a niekiedy są one sponta-
niczne, ponieważ najlepszych momentów nie da się 
zaplanować. (tęcza, mgła, fauna, itp.)

Co najczęściej fotografujesz? Jakie są obszary twoich 
zainteresowań w fotografii?
     Najczęściej fotografuję krajobrazy oraz regionalne zaby-
tki. Uwielbiam grę światła, cienia oraz kolory natury. Bardzo 
mi zależy na promocji naszego regionu bo nie wszyscy wie-
dzą na jakich pięknych terenach żyjemy. Czasem ciężko 
dostrzec to, co mamy przed sobą i dlatego się tym dziele. 

Co niesamowitego jest w fotografowaniu? Czy to praw-
da, że wygląd zdjęć nie zależy tylko od aparatu, ale i też 
od osoby wykonującej zdjęcie?
      Niesamowite w fotografii jest to, że można pokazać świat 
swoimi oczami, inaczej niż spoglądamy na niego każdego 

dnia. Jest to oderwanie od szarej rzeczywistości i bardzo 
często skłaniam swoich odbiorców do refleksji. Dla wielu 
osób moje zdjęcia mają wartość sentymentalną. Bardzo czę-
sto przypominam im o latach dzieciństwa spędzonych w miej-
scach, które uwieczniam na fotografii. Zwykłe słowo "dzię-
kuję" jest dla mnie najlepszą zapłatą za poświęcony trud jaki 
wkładam w swoją pasję. Dobry aparat to nie wszystko. Liczą 
się przede wszystkim umiejętności, wyczucie oraz oko foto-
grafa. Każdy może zakupić markowy sprzęt, ale nie każdy 
potrafi zrobić nim dobre zdjęcie.

O jakiej porze roku wychodzą najładniejsze zdjęcia? 
Dodajesz  jakieś filtry do zdjęć?
      Na zdjęcia każda pora roku jest dobra, ponieważ zarówno 
latem jak i zimą to samo miejsce może wyglądać zupełnie 
inaczej. Trzeba pamiętać o tym aby skupić się na detalach, by 
odpowiednio wykorzystać panujące warunki pogodowe. 
Matryce aparatów cyfrowych mają ograniczony zakres moż-
liwej do zarejestrowania dynamiki tonalnej. Oznacza to, że 
potrafią one uchwycić szczegóły tylko w pewnym określonym 
zakresie jasności tonów. Przy swoich zdjęciach korzystam 
głównie z techniki bracketingu. Polega to na wykonaniu 

sekwencji ujęć tej samej sceny, mających różną ekspozycję. 
Tak wykonane zdjęcia w obróbce nakładane są na siebie, 
dzięki czemu można wyciągnąć dużo szczegółów z cieni,
a jasne obszary nie są prześwietlone. Bardzo cenie sobie mo-
bilność, która przydaje się w trudno dostępnych miejscach.

Ile sprzętu na ogół zabierasz na sesje? 
       Na sesje staram się brać jak najmniej sprzętu. Najczę-
ściej jest to mały, poręczny dron - Mavic Air oraz telefon do 
podglądu obrazu. Dzięki temu zawsze jestem gotowy do 
pracy, nie ominie mnie żadna chwila, którą mogę uwiecznić,
a ze sprzętem praktycznie się nie rozstaje.

Jacy fotografowie mieli na Ciebie największy wpływ?
Kto Cię inspiruje?
       Nie mam konkretnego lidera, którym się inspiruje. Sta-
ram się wnosić do swojej pasji coś od siebie by przede 
wszystkim mi sprawiało to radość. Nie staram się naśladować 
innych, ale bardzo często korzystam z porad lepszych od 
siebie. Inspiracje można znaleźć wszędzie, jeśli tylko ma się 
na to swoją wizje.

Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Plany? Marzenia?
          Nie staram się planować przyszłości. Uważam, że war-
to żyć chwilą bo nigdy nie wiadomo co nas czeka. Każdy 
dzień potrafi przynieść coś dobrego, najważniejsze by to 
dostrzec i docenić. Marzenia oczywiście mam. Wiele bym 
chciał, ale z takich najbardziej istotnych to:
- szkolenie lotnicze, na które już odkładam pieniądze by móc 

osobiście podziwiać świat z góry 
- podróże, aby zwiedzić kawałek świata i robić tam zdjęcia
- żyć z pasji i zarabiać na tym co się kocha
- i najważniejsze, aby dało się to wszystko połączyć w jeden 

wspólny cel życiowy

Gdzie można oglądać twoje fotgrafie?
        Wszystkie swoje zdjęcia staram się umieszczać na mo-
jej stronie facebookowej, na którą serdecznie zapraszam - 
www.facebook.com/flyC0NE Michał Szyszka Fotografia - .

Co chciałbyś powiedzieć Chojniczanom?
        W życiu trzeba mieć pasje i marzenia, a dążenie do ich 
realizacji wprowadza w naszym życiu dużo radości. Życzę 
każdemu by odnalazł coś dla siebie i spełniał się w tym co 
kocha. Powodzenia i dużo uśmiechu! Pozdrawiam
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     – Chyba Cię Bóg opuścił! Zawracaj!  Wojtek, jak to on, już 
otwierał buzię, by zaprotestować, że czasu mało, że musimy 
jechać dalej, bo terminy gonią. Ale zanim zdążył to z siebie 
wydusić, usłyszał dobitnie – Zawracaj. Drugi raz tak szybko tu 
nie przyjedziemy!

