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Szanowni Czytelnicy

 Oddajemy dzisiaj w Wasze ręce 63 numer reak-
tywowanego Chojniczanina. Numer objętościowo największy 
z dotychczasowych. To już 40 stron informacji z miasta. Na 
pewno jego rozrost spowodowały trochę nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia i duża ilość życzeń świątecznych, 
ale też powiększające się nieustannie grono współpracow-
ników i spływające do redakcji teksty. Cieszy mnie, że 
zaakceptowaliście Chojniczanina.pl i umieszczając na jego 
łamach swoje materiały w pewnym stopniu identyfikujecie się 
z gazetą. Nakład gazety, wobec narastającego zapotrzebo-
wania, wzrósł w kwietniu 2017 do stałego nakładu 5000 tys. 
egz. Obecny numer wychodzi w nakładzie 6000 egz. w zwią-
zku z nadchodzącymi świętami, ale poważnie zastanawiam 
się czy nie drukować takiego nakładu na stałe, gdyż docierają 
do mnie liczne prośby o wstawienie stojaka z gazetami do 
miejsc, a głównie sklepów osiedlowych, gdzie Chojnicza-
nina.pl dotychczas nie ma. W styczniu wejdziemy w trzeci rok 
działalności (po reaktywacji), rok bardzo ważny, w historii 
Polski, bo świętować będziemy 100 lecie Odzyskania 
Niepodległości. Postaramy się Wam przybliżyć historię 
tamtych dni kiedy, po nocy zaborów, rozpoczęło się kształ-
towanie odrodzonej ojczyzny. W związku z tymi wydarzenia-
mi przygotowaliśmy dla Was świąteczny konkurs historyczny 
związany oczywiście z historią Chojnic. Nagrodami w na-
szym konkursie będą różne pozycje książkowe ufundowane 
przez redakcję Chojniczanina.pl, radnego Rady Miasta 
Kazimierza Jaruszewskiego - Prezesa Chojnickiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk i autora tych pozycji oraz przez 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Dla wszystkich tych dla, 
których nie starczy książek będziemy mieli nagrody pocie-
szenia (kubki, smycze i przypinki Chojniczanina.pl).

 Szczegóły znajdziecie państwo na str. 38.

 

Na stronie 16 przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. 
Pamiętacie z pewnością, prezentowaną na naszych łamach, 
sylwetkę bardzo zdolnego chojnickiego grafika i rysownika 
Piotra Górskiego. Piotr ciągle się rozwija, bardzo dużo tworzy, 
zaliczył pierwszą prawdziwą wystawę swoich prac, a także 
został dostrzeżony przez ludzi sztuki - profesjonalną kura-
torkę sztuki i pewnego znanego  warszawskiego twórcę, 
który zaprosił go do stolicy na warsztaty twórcze. Dla naszych 
czytelników Piotr przygotował specjalną pracę. Symbol na-
szego miasta - Chojnicki Ratusz. Oczywiście jest to rysunek 
w jego niepowtarzalnym stylu.

 Zamykając ten rok chciałbym podziękować współ-
pracownikom Chojniczanina.pl. Wszystkim tym, bez których 
ta gazeta nie zaistniałaby na chojnickim rynku. Przede 
wszystkim Tomkowi Glaserowi i Karolowi Buławie, właści-
cielom agencji interaktywnej Inpero.pl, wydawcy Chojnicza-
nina.pl. Stałym współpracownikom: Kazimierzowi Jaruszew-
skiemu, Krystianowi Reszczyńskiemu, Andrzejowi Lorbiec-
kiemu, Arseniuszowi Finsterowi, Mariuszowi Brunce i Lesz-
kowi Redzimskiemu. Nie mniej ważni są tu stali reklamoda-
wcy, którzy od początku wspierają nasz miesięcznik. Oczy-
wiście na pierwszym miejscu firma EUROSTANDARD,
a dalej: URBANIAK INWESTYCJE, Zakład instalacji Sieci 
C.O. i gazu Mirosław JANOWSKI, Zakład Hodowli Pstrąga 
Mylof, Perfect Mebel i TOHA, Turex i AutoTech. Każda z tych 
osób i firm to jedno ogniwo „łańcucha napędowego” 
Chojniczanina.pl. Dziękuję też Czytelnikom za „dobre słowo”, 
które jest dla mnie największą nagrodą, bo upewnia mnie, że 
moja praca ma sens.

Szanowni czytelnicy na koniec życzę Wam
 „Zdrowych  i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego  2018 Roku”
Jacek Klajna
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01 Listopada
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Chojnickie 
cmentarze zapełniły się odwiedzającymi groby bliskich. 

02 Listopada
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po raz trzeci 
zorganizowało w Bramie Człuchowskiej Zaduszki Naukowe. 
Tematem przewodnim była promocja kolejnego wydaw-
nictwa profesora Włodzimierza Jastrzębskiego mówiąca
o II wojnie światowej "Okupacyjne losy ziem polskich wcielo-
nych do III Rzeszy" oraz promocja kolejnej książki Kazimie-
rza Jaruszewskiego  "Nasza przeszłość w nazwach. Szkice 
z historii polskiego nazewnictwa." 

03 Listopada
Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Megger poinformo-
wał, że w październiku strażnicy miejscy z Chojnic, pouczyli 
150 osób, w tym 93 za wykroczenia drogowe. Nałożyli 7 
mandatów, w tym 4 za wykroczenia drogowe. Strażnicy 
podjęli też 162 działania związanie z infrastrukturą. Ponadto 
przeprowadzili 12 kontroli domowych palenisk i 7 z nich 
zakończyło się pouczeniami.

03 Listopada
Modernizacja ulicy Człuchowskiej oficjalnie zakończona. 
Miejscy urzędnicy dokonali odbioru technicznego tej inwes-
tycji. Modernizacja obejmowała oprócz położenia nowego 
dywanika asfaltowego na jezdni, przebudowę 3 skrzyżowań, 
budowę ścieżek rowerowych, chodników i kanalizacji desz-
czowej oraz wykonanie nowego LED-owego oświetlenia. 
Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 4 miliony złotych.

03 Listopada
W Collegium Ars swój krótkometrażowy film "Więcej niż 
śpiew" oraz cykl obrazów "Klatki kluczowe, które posłużą za 
scenografię do kolejnej filmowej produkcji, zaprezentował 
Maciej Jarczyński. Jarczyński, stypendysta Burmistrza 
Chojnic, jest jego reżyserem, scenarzystą, autorem zdjęć
i montażystą. Wystawa obrazów (na strychu kościoła) 
czynna była do końca listopada.

03 Listopada
W Technikum nr 2 w Chojnicach zainaugurowano projekt 
„Zdolni z Pomorza” w powiecie chojnickim. Będzie w nim 
uczestniczyć 66 uczniów z naszego powiatu. Na inaugurację 
projektu przyjechał Piotr Bojko, koordynator projektu z Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdańsku, który wspólnie z Ireną 
Laską, dyrektorką wydziału edukacji i sportu starostwa oraz 
starostą - Stanisławem Skają, pogratulowali uczniom szkół 
powiatu sukcesu.

04 Listopada
W sali obrad chojnickiego ratusza odbyła się promocja 
kolejnego tomu z cyklu wydawniczego „Historyczne pomniki 
Chojnic”. Tym razem było to dzieło Johanna Daniela Titiusa, 
astronoma urodzonego w Chojnicach, „Całkowite poddanie 
ziem pruskich na rzecz Polski”. Książka jest dwujęzyczna, 
zawiera polski przekład oraz transkrypcję z gotyku na 
współczesny język niemiecki. Gościem specjalnym był autor 
posłowia do tej książki, prof. Igor Kąkolewski z Centrum 
Badań Historycznych PAN w Berlinie.

04 Listopada
Sobotni pojedynek Chojniczanki z Miedzią Legnica zapo-
wiadający  się wyjątkowo emocjonująco zakończył się bez-
bramkowym remisem.

05 Listopada
Drużyna Red Devils w hali Centrum Park Chojnice zmierzyła 
się w meczu 7 kolejki 1 ligi z Heliosem Białystok. Zespół Red 
Devils wygrał  5:1

06 Listopada
W biurze poselskim przy ulicy Sukienników 5 odbyła się kon-
ferencja prasowa posłów Aleksandra Mikołaja Mrówczyń-
skiego i Marcina Horały (wojewódzkiego pełnomocnika ds. 
wyborów samorządowych). 

 07 Listopada
W sali obrad RM odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych z terenu miasta Chojnice. Po-
prowadził je wiceburmistrz Edward Pietrzyk. Celem spotka-
nia było omówienie  programu współpracy Gminy Miejskiej 
Chojnice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi

08 Listopada
Ireneusz Ruszczyk pokonał 6 kontrkandydatów i wygrał 
konkurs na  stanowisko  dyrektora Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym 
w Chojnicach. Poprzednio był komendantem Straży 
Gminnych w Debrznie i Kęsowie. 

09 Listopada
Sołtys Rytla Łukasz Ossowski był gościem na (9.11.2017) 
prezydenckiej Gali "Dla dobra wspólnego". Rozmawiał 
przed nią z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, który 
wspomniał o tym w swym wystąpieniu.

09 Listopada
Uczniowie klas drugich gimnazjum nr 3 w ramach projektu 
gimnazjalnego po raz ostatni przygotowali wieczór z patro-
nem.  Wieczór Poetycki " Zaduszki z ks. Janem Twardow-
skim" odbył się  w sali nr 1 Szkoły Podstawowej nr 7 .

10 Listopada
Starostwo Powiatowe, Związek „Solidarność” Polskich 
Kombatantów i stowarzyszenie Arcana Historii zaprosiły do 
podziemi Kościoła Gimnazjalnego na wystawę „Polskie 
Ordery i Odznaczenia”, na której zbiory pochodzą z kolekcji 
Zbigniewa Reszkowskiego. Odbyła się także  „Konferencja 
z okazji 99. rocznicy Niepodległości” podczas której wykład 
pt. "Za czym kolejka ta stoi?" wygłosił  pracownik Instytutu 
Pamięci Narodowej Arkadiusz Kazański.

10 Listopada
Prezes Chojnickiego TBS Sp. z o.o. Jarosław Słomiński 
zaprezentował lokalnym dziennikarzom niedawno ukoń-
czony budynek mieszkalny z lokalami na wynajem przy ul. 
Kartuskiej 5.

11 Listopada
Z okazji Święta Niepodległości, na  Auli LO im. Filomatów 
Chojnickich,  stowarzyszenie "Dworek Polski" zorganizowa-
ło  koncert pt. "Kawiarenki Piosenki Polskiej". Podczas kon-
certu zaprezentowali się laureaci III Powiatowego Konkursu 
Kawiarenki Piosenki.

11 Listopada
W dniu 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
koło PZW Chojnice dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta 
Chojnice Arseniusza Finstera, zorganizowało spinningowe 
zawody w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Łowcy najwię-
kszych szczupaków to: Grzegorz Gosieniecki (100 cm), 
Grzegorz Rossek (99,5 cm), Ireneusz Piepiorka (98 cm)
i Wiktor Liszka (95 cm). Łącznie złowiono 48 szczupaków.

11 Listopada
Projekt Chojnicka Samorządność, w 99 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, zorganizował w Parku 1000-
lecia  „Bieg dla Niepodległej”.

11 Listopada
Wolontariusze Samorządnego Centrum Młodzieżowego
w Chojnicach zorganizowali spotkanie poświęcone grom 
planszowym o tematyce historycznej. Na stolikach znajdą 
się takie tytuły jak Memoir 44, Capital i Znaj Znak. 

12 Listopada
Na Stadionie MOSiR w Bytowie rozegrano mecz 17. kolejki 
Nice 1 Ligi: Drutex-Bytovia Bytów – Chojniczanka Chojnice.  
Nasza drużyna pokonała rywali 3:0

12 Listopada
Z okazji 4 urodzin Bramy Pomorza, w CH w Lipienicach wy-
stąpiła  Aleksandra Kiedrowicz. Pochodząca z Chojnic, zwy-
ciężczyni 8 edycji programu „Mam Talent” zaprezentowała  
się w rodzinnych stronach po raz pierwszy. W trakcie 
imprezy jedna z klientek wygrała nowiutkiego opla corsa.