     Jak co roku na kilka dni wyjeżdżamy razem na wyprawę 
zamkową. I tak od 14 lat. Jak już gdzieś kiedyś pisałem, 
krótkofalarstwo to hobby, które pozwala na wszechstronne 
rozwijanie zainteresowań. Elektronika, geografia, języki 
obce, historia, turystyka i krajoznawstwo – to zaledwie kilka 
przykładów na poparcie tej tezy. Wyprawy zamkowe wpisują 
się zarówno w historię, jak i geografię. Wojtek planuje trasę
i większą część wyprawy sprawuje funkcję kierowniczą. Zna-
czy kieruje samochodem. Ja jestem od kuchni i public rela-
tion. I marudzenia, że trzeba o 6.50 wstawać. A tak, trzeba, 
żeby zdążyć wszystko, co na dany dzień zaplanowane, 
objechać. Średnio 8 – 10 zamków dziennie. Na południu 
Polski jest łatwiej. Tam zamek albo miejsce po nim jest nawet 
co kilka kilometrów. Im dalej na północ Polski, zamków jest 
mniej. Aha, jeszcze nie wyjaśniłem, dlaczego jeździmy na te 
wyprawy. My, krótkofalowcy, mamy program dyplomowy 
„Zamki w Polsce”. Za łączności z tymi, co jeżdżą z radiostacją 
po zamkach, ci, co siedzą przy radiostacji w domu, zbierają 
punkty do specjalnego dyplomu. Obie strony mają dobrą 
zabawę. Choć twierdzę, że my, jeżdżący, lepszą.
     Choćby w zeszłym roku. Kto z czytających ten tekst spo-
tkał Dudę? Aaaaaa! Państwo myśleli o Andrzeju? Nie, my 
spotkaliśmy Zbigniewa Dudę. W Jeżowie, co leży w woje-
wództwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Pan Zbyszek 
jest kustoszem, no – prawie kasztelanem, bo opiekuje się 

razem z żoną kasztelem, czyli dworem obronnym z połowy 
XVI w. Tarnowskie Liceum Sztuk Plastycznych ma tam swój 
dom pracy twórczej. Dwór jest zachowany w niezłym stanie 
jak na swoje lata. Renesansowe freski, stare meble. I tu nie-
spodzianka – część mebli wyglądających na XVIII-wieczne to 
prace dyplomowe uczniów tarnowskiego liceum z ostatnich 
40-50 lat. Ciekawostek z dworem związanych jest wiele, 
nawet z tej nieodległej przeszłości. Miejsce to upodobali 
sobie artyści jeszcze przed drugą wojną światową. Bywał tu 
miedzy innymi Stanisław Wyspiański. Pan Zbigniew opo-
wiada tak zajmująco, że wyjeżdżać z Jeżowa się nie chce. 
Zamkowe wyjazdy to też możliwość poznania ciekawych 
ludzi. 
    Kilka lat temu byliśmy na wyprawie w rejonach Bogatynia – 
Jelenia Góra. Nocowaliśmy po agroturystykach. Pojawiamy 
się w jednej z nich, już nawet nie pomnę gdzie. Górki za pło-
tem, widać, że czas zatrzymał się w tym miejscu dobre 50 lat 
temu. Nie żeby była jakaś tragedia, tak źle nie jest – prąd, 
woda, zasięg sieci komórkowych. Znaczy cywilizacja obe-
cna. Ale chałupa, widać, dawno nieremontowana, w starym 
układzie dwutraktowym, z korytarzem w środku, zaraz przy 
ścianie jednobiegowe schody na piętro. Do jednej z bocznych 
ścian domu przylega dawna obora. W zasadzie bardziej 
wpisuje się w bryłę domu. Tak się kiedyś budowało. Teraz to 
kurnik, gęśnik i kacznik w jednym. Prawdziwa obora i chlewik 
to oddzielny budynek. Od razu widać, że dom ma swój klimat. 
Taka chałupa z duszą, a nie żadna wielka płyta. Wychodzimy 
z samochodu, na schodach pojawia się gospodyni. Jak się 
później okaże, musi sobie radzić sama. Mąż nie żyje, a dzieci 
uciekły do miasta. Ale nie narzeka. Życie nauczyło ją radzić 
sobie. Górale są twardzi. Górale? No, a jak! „Przeca my som 

w górach, panocku”. Nasza gospodyni pyta – Panowie to na 
nocleg? Machinalnie odpowiadam „Jo!” Gaździna momen-
talnie ożywia się i wypala – Jezusie, toż wy z Kaszub! Teraz 
lekko ja zbaraniałem, ale potwierdzam i pytam, skąd wie. – Bo 
ja też Kaszubka. Z Wiela. Za mężem, będzie już prawie 50 lat 
temu, jak tu przyszłam. To małe „Jo!” otworzyło nam serce 
gospodyni, jej kuchnię i pozwoliło wysłuchać opowieści o jej 
życiu. Nigdy nie wiadomo, co nas w czasie podróży z ra-
diostacją po Polsce spotka, ale zawsze jest ciekawie.
    A z tym, co na początku napisałem, to też wyszło tak 
(z)nienacka (nie mylić z innym Zbigniewem – Nienackim). 
Właśnie otworzyłem lewe oko, jak zawsze drzemiąc w czasie 
przejazdów między kolejnymi zamkami, i pytam Wojtka – 
Gdzie jesteśmy? A ten mi odpowiada – Wyjeżdżamy z Łopu-
sznej, gdzie na cmentarzu spoczywa ksiądz Tischner. No
i wtedy usłyszał to, co usłyszał. Być w Łopusznej i nie stanąć 
nad grobem księdza profesora?! – Chyba Cię Bóg opuścił! 
Zawracaj! 
      I takie przygody, spotkania, odwiedziny miejsc ciekawych 
i znaczących dzięki krótkofalarstwu można „zaliczyć”. To 
tylko dwa przykłady z wielu. Książkę by można napisać o tym, 
co przez te 14 lat na wyprawach zamkowych nas spotkało. 
Niech ktoś teraz powie, że to nasze hobby nie jest fan-
tastyczne!
     A czy Państwo wiedzą, że na zamku w Czersku zespół 
„Skaldowie” w latach 70. ubiegłego wieku nagrał razem z Łu-
cją Prus teledysk swojego przeboju „W żółtych płomieniach 
liści”? Tam też byliśmy. Chodzi o Czersk w województwie 
mazowieckim oczywiście.

Piotr Eichler

Wojtek SP2ALT z kustoszem Zbigniewem Dudą
w sali głównej jeżowskiego dworu.

Żeby nie było, że wszystkie zamki to ruina – nasz polski zamek, a w zasadzie pałac w Mosznej, wyglądający prawie jak
z filmu Disney'a. Powstał w XVIII w. jako pałac barokowy, a swój neogotycki kształt nabrał w wyniku przebudowy

 i rozbudowy w latach 1896-1913. Mimo, że to jednak pałac, na naszej liście zamkowej jest.
Czyż można pominąć tak bajkowy obiekt?

Tak wygląda nasza praca terenowa z miejsc zamkowych. Stawiamy maszt, rozwijamy
antenę, radiostacja w samochodzie. Pół godziny pracy, a potem do następnego zamku.
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      Kolumb być może nie dotarłby do Ameryki bez żagli i lin
z konopi, które wszystko przetrwają. W Chinach edukacja być 
może nie rozwinęłaby się na przestrzeni lat, gdyby nie tani
w produkcji papier konopny. Ta roślina przysłużyła się też rol-
nikom i naturze (poprawia strukturę gleby, chroni ją przed 
erozją), może zastąpić produkty z drewna dzięki super wy-
trzymałości swoich włókien, można zrobić z niej materiał 
lepszy i trwalszy od lnu, z konopi robiono karoserię 
samochodów (w latach ’40). No można tak mnożyć w nie-
skończoność. Najważniejsze jest jednak to, że konopie,
a konkretnie olej CBD w nich zawarty, leczy i przynosi ulgę
w wielu schorzeniach od tysięcy lat.

Konopie były kiedyś powszechnie uprawiane.

      Całkiem niedawno, bo dopiero w 1961 roku, ONZ uznał 
konopie za szkodliwe, przez co zakazano uprawy tej rośliny. 
Obecnie można hodować konopie o niemal zerowej zawar-
tości THC (do 0,03%) w celach przemysłowych, jednak jest to 
ogromna nisza, a w wielu krajach, w tym w Polsce, proces 
ubiegania się o pozwolenie na uprawę jest zniechęcająco 
żmudny. Ekstrakt konopny CBD ze względu na to, że nie jest 
psychoaktywny, jest legalny niemal wszędzie, nawet w Pol-
sce.

Dlaczego CBD jest świetnym lekarstwem?

      CBD jest składnikiem konopi, którego jest w niej procen-
towo, koło THC, najwięcej. Wg. najnowszych badań może 
uleczyć lub osłabić działanie tylu chorób, że można uznać go 
za cud natury. Wymieniając najbardziej znane właściwości, 
olej CBD jest:

– przeciwwymiotny (redukuje nudności i zatrzymuje wy-
mioty)

– przeciwdrgawkowy (zmniejsza, a nawet redukuje do ze-ra 
ilość napadów nawet u osób z lekooporną padaczką)

– walczy z zaburzeniami psychozowymi (i radzi sobie z ni-
mi lepiej niż tabletki od dochtores)

– przeciwzapalny
– przeciwbólowy
– antyoksydacyjny (walczy z zaburzeniami neurodege-

neracyjnymi jak Parkinson i Alzheimer)
– jest świetnym antydepresantem (stosuje się terapię CBD 

z odstawieniem leków psychotropowych, ten rodzaj le-
czenia jest wysoce bardziej skuteczny i nie tłumi pro-
blemu, tylko go leczy)

– leczy nowotwory, przyśpiesza wchłanianie guzów, sta-
nowi świetne lekarstwo po chemii

Skutki uboczne? - Nieznane

    Jedynym nieudogodnieniem może być to, że CBD może 
wejść w reakcje z antydepresantami, częścią leków na 
epilepsję, lekami na alergię. Czasem skutkiem ubocznym jest 
krótkotrwałe poczucie dyskomfortu i uczucie „ciężkości” gło-
wy, jednak wiąże się ono zawsze ze spożyciem niskiej jakości 
oleju. Nie ma to związku ze zmianą stanu świadomości – 
CBD nie zawiera substancji psychoaktywnych.

Jak CBD działa w przypadku poszczególnych 
schorzeń? Wybrałem najważniejsze z nich

1. Nowotwory
A. Holloway pisze w swojej książce Antyczne ludy: Współ-
cześni naukowcy zwrócili oczy w stronę konopi, które mogą 
zatrzymać lub zniszczyć nowotworowe komórki i zmniejszyć 
ból związany z przechodzeniem przez chorobę. Nie jest to 
jednak nowa wiedza – zdawali sobie z tego sprawę już 
starożytni. Holloway w swojej publikacji powołuje się na sybe-
ryjską Lodową Dziewicę (Siberian Ice Meiden), zmumifiko-
wane ciało kobiety żyjącej ok. 5 w. p.n.e., przy którym zna-
leziono konopie, prawdopodobnie stosowane w celach 
leczniczych. W 2014 roku potwierdzono te przypuszczenia 
dowodząc, że kobieta miała raka piersi. CBD pomaga też 
osobom, które zdecydują się na chemioterapię. Niweluje 
nudności, poprawia apetyt, przyśpiesza odbudowę komórek 
(dzięki czemu odbudowuje włosy i paznokcie).

2. Zaniki pamięci, Alzheimer, Parkinson,
 zespół Tourette’a

      Choroby Alzheimera i Parkinsona są przewlekłym, 
postępującym zaburzeniem neurodegeneracyjnym. Główną 
patologiczną cechą tych schorzeń jest degeneracja neuro-
nów zawierających dopaminę. Alzheimer zabiera pamięć, 
Parkinson zdolności motoryczne. Na początku w terapii tych 
chorób stosowano CBD jako remedium na uboczne skutki 
lewodopy – leku, którym leczy się owe choroby, a którego 
skutki uboczne to ruchy niezależne od woli – wykręcanie 
palców, skurcze mięśni twarzy, etc. Okazało się jednak, że 
CBD chroni przed utratą komórek nerwowych produkujących 
dopaminę (której brak powoduje choroby takie jak zespół 
Tourette’a, Alzheimer, Parkinson). W jedynych badaniach
z użyciem CBD wykonanych na ludziach, w przypadku 
powyższych chorób, poziom cofnięcia postępowania cho-

roby był wprost proporcjonalny do dawki podanego im czyste-
go CBD.