15 Listopada
W Starostwie Powiatowym odbył się konwent włodarzy gmin 
z powiatu chojnickiego oraz władz Starostwa. Obecni byli: 
Starosta Chojnicki Stanisław Skaja, Wicestarosta Marek 
Szczepański, wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, 
wójt Konarzyn Jacek Warsiński, burmistrzowie: Czerska 
Jolanta Fierek, Chojnic Arseniusz Finster i Brus Witold 
Ossowski. Obecny był także radny wojewódzki Leszek 
Bonna. Najwięcej czasu poświęcono omówieniu walki ze 
skutkami sierpniowej nawałnicy, kontrowersjom ws. 
szacowania strat przez samorząd wojewódzki i służby 
rządowe. Każdy z samorządowców z gmin, które najbardziej 
ucierpiały w czasie wichury, serdecznie dziękował 
Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi za otrzymaną pomoc. 
Wójt Zbigniew Szczepański wręczył gościowi z Gdańska 
specjalny list gratulacyjny.

16 Listopada
Zainaugurowana została XIX edycja Chojnickiego Filmobra-
nia. Tematem tegorocznego przeglądu jest "Europa, w której 
żyjemy". Wpisała się w niego pierwsza prelegentka - medio-
znawca dr Magdalena Mateja z UMK w Toruniu. Jej wykład 
miał tytuł "Kino europejskie i wartości".  Wykład filmoznawcy 
prof. dr hab. Piotra Zwierzchowskiego pt. "Kino europejskie, 
a kino narodowe" zwieńczył sobotni (18.11) finał XIX Choj-
nickiego Filmobrania.

17 Listopada
W ramach  „Jesiennych impresji z Galerią Muzeum Janusza 
Trzebiatowskiego” w Baszcie Nowa przy ul. Podmurnej 
odbyło  się spotkanie autorskie z poetką Łucją Gocek, 
stypendystką burmistrza Chojnic

18 Listopada
Uuczniowie II LO w Chojnicach wzięli udział w I Pomorskiej 
Uczniowskiej Konferencji Naukowej "Zdolni z Pomorza" na 

Politechnice Gdańskiej pt. „Sztuczna inteligencja – nadzieje, 
wyzwania, perspektywy”. Poszukiwano tam odpowiedzi 
m.in. na pytania, jak będzie wyglądała przyszłość za 100 lat 
oraz czy roboty zastąpią ludzi.

18 Listopada
W świat poezj i  śpiewanej i  piosenek Wojciecha 
Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Ewy Demarczyk i Anny 
German zabrała słuchaczy  Martyna Ohnesorge – 
Wacławska z zespołem. Koncert odbył się w Centrum Sztuki 
Collegium.

18 Listopada
W Centrum Sztuki Collegium ARS wręczono nagrody laure-
atom Powiatowego Konkursu Plastycznego „Europa, w któ-
rej żyjemy”, organizowanego w ramach XIX Chojnickiego 
Filmobrania. Wpłynęło na niego 141 prac. Zwycięzcom 
nagrody wręczali Bogdan Kuffel, Iwona Skocka (TPD) oraz 
Danuta Wolińska (ChCK), członkowie jury konkursowego.

20 Listopada
"Dziedzictwo kolejowe. Rola edukacji w kształtowaniu 
świadomości młodzieży". To hasło debaty, która odbyła się  
w chojnickim ratuszu. Spotkanie podsumowało cykl imprez 
organizowanych z okazji "Roku kolejarza". 

23 Listopada
W Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach 
odbyło się spotkanie z pisarzem Zygmuntem Miłoszewskim, 
podczas którego promował on swoją najnowszą książkę 
"Jak zawsze”.

23 Listopada
W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej na ul. Strzeleckiej 31 
odbyła się  inauguracja 3 edycji Akademii Bezpiecznego 
Seniora.  Tematem pierwszych zajęć była pierwsza pomoc 
przedmedyczna.

24 Listopada
Latający Klub Dyskusyjny Kultury Niepodległej zaprosił 
chojniczan  w piątkowy  wieczór do chojnickiego  Pubu 
Piwnica przy Starym Rynku. W rolę prowadzącego 
dyskusję, której nadał tytuł "Sex, kultura & rock'n'roll
w Chojnicach", wcielił się pisarz Zygmunt Miłoszewski.

24 Listopada
Klub Strzelecki LOK Chojnice  zorganizował na strzelnicy
w Nieżychowicach Mistrzostwa Chojnic w strzelaniu z broni 
pneumatycznej.

24 Listopada
W Baszcie Nowa o godz. 17.00 odbył się wykład kuratora
i historyka sztuki Moniki Szczukowskiej - „Jak blisko nam
i jak daleko do sztuki amerykańskiej? Czy sztuka współczes-
na jest międzynarodowa?”

25 Listopada
Zespół Pieśni i Tańca "Bławatki", działający przy Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach 
świętował, w Kościele Gimnazjalnym, jubileusz 25-lecia 
działalności zespołu. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta w oprawie pieśni i muzyki kaszubskiej, połączona
z koncertem zespołu bezpośrednio po Mszy Świętej.
W ramach obchodów odbyła się także wystawa poświęcona 
25-letniej działalności ZPiT "Bławatki" w Auli Szkoły 
Podstawowej nr 1.

25-26 Listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na premierowe 
pokazy przedstawienia "Kazanie XXI" w wykonaniu Choj-
nickiego Studia Rapsodycznego. Reżyseria: Grzegorz 
Szlanga

27 Listopada
W trakcie 39 sesji Rady Miasta jedno z najwyższych 
odznaczeń WOPR-u wpiął do klapy Arseniusza Finstera 
prezes WOPR województwa pomorskiego Marek Koperski, 
towarzyszył mu szef wodniaków z powiatu Marek Hackert. 

28 Listopada
Odbyły się Targi Edukacji i Pracy: "Aktywność - krok w stronę 
pracy", które zostały zorganizowane przez Młodzieżowe 
Centrum Kariery w Chojnicach. Na  stoiskach pojawiło się 
wiele lokalnych firm oraz stowarzyszeń, które przekazywały 
młodym ludziom konkretne informacje jak najlepszą ścieżkę 
rozwoju ich kariery zawodowej.

28 Listopada
Chojniczanka odpadła z Pucharu Polski. W rewanżowym 
meczu 1/4 finału Pucharu Polski Chojniczanka 

30 Listopada
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprosił na ostatni w tym 
roku wykład z cyklu „Czwartkowe spotkania z przyrodą”.  
Wykład pt. „Porosty - niesamowita i nie do końca poznana 
symbioza ponad królestwami” poprowadził Pan dr Michał 
Węgrzyn.
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Gazeta LOKALNA WIADOMOŚCI  Z  RATUSZA

27 listopada 2017 roku odbyła się XXXIX sesja Rady 
Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję 
rozpoczął  Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Marek Szank a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M. Osowicką i L. Peplińskie-
go. Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
 
Burmistrz Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, moje informacje rozpo-
cznę od „Chojniczanki”, która jest liderem I Ligi. Jest lide-
rem jesieni i też jest liderem po dwóch pierwszych kolejkach 
wiosennych. I to jest wielki sukces naszego klubu, który 
chciałbym na sesji Rady Miejskiej odnotować. Ten sukces 
rodzi konsekwencje związane z naszą współpracą z klubem
i chciałbym poinformować, iż ogłaszam przetarg na budowę 
zadaszenia trybuny głównej. I to jest drugi etap. I również 
będę ogłaszał przetarg na modernizację budynku klubo-
wego. Na to są środki decyzją Wysokiej Rady w budżecie 
miasta Chojnice. Również drugi nasz klub „CHKŻ”, który 
odnosi wielkie sukcesy, wystąpił  z inicjatywą, aby miasto 
rozważyło możliwość przekazania portu jachtowego i ża-
glówki – którą razem z portem zakupiliśmy – na własność 
„CHKŻ-u”. Mój pogląd jest taki, iż należałoby tak uczynić. 
Powodów jest kilka. I tak gospodarzem żaglówki i portu 
jachtowego jest „CHKŻ” i „LKS”. Wszystkie pożytki i koszty – 
bo koszty też są – ponosi klub. I miasto, przekazując po 
dziesięciu latach – co pragnę podkreślić – bo 2008 rok to była 
budowa portu jachtowego, port jachtowy, również nakłada 
obowiązki związane z taką reprodukcją prostą, czy amorty-
zacją portu jachtowego. Także z jednej strony dajemy, ale
z drugiej strony „CHKŻ” chce wziąć ten duży obowiązek na 
siebie. Na najbl iższą sesję Rady Miejskiej będę 
przygotowywał stosowne uchwały.
- Węzeł integracyjny transportowy. Tutaj przechodziliśmy 
szereg konsultacji i rozmów. I jest nowa ścieżka decyzyjna. 
Odbyliśmy spotkania z Polskimi Liniami Kolejowymi. Jest 
porozumienie, iż moduł związany z PLK, czyli perony, 
przejścia podziemne, torowiska i inne rzeczy, będzie 
realizowała PLK, nie tylko po stronie inwestycyjnej, ale też po 
stronie nadzoru. Nasz węzeł dzielimy na kilka części i  bę-
dziemy w tej chwili zmieniać program funkcjonalno-użytkowy 
w grudniu, chcąc w styczniu poprosić o ocenę ex ante Urząd 
Marszałkowski. I najszybciej w lutym/marcu rozpisać przetar-
gi już równolegle na nadzór i na wykonawstwo w systemie 
„Zaprojektuj/Wybuduj”. Pierwszy przetarg, który ogłosimy, to 
będzie przetarg na autobusy. Mamy zgodę Urzędu Marszał-
kowskiego na Euro6. Także ten przetarg ogłosimy już za 
tydzień. Natomiast luty/marzec to będzie przetarg dwuczęś-
ciowy, gdzie można słać oferty w dwóch częściach – i ścieżki 
rowerowe, i dworzec autobusowy. Może być tak, że wygra 
jedna firma te dwie części, może być tak, że wygrają dwie 
firmy. Potem kolejny przetarg, to jest budynek główny dworca 
i parking przed budynkiem dworca i za budynkiem dworca. 
Tutaj chciałbym poinformować, że nasz dworzec tej części 
PLK-owskiej i budynek główny – teren przed i za – jest już 
wpisany do rejestru zabytków. Stąd potrzebna zmiana PFU. 
Na przykład chcieliśmy budować parking z masy bitumicznej
i polbruku. To, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, 
powoduje, że musimy budować z kamienia, czyli granit, 
bazalt albo inny rodzaj kamienia, co podniesie koszty 
oczywiście realizacji tego zadania. No i na końcu jest 
program Miejski Rower, do którego chciałbym przekonać 
pana Wójta Gminy Chojnice. My mamy sześć stacji 
Miejskiego Roweru na terenie Chojnic. Uważam, że byłoby 
bardzo celowe, żeby stacja powstała też w miejscowości 
Charzykowy i w miejscowości Swornegacie – duże Sworne-
gacie. Czyli tutaj byłaby współpraca ścisła miasta i gminy. 
Uważam, że jeżeli przetargi się rozstrzygną luty/marzec, to 