3. Uzależnienia, zaburzenia odżywiania,
depresja, schizofrenia, psychozy

CBD ma anty-psychotyczne działanie, może więc zastąpić 
leki na schizofrenię, wyeliminować psychozy, zmniejszyć ob-
jawy manii i depresji przy zaburzeniach afektywnych dwubie-
gunowych, zniwelować bezsenność. Stymuluje mózg do 
pracy. Wg. wielu badań CBD sprawdza się świetnie w terapii 
uzależnień (poprawia skutki konwencjonalnej terapii, zmniej-
sza lub niweluje objawy odstawienia, etc.). Olej ten pomaga 
też przy zaburzeniach odżywania, odnotowuje się jego po-
zytywny wpływ na działania całego układu psychosomaty-
cznego.

4. Jaskra
W jaki sposób kannabinoidy pomagają w leczeniu jaskry? 
Podczas tego schorzenia ciśnienie w gałkach ocznych zna-
cząco wzrasta, uszkadza się nerw wzrokowy i komórki zwo-
jowe siatkówki, co prowadzi do stopniowego pogorszenia
i utraty wzroku. CBD obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe
i leczy objawy jaskry takie jak nudności, wymioty, uczucie na-
pięcia w głowie i ból. Kannabinoid spowalnia postępowanie 
jaskry.

5. Epilepsja
W trakcie badań dzieci i dorosłych z różnymi typami padaczki 
(łącznie z lekooporną) leczonych CBD odnotowano:

– 20%: całkowity zanik ataków;
– 55%: zmniejszenie częstotliwości o więcej niż 80%
– 15% zmniejszenie częstotliwości o mniej niż 80%
– 10% badanych nie odnotowało różnicy w ilości napadów

Dodatkowo u wszystkich zaobserwowano lepszy nastrój, le-
pszą koncentrację, poprawę jakości snu. Oprócz wspomnia-
nych przeze mnie chorób z badań jednoznacznie wynikło, że 
konopie działają także w przypadku:

– astmy
– AIDS/HIV
– migreny
– cukrzycy typu 1
– neuropatii cukrzycowej
– stwardnienia rozsianego
– choroby Huntingtona
– zespołu Downa
– reumatoidalnego zapalenia stawów
– autoimmunologicznym zapalenia wątroby
– udaru
– zawału serca
– ADHD
– autyzmu
– choroby wściekłych krów
– osteoporozy
– zespołu jelita wrażliwego
– chorób skóry

Źródła: www.leafscience.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, 
www.behealthynow.co.uk,  www.ncbi.nlm.nih.gov

Jakub Gronowski
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       W dniu 27.10.2019 roku na strzelnicy w Nieżychowicach 
zostały zorganizowane dynamiczne zawody strzeleckie z pis-
toletu Glock. Organizatorem i fundatorem nagród był Klub 
Strzelecki Chojnice LOK. Głównym celem zawodów było 
popularyzowanie strzelectwa dynamicznego polegającego  
na strzelaniu do celów znajdujących się na różnych odle-
głościach z jednoczesną zmianą magazynka i postawą 
strzelecką. W tej konkurencji najlepszy okazał się Artur Wilk
z Lichnowych wyprzedzając Ireneusza Rejkowskiego z Brus 
oraz Łukasza Jabłońskiego z Chojnic. 

Jarosław Frączek

      Dnia 05.10.2019r. w Skarszewach odbył się II Turniej 
Joanitów. Do zawodów stawiła się pięcioosobowa repre-
zentacja UKS BOKSER Chojnice. Podczas walk punkto-
wanych przeciwnika znalazł jedynie kadet Szymon Piekarski 
w wadze do 75 kg. Szymon jak zwykle stanął na wysokości 
zadania i rozstrzygnął pojedynek na swoją korzyść 3:0. Pod-
czas niepunktowanych walk sparingowych zaprezentowali 
się nasi początkujący zawodnicy.
       Kacper Zilze, Oskar Skiba, Mateusz Żołądź, Jakub Wro-
na po zaciętych pojedynkach  pozostawili po sobie bardzo 
dobre wrażenie.
                                                                         Andrzej Plata

       W dniu 20.10.2019 na Strzelnicy Bractwa Grzegorza 
Orłowskiego zostały przeprowadzone cykliczne zawody 
strzeleckie organizowane przez Klub Strzelecki Chojnice 
LOK, „Chojnicka Jesień 2019" oraz "Snajper Ziemi Choj-
nickiej 2019". W zawodach udział wzięło łącznie 46 zawod-
ników reprezentujących różne kluby strzeleckie z kraju. 
Przeprowadzono dwie konkurencje strzeleckie z pistoletu
i karabinu sportowego. W pistolecie sportowym zwyciężył 
Marcin Ożga reprezentant klubu NSS Lubasz przed 
Łukaszem Jabłońskim KS Chojnice i Tomaszem Polakiem
z klubu Ardea Gdańsk. Natomiast w konkurencji karabinowej 
najlepszym zawodnikiem okazał się reprezentant klubu 
chojnickiego Leszek Foks wyprzedzając Danutę Ożga klub 
NSS Lubasz i Łukasz Jabłońskiego z KS Chojnice.

Jarosław Frączek

          13 najlepszych drużyn w Polsce stanęło do rywalizacji 
w Drużynowych Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia 
Klasy Optimist. Regaty odbyły się na Jeziorze Charzykow-
skim w dniach 05-06.10.2019.
          Regaty drużynowe charakteryzują się formułą "każdy z 
każdym" dlatego wymagają od zawodników skupienia i wy-
trzymałości przez czas trwania wszystkich wyścigów, a tych 
tylko w sobotę było aż 78! Niestety warunki wiatrowe stanęły 
na przeszkodzie rozegrania wyścigów w drugim dniu regat, 
jednak w pełni przeprowadzona runda eliminacyjna pozwoliła 
na wyłonienie zwycięzców.

         Mało gościnni okazali się gospodarze i drużyna ChKŻ 
Chojnice II wygrała regaty. Zwycięska drużyna, która wygra-
ła wszystkie swoje wyścigi, pływała w składzie: Jeremi Sz-
czukowski, January Szczukowski, Filip Nosol, Pola Schmidt. 
Drugie miejsce, z jednym przegranym wyścigiem, zajęła 
drużyna YKP Gdynia I w składzie: Paulina Rutkowska, Iwo 
Renski, Konrad Wlazłowski, Jan Zamojski, Alicja Tutowska. 
Na trzecim miejscu ponownie uplasowała się drużyna
z Chojnic - ChKŻ Chojnice III w składzie: Alicja Dampc, Jacek 
Kalinowski, Antoni Lipiński, Zofia Prądzyńska, Rafał Balicki.

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

          XIX GRAND PRIX Ziemi Chojnickiej w Tenisie 
Stołowym rozegrane w niedzielę 27 października zgroma-
dziło rzesze pasjonatów celuloidowej piłeczki. Aż 65 fanów 
tej widowiskowej dyscypliny sportu wzięło udział w turnieju 
zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósem-
ka” Chojnice oraz gościnną Szkołę Podstawową nr 8.

 W maratonie tenisowym trwającym od godziny 
9.00 do 15.00 zmagali się zawodnicy z województwa 
pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego.  
Organizatorów ucieszył wysoki poziom gry najmłodszych 
uczestników turnieju osiągnięty także staraniami ich tre-
nerów, jak również perfekcja wielu doskonałych zawodników 
szkolących się w klubach tych trzech województw.
    
Uczestnicy rozgrywali pojedynki w 8 kategoriach, a rezultaty 
turnieju są następujące:

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – IV (5 uczestników) :
 dziewczęta:
1. Martyna Stosio  - GKTS Gdańsk
2. Jesika Lemańczyk -„SALOS” Konarzyny
3. Bożena Fedoskina - UKS 8 Chojnice
 chłopcy :
1. Krzysztof Ulański-STLA Szczecinek
  
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY V – VIII:
 Dziewczęta (10 zawodniczek):
1. Angelika Nowak - UKS „Optimum” Lubasz
2. Kalina Żaczek - UKS „Optimum” Lubasz  3. `  
3. Amanda Lemańczyk - UKS „Salos” Konarzyny
 Chłopcy (12 zawodników) :
1. Jakub Nadolny - UKS „Smecz” Konin
2. Dominik Majkowski - „Juvenia” Półczno
3. Klaudiusz Milczarek - STLA Szczecinek

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
 CHŁOPCY (8 zawodników)
1. Żychliński Maksymilian - UKS „Ósemka” Chojnice 
2. Szymon Stawowczyk - STLA Szczecinek
3. Maciej Wernicki - UKS „Optimum” Lubasz
 KOBIETY (7 zawodniczek):
1. Daria Mikołajewska - UKS „Optimum” Lubasz
2. Agnieszka Piekarska - Kosobudy 
3. Angelika Muszyńska - Czersk
    
MĘŻCZYŹNI DO LAT 40 (13 uczestników):
1. Marcin Woskowicz - Energa „Manekin” Toruń
2. Mateusz Woskowicz - KS „Pogoń” Mogilno
3. Maksymilian Żychliński - UKS „Ósemka” Chojnice
  
MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 40 LAT (13 uczestników):
1. Krzysztof Pieragowski - UKS „Ósemka” Chojnice  
2. Sławomir Wilczek - UKS „Ósemka” Chojnice  
3. Arkadiusz Domachowski  - UKS „Ósemka” Chojnice

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA (8 klubów):
1.UKS „Ósemka” Chojnice -11 pkt.  
2.UKS „Optimum” Lubasz  -  9 pkt.  
3. STLA Szczecinek- 6 pkt.  

       Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostali nagrodzeni 
pucharami, a zdobywcy II i III miejsc – medalami. Były też 
okolicznościowe dyplomy, jak również (w kategoriach z wpi-
sowym) – nagrody rzeczowe. Wsparcia finansowego udzie-
liło Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Chojnicach.
    Sędzią głównym zawodów był Michał Brieger, nad całoś-
cią czuwał komitet organizacyjny reprezentujący UKS 8: Ma-
rzenna Osowicka i Maksymilian Żychliński.

   Marzenna Osowicka
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Szymon Piekarski, (po prawej) Kacper Zilze.
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Gazeta LOKALNA ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ
Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami 
planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

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

04 listopada
Chojnickie Centrum Kultury uprzejmie zaprasza na wernisaż 
wystawy zdjęć analogowych autorstwa Marka Konończuka. 
Prezentowane zdjęcia zostały uchwycone tuż przed świtem 
wokół domu autora po pamiętnej nawałnicy, która miała 
miejsce w sierpniu 2017 r. Pokazują granice możliwości 
rejestracji obrazu przez kliszę fotograficzną. Stąd też 
konieczność wydobycia ich głębi poprzez podświetlenie od 
tyłu. Huragan ten pokazał, jaką siłą dysponuje natura i jak 
potrafi przeobrazić znajomą przestrzeń w coś całkowicie nie 
do poznania. Jednak na szczęście, po czasie, następuje 
odrodzenie. Niestety, na dzień dzisiejszy, po tej tragedii, 
teren ten stoi przed groźniejszym zagrożeniem, przed 
inwazją przemysłu. Błony filmowe były wywołane w wodzie
z tego samego źródła, które nawadnia okoliczne drzewa, zaś 
ramy i stojaki są zrobione z drzew, które były zniszczone 
przez nawałnicę. Autor prac, Marek Konończuk jest absol-
wentem uniwersytetu Essex w Wielkiej Brytanii w dziedzinie 
historii sztuki oraz akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
z dziedziny sztuki wizualnej. Wystawa będzie czynna do 9 
listopada 2019 r. w godzinach otwarcia placówki. Wstęp 
wolny. Początek wernisażu o godzinie  18:30. Miejsce: Sala 
wystawowa Chojnickiego Centrum Kultury, Chojnice, ul. 
Swarożyca 1.