cały węzeł powinniśmy zakończyć do października 2020 
roku. 
- Kolejny temat – rewitalizacja. Wiecie Państwo już z mediów 
na pewno, że otrzymaliśmy znaczące kwoty dla nas i dla 
naszych 27. partnerów. To jest - sześć milionów złotych 
rewitalizacja dzielnicy dworcowej i dwa i pół miliona 
złotych na usługi społeczne. Czyli razem osiem i pół miliona 
złotych decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego. Tutaj 
chciałbym zakomunikować Wysokiej Radzie i społeczeństwu 
Chojnic, że na tzw. liczniku unijnych pieniędzy, które zdoby-
liśmy w tej kadencji, czyli trzeci rok się kończy, mamy 108 
milionów 968 tysięcy złotych. Wliczając 60 milionów Miej-
skich Wodociągów, mamy 170 milionów złotych, czyli per 
capita na głowę mieszkańca – ponad cztery tysiące złotych. 
To mniej więcej jest jeden budżet miasta Chojnice, czyli 
w perspektywie czterech lat dofinansowujemy inwestycje
w wysokości 25 procent dochodów budżetowych. Jeżeli 
chodzi o ulice, udało się położyć masę na ulicy Niemcewicza
i Tuwima. W tej chwili jesteśmy na ulicy Prusa z naszą 
inwestycją opóźnioną. I nie powinno być źle, powinniśmy ją 
wykonać do 15 grudnia, najdalej do 20 grudnia. Natomiast
w tej chwili przed nami, moim zdaniem, wielki problem, jakim 
będzie budowa kolektora deszczowego pomiędzy Rondem 
Zielonym, a Rondem Strzeleckim. Ten kolektor deszczowy 
był wpisany w ulicę Strzelecką. Też szczęśliwie udało się 
położyć masę na ulicy Strzeleckiej i Strzelecka za kilka dni 
będzie oddana do ruchu. Natomiast odcinek od Ronda 
Zielonego do Ronda Strzeleckiego, będzie zamknięty. Ja nie 
wierzę tam w żadne wahadło, ponieważ budujemy kolektor 
na głębokości kilku metrów. Niestety, te prace będą 
prowadzone ze względu na opóźnienia – w grudniu. Przypo-
minam, że inwestorem jest  powiat chojnicki. My wspieramy 
tę inwestycję kwotą jednego miliona złotych. Jutro będę 
rozmawiał z chojnicką policją i Starostwem Powiatowym. 
Uważam, że trzeba zmienić organizację ruchu na Placu 
Jagiellońskim, tak, żeby wyjeżdżać z Placu Jagiellońskiego 
chyba tylko w prawo, bo w lewo to będzie niemożliwe. Będę 
prosił też policję o kierowanie ruchem w newralgicznych 
godzinach. No i będę prosił o wybaczenie mieszkańców, 
którzy będą w tym złożonym ruchu uczestniczyć. Niestety ten 
odcinek będzie zamknięty. Czyli już będzie można z Ronda 
Zielonego skręcić na ulicę Strzelecką i jechać na Chojniczki. 
Natomiast ten fragment będzie przez kilka dni niestety 
zamknięty. 
- Mamy prowizorium budżetowe, o czym wspomniał pan 
przewodniczący Rady Miejskiej. Chciałbym poprosić, abyś-
my zrealizowali sesję Rady Miejskiej 18 grudnia, czyli mniej 
więcej tydzień przed Bożym Narodzeniem i ten budżet 
będziemy uchwalać. Przypominam, że to jest prowizorium. 
Na ostateczny kształt budżetu będzie miało wpływ wykonanie 
budżetu 2017. Będą wolne środki, będzie nadwyżka. Czyli 
będzie duża autopoprawka uruchamiająca również inwesty-
cje osiedlowe, ale to w późniejszym terminie. W grudniu 
przyjmiemy prowizorium. Potem będziemy starali się 
dołączyć inne środki.  
- Zebrał się w czasie okresu między sesjami zespół 
zadaniowy do spraw programu prokreacji mieszkańców. 
Zbieramy się znowu w środę. Przedłożyliśmy inicjatywę 
finansowania programu in vitro. W środę kolejna odsłona 
zespołu. Mam nadzieję, że zespół będzie kończył swoje 
prace. 
- Jak państwo wiecie, nie otrzymaliśmy dofinansowania na 
schetynówkę. Ja pierwotnie, będąc zadowolony z tego, iż 
otrzymaliśmy w tym roku, no przyznam się szczerze, że 
byłbym super mile zaskoczony, gdybyśmy otrzymali dofinan-
sowanie w tym roku. Ale jak zapoznałem się z kryteriami ocen 
i z punktowaniem, które zostało przeprowadzone w Urzędzie 
Wojewody Pomorskiego, to jednak odwołałem się od decyzji 
pana Wojewody. Szybciutko wytłumaczę, dlaczego. W kry-

terium „Znaczenie zadania dla infrastruktury drogowej w spo-
sób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego” w skali ocen 0-12, otrzymaliśmy 8,7 pkt.
A mówimy o ulicy Czereśniowej, która ma udrożnić skomuni-
kowanie szpitala z miastem. To nie jest ta Czereśniowa, którą 
dzisiaj państwo widzicie. To jest mały fragmencik. My jeszcze 
chcemy przejść tam koło Świata Mai, na ulicę Leśną i połą-
czyć się z ulicą Bytowską. Teraz dalej: „Znaczenie zadania 
dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze 
województwa oraz wpływ zadania na poprawę dostępności 
czasowej” na 7 punktów, tylko 4 dostaliśmy. Nie wiem, 
dlaczego tylko 4. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego 4, 
a nie 5,5 na przykład. I teraz najważniejsze: „Wpływ zadania 
na poprawę dostępności komunikacyjnej, w szczególności 
do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne,
w szczególności w zakresie zdrowia” - można było dostać 10 
punktów, a my dostaliśmy 5,17 pkt. Też chciałbym się dowie-
dzieć, dlaczego. No i najważniejszy jest punkt czwarty: „Po-
ziom dochodów własnych wnioskodawcy”. Jako, że on jest 
wysoki w porównaniu do innych gmin, to dostaliśmy zero.
A można było dostać punktów, nawet osiem. Czyli jesteśmy 
najbogatsi w województwie, aż się wierzyć w to nie chce. Jak 
państwo mają listę rankingową, proszę spojrzeć, tam jest 
Kwidzyn, Chojnice, Reda, itd. Ale generalnie, jak ja znam 
poziom dochodów per capita na głowę mieszkańca, to my 
jesteśmy średniakami, a nie najbogatszymi tutaj w wojewódz-
twie. Więc jest napisane odwołanie do pana wojewody. 
Bardzo dyplomatyczne i mam nadzieję, że może podejdzie-
my w tym rankingu. Chyba wątpię, żebyśmy wskoczyli
w finansowanie, bo tutaj pewnie oceniający będą się bronić. 
Ale chcielibyśmy uzyskać uzasadnienie merytoryczne, 
dlaczego 4, a nie 5,5 np. I o to pana wojewodę serdecznie 
tutaj prosimy. 
- Rozpisujemy przetargi na termomodernizację szkół, 
głównie Szkoła Podstawowa nr 3, kończymy termomoderni-
zację stadionu „Kolejarz”. Tutaj to wszystko jest realizowane 
zgodnie z kalendarzem.
- Również chciałbym zakomunikować Wysokiej Radzie, iż 
otworzyłem procedurę, która ma wyłonić projektanta 
zadaszenia targowiska przy ulicy Młodzieżowej i zagospo-
darowania całego terenu. Wiele było rozmów, wiele inicjatyw 
kolegów i koleżanki radnej. Chciałbym zmaterializować to 
zadanie w przyszłym roku kalendarzowym. 
- I również chciałbym zakomunikować, iż w lasku miejskim 
trwa porządkowanie po nawałnicy. Już, chciałbym zakomuni-
kować, będziemy realizować sprzedaż drewna, i konstru-
kcyjnego, i opałowego, i drewna na papier różnych gatunków. 
Zamysł jest taki, aby ta sprzedaż chociaż w części zwróciła 
nam koszty związane z porządkowaniem lasku miejskiego po 
nawałnicy, które szacujemy na mniej więcej 150-200 tysięcy 
złotych.  
- Na koniec chciałbym powiedzieć o inicjatywie, którą do mnie 
zgłosił pan Marcin Wałdoch. I ja tą inicjatywę przyjmuję. 
Chcielibyśmy zgłosić Stare Miasto w Chojnicach na listę 
pomników historii. To jest taka bardzo prestiżowa lista, jak 
państwo na nią zajrzycie, jest tam wiele miejsc historycznych. 
Stare Miasto w Chojnicach też mogłoby na tej liście się 
znaleźć, a bycie uczestnikiem tej listy otwiera ścieżki 
związane z dodatkowym finansowaniem rewitalizacji, czy też 
zabiegów konserwatorskich na obiektach objętych konser-
wacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – czyli dla 
zabytków, które są wpisane na listę Konserwatora Woje-
wódzkiego.  Dziękuję za uwagę”.

 Ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół z obrad sesji 
dostępny jest na stronie UM w Chojnicach.
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    W Bibliotece Miejskiej odbyły się 7 listopa-
da warsztaty fotograficzne, które poprowa-
dził Aleksander Knitter – dziennikarz znany
z „Gazety Pomorskiej” i portalu „Chojnice-
.com”. Pokaz fotografii, który zaprezentował, 
był zatytułowany: „Fotoreporter”.

    Oprócz wyżej wymienionych mediów, 
twórczość reportera publikował także 
„Newsweek”, „Fakt” i „Super Express”. 
Ponadto, Knitter współpracuje z agencją 
fotograficzną Kosycarz Foto Press w Gdań-
sku. Bakcyla do fotografowania nie wyssał
z mlekiem matki, natomiast złapał go przy 
okazji pracy w „Pomorskiej”, swoją dzienni-
karską przygodę zaczął tam 18 lat temu. 
Przez dwa lata pracował jako dziennikarz 
sportowy. Jak zapewnia, jest gorliwym fanem 
piłki nożnej, swego czasu był też sędzią 
piłkarskim, a dawniej – grał w „Kolejorzu”.

     Grupą odbiorców warsztatów była przede 
wszystkim młodzież, która interesuje się 
ogólnie pojmowaną fotografią. Z racji wyko-
nywanego zawodu, dziennikarz prezentował 
w głównej mierze twórczość z zakresu 
fotografii ulicznej – a więc ludzi, pojazdy, 
wydarzenia kulturalne-społeczne, a także 
przyrodę. Młodzi miłośnicy sztuki fotografi-
cznej wykazywali zainteresowanie każdym 
z przedstawianych ujęć. Każdy mógł więc 
znaleźć coś dla siebie. 

Myślą przewodnią spotkania Aleksandra 
Knittera była wskazówka dotycząca sensu 
określonej fotografii. Najważniejsze, żeby 
zdjęcia opowiadały historię. Fotoreporter 
zwrócił też uwagę na „naturalność scen 
fotograficznych” - W fotografii reportażowej 
nie ma miejsca na ustawiane sceny – stwier-
dził. Z łatwością można wywnioskować, że 
dla niego bardzo ważny jest obiektywizm – 
nie tylko w tekstach dziennikarskich, ale 
także w fotografiach, które są zwieńczeniem 
reporterskiej opowieści. 

       Podczas spotkania dziennikarz 
opowiadał o kulisach prezentowanych zdjęć. 
Każda z nich, nie tylko opowiadała określoną 
historię, ale także wiązała się z dylematami 
moralnymi. Efekty fotoreportażu często bo-
wiem zależą od wrażliwości reportera.
W przykrych sytuacjach – społecznych, bądź 
indywidualnych – dziennikarze borykają się
z trudnościami wykonania ujęcia. Tzn. kwes-
tią bardzo indywidualną jest decyzja, czy 
naruszyć przestrzeń osobistą podmiotu foto-
grafii. W kwestii wskazówek technicznych 
dziennikarz udzielił ważnej rady – Ważne
i bardzo interesujące jest ujęcie kilku planów. 

Danuta Ciborowska

Klub Seniora ASTRY działający przy 
Chojnickim Centrum Kultury oraz solistka 
Czesława Prądzyńska zostali zaproszeni do 
Debrzna, gdzie po raz kolejny znaleźli się na 
podium.

Chojnicki chór 19 listopada 2017 r. uczestni-
czył w XIII Przeglądzie Zespołów Folklo-
rystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwór-
kowych im. Świętego Andrzeja – Debrzno 
2017r.