04 listopada
DKF zaprasza o godz. 19:00 na seans filmowy „Wysoka 
dziewczyna”. Nagrodzona w Cannes „Wysoka dziewczyna” 
fantastycznie rekonstruuje realia i pełną napięcia atmosferę 
czasów tuż po II wojnie światowej, gdzie euforia miesza się
z żałobą, a na wciąż świeżych ruinach powoli kiełkuje na-
dzieja. W najnowszym filmie Kantemira Bałagowa, autora 
znakomitej „Bliskości”, poznajemy historię dwóch przyjació-
łek, Maszy i Ilji, które próbują odnaleźć swoje miejsce w po-
wojennym Leningradzie. Przygotowując scenariusz, Bała-
gow inspirował się słynnym reportażem noblistki Swietłany 
Aleksijewicz – „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”. Reżyser 
nie skupia się na heroicznych czynach, lecz na nowo 
definiuje bohaterstwo: jako codzienne drobne zwycięstwa 
życia nad śmiercią, nadziei nad żałobą, młodości nad 
dramatycznymi doświadczeniami.

06 listopada
Burmistrz Czerska oraz Ośrodek Kultury w Rytlu zapraszają 
na XX Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej oraz XIX 
Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej. 
Początek wydarzenia o godzinie 10:00. Miejsce: Ośrodek 
Kultury w Rytlu, ul. Ks. Antoniego Kowalkowskiego 11.

08 listopada
Zachęcamy do udziału w XX Spotkaniu z pieśnią i piosenką 
patriotyczną – "Cześć Polskiej Ziemi'', w ramach obchodów 
Święta Niepodległości i powrotu Chojnic do Macierzy. 
Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza do udziału dzieci i mło-
dzież (solistów, zespoły). Dokładne informacje i regulamin 
przeglądu na stronie: sp1chojnice.szkolnastrona.pl) 
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 4.11.2019 roku na 
adres: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul.31-go Stycznia 21/23, 
89-600 Chojnice z dopiskiem “Piosenka Patriotyczna-2019“ 
lub na e-maila organizatora. Kontakt z organizatorem: 
Michał Leszczyński, tel. kom. 692 342 707; e-mail: 
michallesz@wp.pl. Początek wydarzenia o godzinie 10:00. 
Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. 
Swarożyca 1.

09 listopada
Gminy Ośrodek Kultury w Chojnicach serdecznie zaprasza 
na Gminne Obchody Święta Niepodległości które rozpoczną 
się o godzinie 15:00 w Wiejskim Domu Kultury w Swor-
nychgaciach uroczystą galą listopadową wieńczącą projekt 
"Historia, że nawet z kuchni drogi mogą wieść ku wolności ".  
Początek wydarzenia o godzinie 15:00. Miejsce: Wiejski 
Dom Kultury w Swornychgaciach, ul. Mestwina 10.

09 listopada
W ramach 17 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Stali Mielec. Początek spotkania godzina 
16:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

10 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach, Świetlica Wiejska
w Ciechocinie, Rada Sołecka w Ciechocinie oraz Bractwo 
Rycerskie Herbu "Tur" z Chojnic z nieukrywaną przyjem-
nością zapraszają do miejscowości Ciechocin na festyn św. 
Marcina. W programie m.in. uroczysta Msza Święta, pre-
zentacja tańców dawnych i ludowych, degustacja rogali Mar-
cińskich, zabawy plebejskie oraz ciepły poczęstunek. Po-
czątek tego niezwykle interesującego wydarzenia o godzinie 
13:00. Miejsce: Ciechocin.

10 listopada
Z okazji zbliżających się obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeń-
skim zaprasza na wspaniały recital „Już nie zapomnisz 
mnie” w wykonaniu znakomitego aktora teatralnego i tele-
wizyjnego, Tomasza Stockingera. Darmowe wejściówki do 
nabycia w sekretariacie CKiS oraz za pośrednictwem strony 
www.biletyna.pl. Początek wydarzenia o godzinie 15:00. 
Miejsce: Sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki w Sę-
pólnie Krajeńskim, Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza 
Kościuszki 4.

11 listopada
Stowarzyszenie Projekt Chojnicka Samorządność, Urząd 
Miejski w Chojnicach  oraz Stowarzyszenie Florian 
zapraszają  na III Bieg dla Niepodległej. Biuro startowe 
pracować będzie od godz. 8:30 – 9:45. Start biegu o godzinie 
10:00. Miejsce: Park Tysiąclecia w Chojnicach.

11 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Gmina Chojnice 
z okazji Święta Niepodległości uprzejmie zapraszają na bie-
siadę z poczęstunkiem i wspólnym śpiewaniem - "Biesiada 
Sileńska". W trakcie uroczystości m.in. koncert pt. "Polsko 
Kocham Cię". W czasie koncertu usłyszymy przepiękne 
utwory wybitnych polskich kompozytorów w wykonaniu mło-
dych, zdolnych artystów. Początek wydarzenia o godzinie 
16:00. Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Silnie, ul. Główna 49.

11 listopada
Starosta Chojnicki oraz Chojnickie Centrum Kultury uprzej-
mie zapraszają na spektakl z okazji Święta Niepodległości 
„Przygody Remusa”. Przedstawienie w wykonaniu zdolnych 
aktorów Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
w Gdyni to familijny, multimedialny spektakl z piosenkami 
opowiadający o losach kaszubskiego bohatera Remusa, 
wędrownego sprzedawcy, który postanawia uratować 
księżniczkę z rąk smoka. Swoją postawą krzewi ducha 
wolności i stacza bój z przeciwnościami. Tę epopeję 
kaszubską charakteryzuje wartka, bogata w perypetie akcja, 
realność i magia. Bezpłatne zaproszenia są do odbioru

w kasie Chojnickiego Centrum Kultury (jedna osoba może 
otrzymać 2 zaproszenia). Ilość miejsc ograniczona. Począ-
tek spektaklu o godzinie 19:00. Miejsce: Chojnickie Centrum 
Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

13 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom 
Kultury w Ogorzelinach uprzejmie zapraszają na "Konfron-
tacje Patriotyczne Seniorów”. W programie występy wokal-
ne seniorów z placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Choj-
nicach oraz poczęstunek. Początek wydarzenia o godzinie 
17:00. Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach, ul. 
Boczna 1.

14 listopada
Chojnickie Centrum Kultury serdecznie zaprasza 14 listo-
pada na świetną komedię w gwiazdorskiej obsadzie i reży-
serii Wojciecha Malajkata, o tym jak można wygodnie żyć
w związku, jednocześnie nie wiedząc nic o sobie nawzajem. 
„Kłamstwo” to niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgro-
zo, zabawne studium, właśnie... kłamstwa. Gwiazdorska 
obsada w Chojnicach: Joanna Liszowska, Adrianna Kalska, 
Piotr Szwedes, Mikołaj Roznerski. Bilety: 90 zł (do kupienia 
w kasie i przez internet). Początek wydarzenia o godzinie 
19:00. Miejsce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. 
Swarożyca 1.

16 listopada
W ramach 18 Kolejki rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi 
Chojniczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Wiger Suwałki. Początek spotkania w dniu 
wydania gazety do druku nie został jeszcze ustalony. Miej-
sce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, ul. Mickie-
wicza 12.

16 listopada
W Chojnickim Centrum Kultury wystąpi jedna z najwię-
kszych gwiazd włoskiej muzyki popularnej Francesco Na-
poli. Francesco Napoli, artysta urodzony w szlacheckiej 
rodzinie. Ojciec pokładał w nim wielkie nadzieje, planował 
dla niego karierę prawniczą. Miał zostać prokuratorem lub 
notariuszem. Niestety, a może na szczęście mały Francesco 
Napoli o wiele bardziej od realizacji planów ojca wolał grać 
na gitarze i fortepianie a jego marzeniem było zostać 
muzykiem. Plany swoje zrealizował, został gwiazdą włoskiej 
piosenki.Utwory Francesco Napoli utrzymane w klimacie 
POP znane są na całym świecie. Świadczy o tym sprzedaż
w 44 krajach ostatniej płyty Francesco Napoli pt. "LADY 
FANTASY" w ilości 12 milionów egzemplarzy. Do Polski po 

raz pierwszy Francesco Napoli przyjechał w 1988 roku na 
zaproszenie organizatorów festiwalu w Sopocie. Najbardziej 
popularne utwory Francesco Napoli to: "Balla Balla", "Bor-
neo", "Piano piano", "Marina" oraz przebój z ostatniej płyty 
"Lady Fantasy". Bilety: Bilety: 90 zł w przedsprzedaży 110 zł 
w dniu koncertu. Początek koncertu o godzinie 18:00. Miej-
sce: Chojnickie Centrum Kultury, Chojnice, ul. Swarożyca 1.

17 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach uprzejmie zapra-
sza do udziału w VII przeglądzie kabaretów "KFOKA"- Kona-
rzyński Festiwal Otwarty Kabaretów Amatorskich. Przegląd 
ma charakter konkursu i skierowany jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Tematyka jest dowolna, a priorytetem jest 
dobra zabawa oraz przyjemna i zdrowa rywalizacja. 
"KFOKa" to swego rodzaju okazja do pokazania się, 
zademonstrowania własnej wizji humoru i refleksji w oparciu 
o najlepsze co posiadamy- wyobraźnię. Zapraszamy 
wszystkich adeptów sztuki kabaretowej do zaprezentowania 
się 17 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Konarzynach. W tym roku wspólnie gwiazdami 
wieczoru będą znane z telewizji TVS, Claudia i Kasia 
Chwołka. Początek wydarzenia o godzinie 14:00. Miejsce: 
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach.

17 listopada
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach oraz Wiejski Dom 
Kultury w Silnie zapraszają na promocję książki "Toksyczna 
agentura" oraz spotkanie za autorem dr Adamem Węsier-
skim. Początek wydarzenia 16:00. Miejsce: Wiejski Dom 
Kultury w Silnie, ul. Główna 49.

18 listopada
DKF zaprasza o godz. 19:00 na seans filmowy „Obywatel 
Jones”. Nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni najnowszy film 
Agnieszki Holland. Film przedstawia historię Garetha 
Jonesa – walijskiego dziennikarza, który w 1933 roku wyru-
szył do Związku Radzieckiego, aby odkryć przerażającą 
prawdę, stojącą za reżimem Stalina i sowiecką „utopią”. 
Kulisy jego reporterskiego śledztwa miały śmiertelne 
reperkusje, a przy okazji stały się inspiracją do powstania 

jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku – „Folwarku 
zwierzęcego” George'a Orwella.

25 listopada
DKF zaprasza o  godz. 19:00 na seans filmowy „Niezbędna 
konieczność”. Ciepła, ujmująca, a chwilami zaskakująca 
komedia o niełatwych międzyludzkich relacjach i poszu-
kiwaniu miłości. Jest w niej miejsce na śmiech, ale i momenty 
wzruszenia. Pierre Perdrix prowadzi spokojne życie w nie-
wielkim, sennym francuskim miasteczku. Jak przystało na 
kapitana policji, każdy jego dzień jest perfekcyjnie zorga-
nizowany, a przez to również przewidywalny. Przynajmniej 
do chwili, gdy nie ma kontaktu ze swoją rodziną.

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

29 listopada
Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert legendarnego zespołu Apteka do Pub Wlad
w Chojnicach.  Bilety: przedsprzedaż 30 zł,  w dniu koncertu: 
40 zł. Początek: 20:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, Mło-
dzieżowa 35.