W kategorii Zespołów Biesiadnych ASTRY 
zdobyły II miejsce. Klimat Przeglądu był 
niepowtarzalny, sprzyjający nawiązaniu 
nowych znajomości i wymianie doświadczeń 
na niwie muzyki.

Chór prowadzi Marek Kiziuk, a opiekunem 
seniorów jest Bogumiła Trapp.

Gratulujemy! 
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        W Miejskiej Bibliotece Publicznej, 23 
listopada, o godz. 17:00, odbyła się promocja 
najnowszej powieści Zygmunta Miłoszew-
skiego, zatytułowanej „Jak zawsze”. W or-
ganizacji przedsięwzięcia brały udział Urząd 
Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, II Lice-
um Ogólnokształcące im. gen. Władysława 
Andersa oraz salon Cooltura, który dystry-
buował książki pisarza podczas jego spot-
kania autorskiego.

        Dyskusję poprowadził Marcin Szopiński 
– polonista z liceum „Andersa”.  Było to pier-
wsze spotkanie z okazji premiery książki, 
która w księgarniach ukazała się 22 listopada 
– a więc dzień wcześniej. Pisarz zafundował 
sobie dwudniowy pobyt w Chojnicach. W pią-
tek bowiem – 24 listopada –  poprowadził 
lekcje w liceum im. gen. Władysława Ander-
sa. 
    Spotkanie promocyjne odbyło się w ra-
mach ruchu o nazwie „Kultura Niepodległa”. 
Zarówno pisarz, jak i prowadzący spotkanie – 
Marcin Szopiński – są członkami tego ruchu. 
- Jest to ogólnopolskie porozumienie ludzi 
kultury. Nie tylko artystów, ale też ludzi, którzy 
zajmują się dostarczaniem kultury – w biblio-
tekach np. - wyjaśnił Miłoszewski. - Chcieliś-
my stworzyć takie ministerstwo edukacji 
kulturalnej – dodał.

      Powieść „Jak zawsze” nie jest krymina-
łem. Przez samego autora została zakwalifi-
kowana jako powieść romantyczno-ironi-
czna. Tematem przewodnim dzieła jest seks
i Polska – w kontekście mijanego czasu
i pamięci. Miłoszewski w swym dziele pochylił 
się nad kwestiami myślenia i obyczajowości 
panującymi w latach 60. w Polsce i na 
świecie.

        W powieści osobiste losy bohaterów są 
przeplatane z historią Polski. 

    Na spotkanie promujące najnowszą 
książkę Zygmunta Miłoszewskiego przybyła 
liczna publiczność – w Czytelni Miejskiej 
pojawiło się około pięćdziesięciu osób. Po 
zarysowaniu i omówieniu fabuły książki, 
autor zachęcał do dyskusji, zadawania pytań 
i zaprosił do indywidualnych rozmów. 

    Zygmunt Miłoszewski jest powieściopisa-
rzem, publicystą, współautorem scenariuszy 
filmowych i telewizyjnych. Spod jego pióra 
wyszły powieści kryminalne i sensacyjne, 
m.in. trylogia kryminalna o prokuratorze 
Teodorze Szackim.  

Danuta Ciborowska
Foto: MBP w Chojnicach

     Przed takim wyzwaniem stanęli uczniowie 
uczestniczący w projekcie edukacyjnym, nad 
którym bezpośrednią opiekę sprawowali 
Pani Joanna Bet-Lewińska, Pani Joanna 
Buse, Pan Rafał Lew Kiedrowski i Pan Krzy-
sztof Kraszewski. Zadanie, którego podjęli 
się młodzi ludzie zainteresowani twórczością 
Jana Twardowskiego, nie należało do najłat-
wiejszych. O ile bowiem od samego początku 
wiadomo było, komu wieczór poetycki 
zostanie poświęcony, o tyle nierozstrzygnięta 
pozostawała kwestia, kogo na wymienione 
wyżej wydarzenie zaprosić. Należało rów-
nież ustalić, jakie wiersze wybrać do recy-
tacji, jak udekorować salę, w jaki sposób 
godnie przyjąć gości, co zrobić, by przykuć 
ich uwagę. Przez blisko trzy miesiące te i inne 
pytania kotłowały się w głowach organiza-
torów wieczoru.
     Wynik swojej pracy uczestnicy projektu,
o którym mowa, zaprezentowali wszystkim 
zainteresowanym 9 listopada. Specjalnie na 

tę okazję salę nr 1, Szkoły podstawowej nr 7, 
w której odbyło się spotkanie, zaaranżowano 
w przestronny, ale zarazem przytulny pokój. 
Przy świetle lamp, dźwiękach relaksacyjnej 
muzyki obecni wysłuchali najpiękniejszych 
wierszy Jana Twardowskiego o życiu, prze-
mijaniu, śmierci, samotności i miłości, czyli
o wszystkim tym, co jest – czy się to komuś 
podoba, czy nie – bliskie naszemu doświad-
czeniu. Po uczcie dla ducha, bohaterowie 
wieczoru zaprosili gości na skromny poczę-
stunek.
     Wieczór poetycki w zaproponowanej 
przez uczestników projektu oprawie przypadł 
do gustu wszystkim obecnym. Pozwolił im 
oderwać się na chwilę od szarej niekiedy 
rzeczywistości. Był doskonałym pretekstem, 
by porozmyślać nad tym, co w tym zabie-
ganym do granic absurdu świecie, stanowi 
prawdziwą wartość.

Krzysztof Kraszewski

W dniach 6,7,8 listopada odbyły się warsztaty 
dla uczniów klas 2A, 2C, 2D, 3A, 3B 
gimnazjum nr 3 prowadzone przez mgr Marię 
Gotkiewicz ze Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju edukacji Drogowskazy. Projekt 
obejmował dwa tematy: Równaj słowa oraz 
Hamuj hejt. Uczniowie dowiedzieli się czym 
jest dyskryminacja, mowa nienawiści  oraz 
jak zwiększyć własne poczucie odpowie-
dzialności za wypowiedziane słowa podczas 

codziennej komunikacji z kolegami i koleżan-
kami. Gimnazjaliści przedstawili swoje 
poglądy na temat cyber przemocy oraz mieli 
okazję przyjrzeć się bliżej charakterystykom 
sprawców i ofiar będących bezpośrednimi 
świadkami hejtu w Internecie.
Warsztaty świetnie wpisały się w tematykę 
tolerancji, ponieważ 16 listopada obcho-
dzony jest jako Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji.
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   Chojnickie Centrum Kultury we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Chojnicach 
rozpoczęło trzecią edycję  programu Akade-
mia Bezpiecznego Seniora. W dniu 23 
listopada, w siedzibie Ośrodka Profilaktyki 
Rodzinnej przy ulicy Strzeleckiej 31, zebrało 
się około trzydzieści starszych osób. 

  Koordynatorem akcji była Monika Złakow-
ska –  trener, specjalista ds. szkoleń, z wy-
kształcenia andragog, do Chojnic przybyła
z Warszawy. Podczas szkolenia partnerował 
jej asp.szt. Dariusz Piekarski – z Komendy 
Powiatowej Policji w Chojnicach. Oboje pro-
wadzili również poprzednie edycje spotkań. 

  Akcja jest cyklem pięciu spotkań, odbywa-
jących się co miesiąc. W czwartek (23 listo-
pada) odbyło się pierwsze spotkanie, zatytu-
łowane „Pierwsza pomoc przedmedyczna
w kontekście ruchu drogowego”. Seniorzy 
zapoznali się ze statystykami z zakresu pier-
wszej pomocy udzielanej w Polsce. Dane 
przedstawił Ireneusz Korycki z Automobil-
klub Rallyland i skonfrontował je z innymi 
państwami. Ponadto, wraz z ratownikiem 
medycznym zwizualizowali określone sytu-
acje zagrażające życiu lub zdrowiu i przybli-
żyli procedury udzielania przedmedycznej 
pomocy w kontekście ruchu drogowego. 

   Ireneusz Korycki omówił pokrótce zasady 
udzielania pierwszej pomocy. Przypomniał, 
że w Polsce nie jest karalne nieumiejętne 
udzielenie pomocy. Przed prawem odpowia-
da jedynie osoba upoważniona do ratowania 
życia – np. ratownik medyczny. Natomiast 
polskie prawo karze w przypadku, gdy 
pomoc nie zostaje w ogóle udzielona – 
dotyczy to każdego. Seniorzy zapoznali się 
też z procedurami dotyczącymi zgłaszania 
sytuacji zagrażającej czyjemuś życiu lub 
zdrowiu. Należy się wówczas przedstawić, 
podać lokalizację, sprawdzić własne bezpie-
czeństwo i w miarę możliwości pomóc posz-
kodowanemu –  instrukaż odpowiedniego 
zachowania podaje osoba po drugiej stronie 
telefonu, której zgłaszamy wypadek.  

    Starsi ludzie nie kryli radości i zadowolenia 
z funkcjonowania owego wydarzenia i zade-
klarowali dalszy udział w kolejnych spotka-
niach. Będą się one odbywać w godz. 11:30-
14:30, przy ulicy Strzeleckiej 31 – w Centrum 
Profilaktyki Rodzinnej. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się 25 stycznia. Hasło przewodnie 
będzie wówczas brzmiało „ABC zdrowego 
seniora”. Kolejne, odpowiednio, odbędą się
z następujących zakresów: „Ochrona praw-
na Seniorów”, „Samoobrona” oraz „Ochrona 
przeciwpożarowa”.

   Ideą spotkań jest przede wszystkim 
aktywny udział seniorów w zajęciach, wymia-
na wiedzy i doświadczeń oraz pogłębienie 
świadomości uczestników. Każdy z nich 
otrzymał gadżety niezbędne do udzielenia 
pierwszej pomocy.

   Akademia Bezpiecznego Seniora nie jest 
finansowana ze środków unijnych. Prowa-
dzący nie pobierają żadnych opłat, jest to 
bowiem charytatywna inicjatywa. Fundusze 
zebrano dzięki sponsorowi wydarzenia – na 
tym pierwszym spotkaniu była to firma 
motoryzacyjna Szypryt z Chojnic – która 
przygotowała upominki dla uczestników. Były 
to apteczki. 
    Warsztaty skończą się w czerwcu. Wów-
czas seniorzy, oprócz uzyskanej wiedzy
i umiejętności, otrzymają adekwatne certy-
fikaty potwierdzające odbyty cykl spotkań. 
Zapisy na zajęcia są już zakończone. Lista 
uczestników jest zamknięta. Obejmuje 30 
osób. 

*Automobilklub Rallyland to Stowarzyszenie 
Zwykłe, Członek Rzeczywisty Polskiego Związku 
Motorowego, instytucja powstała z inicjatywy 
Tomasza Kuchara w 2010 roku. Łączy w swoich 
szeregach miłośników motoryzacji, przede 
wszystkim sportów samochodowych, zawodników 
i kibiców, kierowców i kandydatów na kierowców, 
ludzi z ogromnym dorobkiem rajdowym oraz 
adeptów tego sportu.

Danuta Ciborowska
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       We wtorek 21 listopada 2017 roku
w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach gościł Krzysztof Gawkowski – 
lewicowy polityk, doktor nauk humanisty-
cznych, wykładowca akademicki oraz wice-
przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. 
       Celem wizyty Krzysztofa Gawkowskiego 
w bibliotece była promocja książki „Obudzić 
państwo”. Autor odwiedził Chojnice po raz 
pierwszy, pojechał również do Rytla, a także 
spotkał się z burmistrzem Chojnic Arseniu-
szem Finsterem. Polityk pochwalił pracę 
Arseniusza Finstera i jak podkreślił, jest on 
oddanym samorządowcem, a o mieście 
mówi z pasją. Według Krzysztofa Gawkow-
skiego perełką Chojnic jest ratusz, a samo 
miasto wywarło na nim duże wrażenie.
        Spotkanie prowadzili Radosław Behrent 
i Jacek Kowalik. W jego dalszej części 
Krzysztof Gawkowski opowiadał o swojej 
książce, w której przedstawił propozycje 
zmian w Polsce. Podczas prelekcji podkreślił, 

że lewica to otwarte myślenie i spojrzenie na 
świat, a jej celem w Polsce jest budowanie 
państwa, które będzie spełniało oczekiwania 
społeczne. Jak zaznaczył, dzisiaj trudno jest 
mówić o lewicy ze względu na błędy jakie 
zostały popełnione w przeszłości, ale z tych 
błędów należy wyciągnąć konstruktywne 
wnioski.
     W kolejnej części uczestnicy zadawali 
autorowi pytania, a było ich dużo. Niektóre 
związane były z książką, inne dotyczyły 
spraw politycznych. Podczas promocji 
rozmawiano o przyszłych rentach i emery-
turach oraz o szczegółach projektu zmian
w ordynacji wyborczej. Spotkanie swoim 
występem uświetnili Bogdan Węgliński i Ma-
rianna Majer, którzy zaśpiewali kaszubskie 
piosenki oraz przeczytali dwa monologi
o charakterze kabaretowym. Na zakończenie 
nadszedł czas na podpisywanie książek, 
które uczestnicy otrzymali od autora.

Tekst i foto: MBP w Chojnicach

9 listopada w ramach projektu "Szkoła Przy-
szłości" uczniowie Technikum nr 3 w Chojni-
cach, biorący w nim udział, wraz z nauczycie-
lami, odwiedzili Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie. Podzieleni na trzy grupy wzięli 
udział w warsztatach z fizyki, chemii i biologii. 
Po warszatach uczestnicy mieli czas na 
zwiedzanie CNK. Najbardziej spodobał  się 
"Tonący statek". Kilka osób zafascynowało 

się również "Ognistym tornadem". Na koniec 
wizyty w stolicy cała 48 osobowa grupą 
poszła na seans 3D "Jesteśmy kosmitami”
w tamtejszym Planetarium. W drodze po-
wrotnej czekał na nich ciepły posiłek. 
"Wycieczka była super", "Jesteśmy wszyscy 
bardzo zadowoleni" - stwierdzili uczestnicy 
po powrocie. 

Zenon Graszek
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       Z okazji Święta Niepodległości, wolon-
tariusze Samorządnego Centrum Młodzieżo-
wego zorganizowali w sobotę (11 listopada) 
spotkanie, które było poświęcone grom 
planszowym o tematyce historycznej.
    W siedzibie Samorządnego Centrum 
Młodzieżowego, przy ulicy Koszarowej 8, na 
stołach znalazły się następujące gry plan-
szowe: Memoir 44, Capital i ZnajZnak. Ta 
pierwsza jest grą strategiczną osadzoną
w realiach II Wojny Światowej. Do gry jest 
dołączone 17 scenariuszy do rozegrania, 
opartych na bitwach na froncie zachodnim
w latach: 1944-1945.
       Podczas II Wojny Światowej stolica 
Polski została w większej części zniszczona. 
Gra Capital polega na rekonstrukcji i odbudo-
wie Warszawy – a właściwie jednej z dzielnic. 
Warstwa urbanistyczna tego miasta składa 
się z budynków z czasów saskich, architektu-

ry międzywojennej, bloków socjalistycznych
i współczesnej zabudowy.
      ZnajZnak jest grą edukacyjno-histo-
ryczną. Gracze uczą się rozpoznawać znaki, 
daty, miejsca, przedmioty i postacie symbo-
liczne dla polskiej historii. Na grę składają się 
132 karty, na każdej z nich znajduje się 12 
różnych symboli, które dotyczą historii Polski.
    Na spotkanie przybyło niewielu zainte-
resowanych, ale dzięki temu organizatorzy 
do każdego mieli indywidualne podejście. 
Oprócz wyżej wymienionych gier, które de 
facto mogą okazać się dla niektórych nieco  
trudne i skomplikowane, na stołach znalazły 
się też łatwiejsze planszówki i gry karciane.
     Taki sposób spędzania wolnego czasu 
zacieśnia więzi rodzinne, ale też jest przy-
datnym warsztatem strategiczno-umysło-
wym.

Danuta Ciborowska

     W Auli LO im. Filomatów Chojnickich, 14 
listopada, odbyło się szkolenie z zakresu 
prewencji gwałtu i przemocy. Spotkanie skie-
rowane było do nastolatek, a poprowadziła je 
Dominika Cwynar – mówca motywacyjny, 
szkoleniowiec, trener rozwoju osobistego
i biznesowego. 
    W szkoleniu wzięło udział ok. dwieście 
uczennic, a wszystko odbywało się w obec-
ności nauczycielek szkoły. Kurs nosił tytuł 
„BezpiecznaJa Teen”. Jest to ogólnopolska 
akcja szkoleń rozwoju osobistego, której 
autorką jest prowadząca spotkanie. W swoim 
założeniu uwzględnia wskazówki dotyczące 
tego, jak nie stać się ofiarą przestępstwa. 
   Szkolenie było wzbogacone o naukę aser-
tywności oraz triki psychologiczne i fizyczne 
– w sytuacji zagrożenia. Nastolatki mogły się 
dowiedzieć, jak rozpoznawać określone 
sytuacje, zapoznały się z definicją gwałtu
i potencjalnym tokiem myślenia przestępcy.

   Mentorka przybliżyła również procedury 
postępowania w przypadku chęci zgłoszenia 
przestępstwa organom policji.
    Idea przeprowadzenia takiego szkolenia 
dla uczennic liceum była zainicjowana przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chojnicach oraz poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 
   Inicjatorka szkolenia wpływa na świado-
mość młodych kobiet od maja 2016.
Z jej wiedzy i doświadczenia skorzystało już 
około czterech tysięcy osób. Dominika Cwy-
nar jest certyfikowanym trenerem rozwoju 
osobistego. Niegdyś padła ofiarą gwałtu 
farmakologicznego. W zamyśle szkolenia 
„BezpiecznaJa Teen”  jest uformowanie 
nastolatek jako osób świadomych i odpowie-
dzialnych. Takich, które w dorosłość wcho-
dzą całkowicie bezpiecznie. 

Danuta Ciborowska

 Tegoroczna, trzydniowa –XIX– edy-
cja Chojnickiego Filmobrania odbywała się 
pod hasłem: „Europa, w której żyjemy”. 
Wydarzenie zainicjowała 16 listopada dr 
Magdalena Mateja – medioznawca z Katedry 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
z UMK w Toruniu.  
 Uczniowie LO im. Filomatów Choj-
nickich i II Liceum Ogólnokształcącego wy-
słuchali w Auli „Filomatów” wykładu poprowa-
dzonego przez dr Mateję, zatytułowanego 
„Kino europejskie i wartości”. 
 Główną osią referatu toruńskiej 
uczonej była twórczość Krzysztofa Kieślow-
skiego, pierwszego laureata Europejskiej 
Nagrody Filmowej, przyznawanej od 1988 
roku. Statuetkę otrzymał wówczas za dzieło 
„Krótki film o zabijaniu”. Dłużej pochyliła się 
też nad „Dekalogiem” tego reżysera.  Dokła-
dnie nad jego trzema częściami – tj. „Miłość”, 
„Nadzieja”, „Wiara”. Nauczycielka akademi-
cka wyraźnie podkreśliła rolę, jaką reżyser 
odegrał w kinematografii europejskiej, przy 

jednoczesnym braku entuzjazmu ze strony 
rodzimych odbiorców. 
 Młodzież wraz z prelegentką odbyła 
wycieczkę po ambitnym kinie skandyna-
wskim – przede wszystkim zapoznała się
z twórczością Larsa von Triera. Mówczyni 
dłużej zatrzymała się nad „Synem Szawła” - 
bardzo ciężkim emocjonalnie dla niej samej 
filmie, wyreżyserowanym przez Węgra 
Laszlo Nemesa.
 W dniu, w którym odbył się wykład, 
w kinie Kingsajz wyświetlano chorwacki film 
„Konstytucja” - w związku z tym dr Mateja 
omówiła krótko fabułę, sens dzieła i zaprosiła 
na wspólny seans. 
 Chojnickie Filmobranie jest corocz-
nym cyklem spotkań, trwającym trzy dni.
W tym roku odbywało się 16-18 listopada. 
Inicjatywa organizowana jest przez Dysku-
syjny Klub Filmowy „Cisza” oraz Chojnickie 
Centrum Kultury. 

Danuta Ciborowska

     W Baszcie Nowa, przy ul. Podmurnej 
13A, 17 listopada odbyło się spotkanie 
autorskie z Łucją Gocek, stypendystką 
burmistrza Chojnic. Wieczór nosił tytuł: 
„Inna strona wiatru”. Chojniczanie mogli 
wysłuchać przeglądu poezji w inter-
pretacji samej autorki, a także aktorów. 
Wybór i interpretacja utworów były 
całkowicie indywidualne. 
     Na wieczorze autorskim pojawiło się 
około dwudziestu osób, a każda z nich
w skupieniu  wysłuchała i rozmyślała 
nad poezją. Liryczny nastrój oprawiony 
był muzealnym klimatem oraz poczę-
stunkiem przygotowanym dla słuchaczy.
 
   Bohaterka spotkania wytłumaczyła na 
początek pobudki, jakimi kierowała się 
przy tytułowaniu tego wieczoru.  - Wiatr 
jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, 
jako słowo, znak, symbol, przejawia się 
w moich wierszach dość często – wyjaś-
niła stypendystka. - Po drugie, „Inna 
strona wiatru” oznacza też inną stronę 
ducha. Niektóre moje teksty też są 
inspirowane relacją człowiek-Bóg, po-
szukiwaniem Boga – zdradziła poetka.

    Po przedstawieniu wyznaczonych 
wierszy, Łucja Gocek podziękowała 
odbiorcom za przybycie oraz autorom za 
deklamowanie swojej twórczości. Sty-
pendystka nie ukrywała wzruszenia 
zarówno tonem recytowanych wierszy, 
jaki nadawał im każdy z występujących 
aktorów, a także sentymentalizmem, jaki 
zagościł na twarzach odbiorców. 
   Warto przypomnieć, że bohaterka 
wieczoru otrzymała stypendium burmi-
strza w lipcu 2017 roku i była wówczas 
jedyną przedstawicielką w dziedzinie 
literatury. Pozostałych ośmiu stypen-
dystów otrzymało nagrody z zakresu 
tańca i śpiewu. 