30 listopada
Wszyscy doskonale znamy takie przeboje, jak „Jolka, Jolka 
Pamiętasz” czy „Noc Komety”, to właśnie charakterystyczny 
głos Felicjana Andrzejczaka zapewnił im nieśmiertelność. Te 
i inne piosenki z bogatego repertuaru Artysty będą mieli 
Państwo okazję usłyszeć na żywo już 30 listopada o godz. 
18:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. 
Bilety w cenie 50 zł do nabycia za pośrednictwem stron 
www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl oraz w sekretariacie 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. Początek 
koncertu o godzinie 18:00. Miejsce: Sala widowiskowa 
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, Sępólno 
Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 4.
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        12 i 13 października 2019 r. po raz jedenasty w Chojni-
cach, a pięćdziesiąty czwarty w ogólnej liczbie edycji 
wielobojów uniwersalnych rozgrywanych w innych miastach, 
począwszy od 1981 roku, spotkali się wieloboiści. 
       54 Ogólnopolski Wielobój Uniwersalny, zgromadził 
16 uczestników i uczestniczek, którzy rywalizowali w dzie-
więciu dyscyplinach sportowych. W tym roku zmagania odby-
ły się w sali gimnastycznej SP nr 8 w Chojnicach, w Lasku 
Miejskim, w Klubie Fitness  KaNaMa, na Stadionie Miejskim 
MKS Chojniczanka oraz w Centrum Park Chojnice. Nato-
miast podsumowanie i zakończenie turniejów – w pizzerii 
Bazylia.
     Hasło przewodnie towarzyszące wieloboistom to idea 
kalokagathii (gr. kalós kagathós – piękno i dobro) – staro-
greckiego ideału łączącego sprawność i wytrzymałość 
fizyczną z doskonałością etyczną. Wieloboje gromadzą 
nielicznych, którzy decydują się startować w różnych, często 
bardzo odległych dyscyplinach. Podczas wieloboju uczes-
tnicy poddają pod sprawdzenie swoje wszystkie cechy 
potrzebne do osiągania dobrych wyników w sporcie: 
szybkość, wytrzymałość, siłę, gibkość, refleks, odporność 
psychiczną, sprawność intelektualną, umiejętność opanowa-
nia różnorodnych technik. Wielobój łączy wręcz sprzeczne ze 
sobą dyscypliny, lecz na tym właśnie polega wszechstron-
ność. Zmagania są niezwykle zacięte, ale zawsze z zacho-
waniem zasad fair-play, a rezultaty osiągane przez najle-
pszych – znakomite, podobnie jak i atmosfera sprzyjająca 
nawiązywaniu sportowych przyjaźni oraz integracji.

    W ramach Dziewięcioboju im. Haliny Konopackiej rywa-
lizowało 6 pań, natomiast 10 panów wystartowało w Turnieju 
Diewięciobojowym im. Wacława Kuchara. Po dwóch dniach 
zmagań w dziewięciu dyscyplinach podliczono punkty 
uzyskane w poszczególnych konkurencjach.
    Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Joanna Wawrzyniak 
(Poznań), która zdobyła 6.976 punktów. Druga była Agnie-
szka Bronk (Bór Charbrowski) – 6.506 pkt., trzecie miejsce 
zajęła Grażyna Turzyńska (Brusy) – 5.594 pkt.

W poszczególnych konkurencjach zwyciężczyniami zostały:
- duathlon (wyścig kolarski na 1,300 km i bieg na 400 m) – 
Joanna Wawrzyniak;

- szachy – Grażyna Turzyńska;
- tenis – Joanna Wawrzyniak;
- wyciskanie w leżeniu - Grażyna Turzyńska;
- skok w dal – Agnieszka Bronk;
- rzut oszczepem - Agnieszka Bronk;
- sprint na 60 m - Agnieszka Bronk;
- pływanie na 50 m stylem dowolnym - Joanna Wawrzyniak.

       W kategorii mężczyzn miano najlepszego wywalczył 
Maciej Antkowiak z Konina. Zdobył on 8.523 punktów, 
wyprzedzając Bogusława Wawrzyniaka z Ostrowa Wielko-
polskiego (7.969 pkt), a trzecie miejsce zajął Patryk Woźniak 
także z Ostrowa (7.616 pkt). Bogusław Wawrzyniak został 
jednocześnie najlepszym weteranem wśród wieloboistów 
powyżej 40 lat.     

 A oto zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach:
- duathlon (wyścig kolarski na 2,600 km i bieg na 600 m) – 

Patryk Woźniak;
- szachy – ex-aequo Wojciech Wawrzyniak i Grzegorz 

Miszewski;
- tenis – Bogusław Wawrzyniak;
- wyciskanie w leżeniu – Maciej Antkowiak;
- skok w dal – Maciej Antkowiak;
- rzut oszczepem – Maciej Antkowiak;
- sprint na 100 m – Arkadiusz Kord;
- pływanie na dystansie 100 m – Arkadiusz Kord.

     Najlepszym juniorem do lat 18 został Jakub Golcz z Pniew, 
a najlepszą juniorką – Maja Antczak z Konina. Wyróżnienie 
dla najlepszego uczestnika niepełnosprawnego otrzymał 
Paweł Szczęsny z Chojnic.
      Organizatorami przedsięwzięcia byli: Uczniowski Klub 
Sportowy „ÓSEMKA” Chojnice, Szkoła Podstawowa nr 8, 
klub Fitness „KANAMA”, Centrum Park Chojnice oraz MKS 
„Chojniczanka”. Patronat medialny: Radio Weekend i portal 
chojnice24. Sponsorzy: Urząd Miejski w Chojnicach, Staro-
stwo Powiatowe w Chojnicach, Firma „SANTECH”, Resta-
uracja „BAZYLIA”.
        Wielobój zorganizowali i przeprowadzili działacze UKS 8 
Chojnice – sędzia Paweł Paluszkiewicz, Jacek Lewiński 
reprezentujący Zarząd UKS 8 i Marzenna Osowicka. Doku-
mentację fotograficzną sporządzili: Natalia Paluszkiewicz
i Jacek Lewiński.
       Organizatorzy cieszą się z faktu, że wieloboje uniwersal-
ne weszły na stałe do kalendarza chojnickich imprez. Zdjęcia 
i szczegółowe rezultaty Wieloboju w poszczególnych dyscy-
plinach sportowych będzie można także obejrzeć na face-
booku oraz na stronie internetowej UKS „Ósemka” Chojnice 
https://osemkachojnice.wordpress.com/

Marzenna Osowicka
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