Danuta Ciborowska Foto: Maria Eichler

Foto: Maria Eichler

Foto: Maria Eichler
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 1 gru (Piątek)
15:30   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:45    100 min  Polska  biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy 
20:00     110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3
 2 gru (Sobota)
13:00   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
15:00   75 min  Norwegia familijny   b/oMikołaj w każdym z nas 
16:30    110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3 
19:00    100 min  Polska  biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy 
 3 gru (Niedziela)
13:00   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
15:00   75 min  Norwegia familijny b/oMikołaj w każdym z nas 
16:30     100 min  Polska  biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy
19:00    110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3 
 4 gru (Poniedziałek)
19:00  DKF Żywioł. Deepwater Horizon
 5 gru (Wtorek)
14:30    75 min  Norwegia familijny   b/oMikołaj w każdym z nas
15:45   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:45    100 min  Polska biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy 
20:00    110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3 
 6 gru (Środa)
15:45   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:45     110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3
20:00    100 min  Polska  biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy 
 7 gru (Czwartek)
14:30    75 min  Norwegia familijny b/oMikołaj w każdym z nas
15:45   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:45    100 min  Polska  biograficzny, sportowy  12 latNajlepszy 
20:00     110 min  Polska  komedia romantyczna  b/oListy do M 3
 8 gru (Piątek)
15:30   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:45    97 min  Polska  komedia, dramat   15 latCicha noc 
20:00     121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany
 9 gru (Sobota)
13:00    97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli
16:30    97 min  Polska  komedia, dramat   15 latCicha noc 
19:00     121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany
 10 gru (Niedziela)
14:00    97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli
16:15    121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany 
18:45   97 min  Polska  komedia, dramat   15 lat Cicha noc 
 11 gru (Poniedziałek)
19:00 DKF Kochajmy się od święta
 12 gru (Wtorek)
15:30   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:30    121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany 
19:45    97 min  Polska  komedia, dramat   15 latCicha noc 
 13 gru (Środa)
15:30   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli 
17:30     97 min  Polska  komedia, dramat   15 latCicha noc
19:45    121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany 
 14 gru (Czwartek)
15:30   97 min  Francja  animowany, przygodowy  b/oKumple z dżungli
17:30     121 min  USA  thriller, dramat   15 latSkazany
19:45    97 min  Polska  komedia, dramat   15 latCicha noc 

"Listy do M. 3" opowie historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień 
przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze 
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas 
pełen jest niespodzianek. Trzeci film okazał się tymczasem o klasę lepszy od 
poprzednika. Liczba fabularnych nitek została ograniczona, wzruszenia
i humor wymieszano w rozsądnych proporcjach, a promieniejąca od gwiazd 
obsada dostała do zagrania ciut więcej niż ostatnim razem. Efekt? Film 
Tomasza Koneckiego ("Testosteron") działa niczym kubek herbaty z miodem
i goździkami albo świeca Yankee Candle o zapachu cedru z cynamonem. 
Relaksuje i wprowadza w świąteczny nastrój.

Te święta miały być jak każde inne – wesołe, ciepłe i oczywiście pełne 
prezentów wysypujących się spod choinki. Nagle jednak okazało się, że może 
nie być ich wcale! Nikt nie chciałby znaleźć się w stroju Świętego Mikołaja, który 
tuż przed Wigilią dowiaduje się, że wszystkie jego elfy zachorowały i nie 
pomogą mu zapakować nawet połówki najmniejszego z prezentów. 
Najsłynniejszy brodacz świata musi czym prędzej wezwać zaprzęg 
najdzielniejszych reniferów, chwycić lejce i pomknąć magicznymi saniami na 
poszukiwanie lekarstwa, które uzdrowi jego pomocników… i uratuje tegoroczne 
Święta. Na swojej drodze spotyka zakręconą rodzinę, która pomoże Mikołajowi 
w jego szalonej misji. Gwiazdka tuż tuż – liczy się każda sekunda!

Biznesmen Jacob Harlon (Nikolaj Coster-Waldau) trafia do więzienia po 
spowodowaniu śmiertelnego wypadku. By przetrwać za kratkami, musi 
nauczyć się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również 
wyrachowania i sprytu. Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną 
gwarancją na przeżycie jest dołączenie do któregoś z więziennych gangów. 
Decyzja, którą podejmie, uratuje go od śmierci, ale napiętnuje na resztę życia. 
Wkrótce po wyjściu z więzienia, przywódcy gangu zmuszą Jacoba do 
przeprowadzenia zbrojnej operacji przeciwko największym rywalom z ulic 
Kalifornii. Były skazaniec, chcąc nie chcąc, znajdzie się w sytuacji, w której 
zaciągnięte długi możne spłacić wyłącznie przelaną krwią.

Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. 
Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Erne-
sta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to – za 
sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej 
Krainy Umarłych. Po drodze spotyka uroczego oszusta Hectora. Wspólnie 
spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny Miguela... Lekkość oraz 
inteligencja, z jaką scenarzyści oraz reżyser Lee Unkrich opowiadają o tak po-
ważnych sprawach, przywodzi na myśl najlepsze filmy Pixara; te opowiadające 
o przemijaniu, trudnym wchodzeniu w dorosłość oraz psychomachii w głowie 
prawdziwych artystów - od "Odlotu", przez "Ratatuja", po "Toy Story 3".

„GWIEZDNE WOJNY. OSTATNI JEDI”

W Kinie King Size od 29 grudnia 2017

W najnowszej produkcji Lucasfilm „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" 
bohaterowie "Przebudzenia Mocy" wraz z legendarnymi postaciami 
gwiezdnego uniwersum odkrywają zaskakujące sekrety przeszłości

i niezgłębione dotąd tajemnice Mocy… 
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    Trzy pary małżeńskie otrzymały w czwar-
tek 23 listopada Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Adekwatne wyróżnie-
nia z tego tytułu, na ręce jubilatów złożył
w Sali Obrad Urzędu Miejskiego – Wicebur-
mistrz Edward Pietrzyk. 
   Bohaterami spotkania były następujące 
pary: Jadwiga i Roman Mikołajewscy – 
obchodzący 50. rocznicę małżeństwa, Jad-
wiga i Stanisław Nosińscy – obchodzący 
59. rocznicę małżeństwa oraz Krystyna
i Jan Rakowscy – obchodzący 50. rocznicę 
małżeństwa. 
     Państwo Mikołajewscy poznali się w 1966 
roku na uroczystości sąsiedzkiej w Lichno-
wach, a rok później byli już małżeństwem. 
Mają dwóch synów, córkę i sześcioro wnu-
cząt. Obecnie, oboje są miłośnikami wszel-
kich prac na działce – od uprawy warzyw
i kwiatów, aż po odpoczynek. 
    Państwo Nosińscy poznali się w 1953 
roku. Pani Jadwiga pracowała wówczas
w ośrodku zdrowia, a pan Stanisław w wiej-
skiej świetlicy. Pięć lat później zawarli zwią-
zek małżeński. Mają dwóch synów i dwie 
wnuczki. Jubilaci mieszkają w Chojnicach 
sami. Ze względu na zły stan zdrowia pani 
Jadwigi, mąż załatwia wszystkie sprawy 
poza domem. W związku z tym, na uroczy-
stości pojawił się sam. Wiceburmistrz złożył 
jednak na jego ręce także Medal dla chorej 
małżonki. 

   Krystyna i Jan Rakowscy poznali się
w 1964 roku, a związek sakramentalny za-
warli w 1967 roku. Poznali się w Inowrocła-
wiu, w tamtejszym liceum, w którym razem 
się uczyli. Do Chojnic państwo Rakowscy 
przeprowadzili się w 1973 roku. Wychowali 
syna i córkę. Cieszą się też obecnością 
dwóch wnuków. Ich zainteresowania obej-
muje czytanie książek, rozwiązywanie krzy-
żówek i gra w brydża. Pan Jan wyraził swe 
ubolewanie z powodu braku funkcjonowania 
w mieście klubu brydżowego. Swoją pasję 
jest więc zmuszony realizować w pobliskim 
Człuchowie. 
    Zapytani o rozwój Chojnic, wszyscy 
jubilaci jednogłośnie wyrazili szacunek i za-
dowolenie z polityki, jaką prowadzi burmistrz 
Finster. Roman Mikołajewski wydał opinię
w kwestii długoletniego, udanego pożycia 
małżeńskiego. - „W małżeństwie nigdy nie 
jest idealnie, ale ważne, żeby rano obudzić 
się w jednym łóżku. Kiedy rano się budzimy, 
trzymamy się za ręce, żeby się wzajemnie 
nie zgubić” – podsumował żartobliwie pan 
Roman.

    Wszyscy jubilaci otrzymali od Urzędu 
Miasta kwiaty, koszyki z drobnymi upomin-
kami oraz adekwatne odznaczenia. 

Danuta Ciborowska

W Centrum Sztuki Collegium ARS 18 listopa-
da o godz. 12:00 odbyło się wręczenie na-
gród laureatom Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego „Europa, w której żyjemy” organi-
zowanego w ramach XIX Chojnickiego Fil-
mobrania.

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria Szkoły Podstawowe KLASY I – III:

I MIEJSCE – Bartłomiej Śledź (Szkoła Pod-
stawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego w Choj-
nicach)
II MIEJSCE – Anna Kalinowska (Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Hieronima Derdow-
skiego w Chojnicach)
III MIEJSCE – Patrycja Lica (Świetlica klas 
I-III Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 im. 
Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojni-
cach)

Kategoria Szkoły Podstawowe Klasy IV – VI:

I MIEJSCE – Matylda Hamerska (Szkoła 
Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego
 w Chojnicach)
II MIEJSCE – Zuzanna Rafińska (Koło 
Plastyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Czersku)
II MIEJSCE- Monika Sigmanska (Wiejski 
Dom Kultury w Ogorzelinach)
III MIEJSCE – Maja Szczepańska (SP nr 5 
im. Hieronima Derdowskiego w Chojnicach)

Kategoria Szkoły Podstawowe Klasa VII
i klasy gimnazjalne:

I MIEJSCE – Eliza Cysewska (SP nr 7 im. 
Jana Karnowskiego w Chojnicach)
I MIEJSCE- Michaela Sigmanska (Wiejski 
Dom Kultury w Ogorzelinach)
II MIEJSCE – Julia Czapiewska (Chojnickie 
Centrum Kultury)
II MIEJSCE- Agnieszka Kirszkowska 
(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Nowej Cerkwi)

Kategoria Szkoły Ponadgimnazjalne:

I MIEJSCE – Tomasz Kaczmarek (Liceum 
Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim)
II MIEJSCE – Aleksandra Fojuth (Akade-
micki Zespół Szkół „Pomerania” Liceum 
Ogólnokształcące w Chojnicach)

W trakcie oceny komisja konkursowa zwró-
ciła uwagę na zgodność z tematem konkur-
su, samodzielność, oryginalność oraz różno-
rodność artystyczną. Wszyscy nagrodzeni
i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.Organizatorami konkursu było
Chojnickie Centrum Kultury, DKF „Cisza”
i Starostwo Powiatowe w Chojnicach.
Partnerzy: Europejskie Stowarzyszenie 
„Pomerania” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!Na zdjęciu: Jadwiga i Roman Mikołajewscy 
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      Swój 25-letni jubileusz obchodził w sobotę 
25 listopada, w kościele gimnazjalnym w 
Chojnicach – Zespół Pieśni i Tańca „Bławat-
ki”. Od początku istnienia swoją przygodę 
rozpoczęli tam Katarzyna Maliska i Leszek 
Karasiewicz. I do dzisiejszego dnia należą do 
zespołu. 
   „Bławatki” to zespół ludzi propagujących 
kulturę ludową – kaszubską – poprzez śpiew, 
taniec i dobrą zabawę. W skład wchodzi około 
20 osób śpiewających i około 10 grających na 
instrumentach. Zespół funkcjonuje przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana 
Rydzkowskiego w Chojnicach. 
   Uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz 
proboszcz Jacek Dawidowski. Towarzyszył 
mu ksiądz prałat – Henryk Cyrzan. Niektóre 
części liturgii były celebrowane przez du-
chownych w języku kaszubskim. Cała uro-
czystość była okraszona śpiewem zespołu. 
Warte uwagi i zachwytu były tradycyjne 
kaszubskie stroje, w jakie odziani byli jubilaci. 
   Należy wspomnieć, że „Bławatki” dzięki 
swojej działalności otrzymały wiele laurów. 

Na ich ręce złożono wiele statuetek Złotego 
Tura i Złotego Niedźwiedzia z Kościerzyny
z lat 2000-2002. Chojnicka ekipa trzykrotnie 
śpiewała dla papieża Jana Pawła II – w 1999 
roku swoją obecność zaznaczyli w Sopocie, 
Pelplinie i Bydgoszczy. Są znani nie tylko pol-
skiej, ale także węgierskiej, tureckiej, niemie-
ckiej, czy białoruskiej widowni. I wszystko 
wskazuje na to, że swój talent zaprezentują  
jeszcze szerszym kręgom europejskim, nie 
planują bowiem spoczywać na laurach. 
   Podczas uroczystości jubileuszowej, 
Katarzyna Maliska i Leszek Karasiewicz – 
jako przedstawiciele zespołu – przyjęli wiele 
życzeń, kwiatów, gratulacji i podarunków. 
Bezpośrednio po mszy świętej i koncercie
w kościele, „Bławatki” zaprosiły na wystawę 
poświęconą 25-letniej działalności zespołu. 
Na uroczystości pojawili się byli i obecni 
członkowie, przyjaciele, rodziny, a także 
sympatycy kaszubskiego folkloru. 

Danuta Ciborowska

    Z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości dnia 10 listopada 
2017 roku w SP7 odbyły się akademie.
   Pod opieką wychowawczyń Katarzyny 
Kniter i Doroty Pestki, uczniowie klas III a i III d 
przygotowali uroczystą akademię, w czasie 
której przywołane zostały ważne wydarzenia 
historyczne związane z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. Młodzi wykonawcy
w przejmujący sposób pokazali, co znaczy 
dla nich patriotyzm.
   Podczas uroczystości uczniowie uczęsz-
czający na kółko tańców kaszubskich zatań-
czyli poloneza, chcąc w ten sposób zazna-
czyć, że chociaż Polskę wymazano z mapy 
świata, nigdy nie wymazano jej z serc 
Polaków. Zawsze byli oni wierni swej tradycji
i kulturze.

Również starszym uczniom szkoły podstawo-
wej i gimnazjum przypomniano burzliwe 
dzieje naszej Ojczyzny na akademii przygoto-
wanej przez pana Michała Dalke wraz z ucz-
niami klasy siódmej. Można było usłyszeć 
znane pieśni z tamtego okresu, takie jak:
,,O mój rozmarynie’’ czy ,, Pierwsza kadro-
wa’’. Cytowano też znane powiedzenia 
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz recyto-
wano wzruszające wiersze: ,, Dwie ojczyzny’’ 
Antoniego Słonimskiego i ,, Gawędę o miłości 
ziemi ojczystej’’ Wisławy Szymborskiej.
   Dzień 11 listopada skłania nas do przypo-
mnienia losów Ojczyzny i do wyrażenia sza-
cunku dla tych, którzy podjęli wyzwanie i wal-
czyli o polskość i wolność.

Dorota Pestka
Marietta Klinger
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   Stowarzyszenie "Dworek Polski" zaprosiło, 
z okazji Święta Niepodległości, na koncert pt. 
"Kawiarenki Piosenki Polskiej". Koncert od-
był się 11 listopada w Auli LO im. Filomatów 
Chojnickich. Podczas koncertu zaprezen-
towali się laureaci III Powiatowego Konkursu 
Kawiarenki Piosenki Polskiej: "Tango Milon-
ga", "Umówiłem się z nią na dziewiątą" - zes-
pół z CKiB w Brusach, "Ta ostatnia niedziela" 
- zespół Łukasz Wasielewski i Kacper Kobus
"Ada to nie wypada" - zespół Adrianna Nowic-

ka i Weronika Metlicka, "Ach śpij kochanie", 
"Czy tak czy nie" - solistka Marta Wieczorkie-
wicz, "Na pierwszy znak", "Już nigdy" -zespół 
Maja i Nadia Czarneckie oraz Zespół Tane-
czny "Rapsodia" z Żukowa i chojnicka EX-
TREMA. Organizatorem było Stowarzysze-
nie "Dworek Polski" oraz Powiat Chojnicki, 
Chojnickie Centrum Kultury, Zespół Szkół 
oraz  LGR „Mòrénka”.
Szacowna Aula Zespołu Szkół pękała po pro-
stu w szwach. Było sporo ponad 200 osób.

Czwartego listopada w sali obrad Rady 
Miejskiej odbyła się promocja II tomu z cyklu  
„Historyczne pomniki Chojnic”. Było to ko-
lejne dzieło Johanna Daniela Titiusa, astro-
noma urodzonego w Chojnicach, pt. „Całko-
wite poddanie ziem pruskich na rzecz Polski”, 
odnoszące się do udziału Chojnic w wojnie 
trzynastoletniej. Promocję poprowadził 
Przemysław Zientkowski. Obok niego zasie-
dli: Mariusz Brunka - prezes Fundacji Inicja-
tyw Obywatelskich im. Marcina Fuhrmanna, 

mgr Przemysław Remer z UMK w Toruniu, 
student Uniwersytetu w Wittenberdze, gdzie 
rektorem w XVII w. był Titius, Chojniczanin
i znalazca jedynego zachowanego oryginału 
dzieła J.D. Titiusa, współautor wydawnictwa 
prof. Igor Kąkolewski z Centrum Badań Hi-
stoycznych PAN w Berlinie oraz dr Ewa 
Drzazgowska. Było też sporo gości zainte-
resowanych kolejnym tomem, tej jakże cen-
nej serii wydawniczej, przywracającej nam 
największe dzieła wybitnych Chojniczan.

Coroczna grudniowa zmiana rozkładów 
jazdy pociągów będzie oznaczała dla 
naszego regionu kilka nowości. Zmianie 
ulegnie trasa pociągu IC Kociewie. Od 10 
grudnia zostanie on skierowany do Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Bydgoszcz i nie 
będzie już jeździł przez Chojnice. W nowym 
rozkładzie przewidziano natomiast nowy 
pociąg TLK Bory Tucholskie, który w drodze

z Trójmiasta do Piły zatrzyma się m.in.
w Tczewie, Czersku i Chojnicach. Wraz 
z grudniową zmianą rozkładu jazdy, wpro-
wadzonych zostanie więcej pociągów z Trój-
miasta do Warszawy, a także pojawią się 
sezonowe połączenia do Zakopanego.  To z 
kolei dobra wiadomość dla chojnickich 
miłośników wypoczynku na nartach.

     Po raz 83. Przegląd Sportowy organizuje 
Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca 
Polski, tym razem 2017 roku.
     Do tego zaszczytnego tytułu nominowano 
20 sportowców. Wśród nich, jako jedyne re-
prezentantki żeglarstwa, po raz pierwszy, 
znalazł się sportowiec z naszego regionu. To 
Irmina Mrózek Gliszczynska z ChKŻ Cha-
rzykowy w parze z Agnieszką Skrzypulec, 
Dzięki naszym głosom dziewczyny mają 
szansę dostać się do finałowej dziesiątki 
plebiscytu, co biorąc pod uwagę właśnie dys-
cyplinę, byłoby ogromnym sukcesem. Irmina 
z Agnieszką zasłużyły na laury, w końcu to 
one zdobyły pierwszy historyczny medal 
mistrzostw świata kobiet w tej klasie. Warto 
podkreślić, że w olimpijskiej klasie!

Jak głosować?  
Głosowanie internetowe na stronie Przeglą-
du Sportowego potrwa do 5 stycznia. Głoso-
wać można raz dziennie. Głosy można odda-
wać też na stronie . Istnieje też polsatsport.pl
możliwość głosowania za pomocą kuponów 
z Przeglądu Sportowego oraz Faktu (od 24 
listopada do 23 grudnia 2017 r.) oraz SMS 
(od 23 listopada 2017 r. do 5 stycznia 2018.
        Irmina z Agnieszką mają nr 15.

Szkoła Podstawowa nr 3 od wielu lat boryka 
się z trudnościami lokalowymi. Związane jest 
to niestety z fatalnym położeniem obiektu.
Z jednej strony jest to jedyna szkoła podsta-
wowa w południowej części miasta (poniżej 
dzielących miasto ulic: Człuchowska, Su-
kienników, Gdańska) i dzieci, którym jest tu 
najbliżej jest tu naprawdę sporo. Z drugiej 
strony wciśnięta w gęstą zabudowę nie ma 
możliwości ekspansji terenowej w najbliż-
szym otoczeniu. Chwała Burmistrzowi, że po 

licznych koncepcjach realizacji reformy oś-
wiaty zdecydował się jednak na rozbudowę 
tej szkoły. Ale dobra wola Burmistrza niestety 
nie wystarczy. Byłem na budowie i „o Boże” 
ukląkłem z wrażenia. Dwóch starszych 
panów z łopatami to tej szkoły nie zbuduje.
W takim tempie, jak jest realizowana ta 
inwestycja, to szykuje nam się powtórka
z remontu Chojnickiego Centrum Kultury. 

                                                          (J.K.)

          W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 przy ulicy Angowickiej 17 listopada ruszył 
cykl spotkań kolekcjonerów, hobbystów i mi-
łośników różnych dziwnych rzeczy. Inicja-
torami spotkań są Józef Kołak i Jacek Hału-
szkiewicz. Na spotkania zapraszają  wszy-
stkich kolekcjonerów, hobbystów, podróż-
ników, turystów i miłośników pracy twórczej. 
Celem nadrzędnym spotkań jest by uczes-
tnicy podzielili się swoją pasją, doświadcze-
niami i wiedzą oraz zainspirowali innych. 

Pomysł skierowany jest do wszystkich zain-
teresowanych bez względu na wiek czy zain-
teresowania. Pierwszym kolekcjonerem, 
który zaprezentował swoją kolekcję był Józef 
Wojciechowski. Przybyli zobaczyli imponu-
jącą kolekcję 800 otwieraczy do butelek.  
Było kilku kolekcjonerów monet i znaczków 
pocztowych. Były też kolekcje nietuzinkowe: 
bagnety, rysunki, zakładki do książek, cukier 
w gastronomicznych opakowaniach i wiele 
innych. Zapraszamy w piątki o 17:00.



Foto: Ch24

Copyright © Piotr Górski 2017 
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Sprostowanie. „W związku z treścią mojej wypowiedzi na temat poglądu pani Kornelii Żywickiej w sprawie potrzeby 
budowy w Chojnicach węzła transportowego oświadczam, iż pani Kornelia Żywicka nie była przeciwnikiem budowy węzła 
transportowego w ogóle, a jedynie węzła w planowanym kształcie, tj. w jej ocenie zbyt dużego".

       Tytuł wiele mówi o moim nastroju, a dodatkowo wzmacnia 
go już „wyczuwalny okres przedświąteczny”. 

 Za oknem pierwszy śnieg, na rynku przepiękna 
choinka i ozdoby, które w tym roku wykonali uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wiem, że to będzie szczegól-
nie piękna choinka. W najbliższy weekend Jarmark Bożona-
rodzeniowy i moc atrakcji, a potem „z górki na pazurki” i już 
Święta i Nowy Rok. Dni będą coraz dłuższe, a optymizm 
będzie wzrastał, ponieważ przystąpimy do realizacji spekta-
kularnych, cywilizacyjnych inwestycji.

 W pierwszym kwartale nowego roku rozstrzygniemy 
przetargi na budowę  transportowego węzła integrującego 
(ścieżki rowerowe, budynek dworca autobusowego, budynek 
dworca PKP, perony, parkingi, program miejski rower), a także 
przetarg na gospodarowanie wodami opadowymi (zbiorniki 
retencyjne, deszczówki, chodniki i ulice).  Wartość tych dwóch 
inwestycji – uwaga – ok. 110 mln PLN! Z czego ok. 78% mamy 
z Unii Europejskiej. I jak tu mówić źle o Unii? Bez Niej 
bylibyśmy daleko w tyle. 

 Równolegle będziemy prowadzić rewitalizację Choj-
nic, ok. 8 mln PLN – czyli ok. 26 kamienic plus nowa ulica Subi-
sława, Wzgórze Ewangelickie i nowy obiekt socjalny na 
Dworcowej.  Dołożymy do tego pakietu ulice osiedlowe i nie 
możemy zapomnieć, że ukończymy (mam nadzieję do 30.IV) 
Chojnickie Centrum Kultury. Jest optymistycznie? Jest! Ale, 
jest też bardzo odpowiedzialnie, ponieważ to ambitny program 
i trzeba będzie maksymalnego zaangażowania nie tylko 
mojego, ale przede wszystkim Zespołu przeszło 100 osób, 
których pracą kieruję na co dzień. 

 Mam świadomość, że 2018 to rok wyborczy, a ten 
aspekt dodatkowo determinuje skuteczność. Reasumując: 
„stanę na głowie” i postaram się wywiązać z moich przyrze-
czeń wyborczych z 2014 roku. 

 Za rok wybory, a proszę pamiętać, że inwestycje, 
które wyszczególniłem będziemy wykonywać do końca 2020 
roku. To precedensowa sytuacja, ponieważ poza „obejściem 
zachodnim” wszystkie tematy będą uruchomione! To będą 

wybory, które określą jakość realizacji przedsięwzięć rozpo-
czętych przeze mnie i mój Zespół. Będę „przy nadziei”, że 
pozwolicie mi Państwo to dokończyć…

 Przed Świętami jednak jeszcze kilka wydarzeń, które 
określił kalendarz i życie. Kończymy budowę dróg na osiedlu 
Bytowskim. Przepraszam za opóźnienie, o powodach już 
pisałem, ale wiem, że mieszkańcy są tolerancyjni, ponieważ 
długo czekali na realizację tych zadań. 

 10.XII wybory uzupełniające – lokal wyborczy SP 8 
przy ul. Młodzieżowej. Jest trzech kandydatów, w tym Marcin 
Łęgowski z mojego komitetu. Oczywiście – szczególnie pole-
cam „mojego kandydata”. Włączyłem się w Jego kampanię 
optymistycznie i w pełni zaangażowany. Pochwalę się, że 
nawet trenowałem, o czym poinformowałem na FB krótkim 
filmikiem. To co mówię do Państwa w materiałach reklamo-
wych (wyborczych) jest szczere i prawdziwe. Ręczę, że to 
dobry kandydat, dlaczego dobry? – bo sprawdzony w dzia-
łaniu. 
 Przy okazji wyborów zostałem pozwany przez komi-
tet PCHS (p. K. Kaczmarek) do Sądu w Słupsku. To był, moim 
zdaniem, „niepotrzebny atak”, który PCHS-owi i Pani Kornelii 
Żywickiej nic nie dał. Nie zmusili mnie do przeprosin – uważam, 
że nikogo nie obraziłem, napisałem tak jak myślę, a co 
najważniejsze nie uzyskali „lansu” kandydatki w mediach. Pan 
Kaczmarek wymyślił sobie, że mam przepraszać i prostować 
we wszystkich lokalnych mediach. Sąd uznał i słusznie, że 
mam tylko prostować w Chojniczaninie. Co mam prostować? 
Otóż to, że Pani Kornelia nie jest przeciwna Węzłowi 
Transportowemu w Chojnicach, tylko jest przeciwna temu, 
który jest zaprojektowany! Takiej satysfakcji jeszcze nie mia-
łem. Przeszło 40 mln PLN  unijnej kasy, super ocena różnych 
gremiów, w tym unijnych, a Pani Kornelii to się nie podoba! No 
cóż? Z satysfakcją więc prostuję i podaję tezę, dla mnie 
sensacyjną wiadomość, że ktoś jest przeciwny przyjęciu 
koncepcji, która podkreślam po raz kolejny ma dofinansowanie 
unijne i wypełnia istniejący od 50 lat w Chojnicach postulat 
społeczny połączenia tunelem ulic Nad Dworcem z Placem 
Kolejowym ( o czym p. Kaczmarek nie musi wiedzieć, bo 
przecież zbyt długo z nami jeszcze nie mieszka w Chojnicach). 
Jeszcze jako „młokos” pamiętam jak mieszkańcy, podnosili 
brak komunikacji z Warszawską przez Nad Dworcem do 

budynku dworca PKP. Reasumując: Państwo zdecydujecie kto 
będzie radnym, ja jednak proszę abyście poszli do wyborów!

 Na koniec dwa wątki: sportowy i kulturalny.

 Sport – Chojniczanka liderem I ligi! Wielki sukces, 
aby wiosną było tak samo dobrze. Ogłosiliśmy przetarg na II 
część dachu na trybunie i ogłosimy przetarg na modernizację 
budynku klubowego. W przypadku awansu (w który wierzę) 
czeka nas inwestycja w podgrzewaną murawę… 

 Chojnicki Klub Żeglarski – Rada Miejska Chojnic
w nowym roku przekaże na własność klubowi Port Jachtowy
i Jacht „Chojnice”. Naprawdę warto! Wspaniały Komandor, 
zarząd i odnoszący sukcesy trenerzy i żeglarze! 

 Kultura – w ostatni weekend września 2018 roku 
mamy szansę na występ w Chojnicach legendarnego zespołu 
„Mazowsze”. Sam w to nie mogłem uwierzyć, ale jest to 
możliwe. Jakie jest prawdopodobieństwo? Moim zdaniem 
wysokie i decyzje zapadną w styczniu, w nowym roku. 

 Chris Norman, wokalista Smokie, który od 1986 roku 
realizuje karierę solową. Hity Smokie i Normana to dopiero jest 
optymizm! Rozmawiamy o lipcu to byłby jedyny koncert 
Normana w Polsce – w Chojnicach! Pierwotnie chciałem, aby 
miasto włączyło się finansowo w to przedsięwzięcie (na pozio-
mie polskiego wykonawcy np.: 30 tys.PLN), ale jak zobaczy-
łem falę hejtu, że Finster jest fanem Normana i realizuje swoje 
cele prywatne, to mówiąc krótko ręce mi opadły. Krytycy nie 
wiedzą, że trzeba siedem razy więcej środków znaleźć od 
sponsorów. No cóż, postanowiłem nie angażować miasta
i oprę pomysł tylko o partnerów komercyjnych i sponsorów. 
Podejmę wyzwanie, mam fantastycznych partnerów. Może 
nam się uda! Norman wydał nową płytę. Wystarczy wpisać na 
you tube Chris Norman 2017 i posłuchać jaka to muza. Pragnę 
również powiedzieć Wam, że fani Normana i Smokie, to nie 
tylko pokolenie lat 70- tych i 80- tych. Są też fani, którzy mają 
naście lat, w tym moja roczna córeczka Liliana!

Życzę Zdrowych i Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Arseniusz Finster
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     Stowarzyszenie Obywatelskie Projekt Chojnicka 
Samorządność zgłosiło swoją kandydatkę w wyborach 
uzupełniających do rady miejskiej, jakie odbędą się w nie-
dzielę, 10 grudnia 2017 r w okręgu wyborczym nr 10 (ul. 
Kościerska od nr 9 – nieparzyste; ul. Młodzieżowa nr 1, 3, 
7a, 9, 11 i nr 4-44 – parzyste). Jest nią Kornelia Żywicka, 
architekt – specjalistka w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego i ekonomii, zaangażowana również w dzia-
łalność społeczną w naszym mieście.

        Szczególnym polem aktywności kandydatki PChS jest 
jej działalność w samorządzie osiedlowym, w którym od 
2015 r. pełni funkcję przewodniczącej zarządu Samorządu 
Mieszkańców Osiedla nr 4 „Hallera-Bursztynowe”. Zna więc 
problemy lokalnej społeczności i stale występuje w jej 
imieniu, co stanowi dobry prognostyk dla ewentualnego 
przyszłego pełnienia funkcji radnej. W razie wyboru uzyska 
bowiem prawo do nieskrępowanego wypowiadania się na 
sesjach rady miejskiej i promowania inicjatyw osiedlowych.

      Na co dzień Kornelia Żywicka prowadzi samodzielną 
działalność gospodarczą w ramach pracowni projektowej, 

będąc autorką wielu projektów architektonicznych, w tym 
wznoszonego obecnie budynku Towarzystwa Przyjaciół 
Hospicjum w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej, a także 
koncepcji nowego targowiska miejskiego przy Blaszaku.   
      Prywatnie jest matką trzech synów. Stąd bliska jest jej 
również problematyka rodzinna. W nielicznych chwilach 
wolnych z zapałem fotografuje, a jej osiedlowa strona 
internetowa najlepiej świadczy o społecznikowskim 
zaangażowaniu autorki.

      Za najważniejsze sprawy jakie chce podjąć w przypadku 
ewentualnej wygranej, uważa poprawę zagospodarowania 
terenu na swoim osiedlu, zwiększenie oferty dla jego 
mieszkańców, w tym  przede wszystkim dzieci. Temu celowi 
powinny służyć środki trafiające do osiedla w postaci 
budżetu obywatelskiego, które powinny być wydatkowane 
uczciwie i racjonalnie. W imię tych zasad Kornelia Żywicka 
jest gotowa przeciwstawiać się wadliwie realizowanym 
inwestycjom i wszelkiej niegospodarności.

    W odniesieniu do ewentualnej pracy w radzie miejskiej 
kandydatka PChS deklaruje swoje zaangażowanie w pro-
blematykę zagospodarowania przestrzennego miasta,
a także wdrożenie nowego programu budownictwa miesz-
kalnego i rewitalizacji domów mieszkalnych pozostających 
w miejskich zasobach.

Kornelia Żywicka – nasza kandydata do rady miejskiej

Drogi Czytelniku!
Piszę o tym odpowiednio wcześniej, abyś mógł podarować so-
bie Boże Narodzenie -  czas szczególny, który masz dany tylko 
raz. Następnego roku będzie inny, mimo, że również świąte-
czny. Zapomnij na te kilka dni o  bieżącej polityce, sporach sa-
morządowych, kłopotach zdrowotnych naszych /Najbliższych.
Podładujmy nawzajem akumulatory miłości, szacunku dla 
drugiego Człowieka, wyrozumiałości dla naszej niedoskona-
łości. Niech dadzą nam siłę i optymistyczne spojrzenie na czas 
poświąteczny. Zawsze można coś zrobić ... jeśli chcemy.

Pamiętaj:
Wersja dla pesymistów (wg  Szwejka/Haszka)  
     - "Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej".
Wersja dla optymistów (wg Redzimskiego)  
    - Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej.

Nucę dla Ciebie stary, dobry przebój "Czerwonych Gitar":

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
... Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku."

Poczujmy więc jego magię, czego Tobie i sobie życzę.
Z serdecznością  Leszek Redzimski

Podaruj sobie Święta!

       Realizowany obecnie w Chojnicach program rewitalizacji 
nie daje nadziei na osiągnięcie zakładanych celów. Nie jest
w szczególności takim program wzniesienie budynku na ulicy 
Dworcowej, w którym będą się mogły spotykać osoby 
wykluczone… W ramach tworzenia węzła integracyjnego 
mamy przecież wyremontować m.in. budynek dworcowy,
w którym miejsc na spotkania będzie aż nadto, a przyjeż-
dżających na dworzec pociągów nadal niewiele. Nie zatem
w kolejnych salkach tkwi problem z wykluczonymi społecz-
nie: bezrobotnymi, osobami opuszczonymi, seniorami, 
niepełnosprawnymi itp., ale w realnym i skutecznym 
programie aktywizacji tych środowisk.
     Aby ogarnąć ten problem trzeba przede wszystkim 
zmienić do niego podejście.  Przywrócenie osób wykluczo-
nych społeczności, w której one żyją, wymaga trojakiego  
podejścia. Po pierwsze ogólnego, w którym najważniejszy 
jest rzeczywisty rozwój miasta. Jeśli będzie się ono rozwijało, 
co objawi się w spadającym bezrobociu, zwiększeniu udziału 
w nim mieszkańców młodszych, czynnych zawodowo i akty-
wnych społecznie, łatwiej będzie osobom wykluczonym 
otrzymać efektywną pomoc. Program oparty wyłącznie na 
inwestycjach nie spowoduje, że samotny senior otrzyma 
opiekę, a bezrobotny pracę. Ten pierwszy musi znaleźć 
bowiem placówkę, która zapewni mu pomoc, a ten drugi po 
prostu zatrudnienie. Po drugie nie można wszystkich 
wykluczonych traktować jak jednolitego stada. To prawda, że 
wszystkie te osoby łączy tzw. wykluczenie, stanowiące 
swoistą postać wyobcowania, które jest skutkiem ich biedy, 
choroby, braku właściwych wzorców społecznych itp. Każde 

środowisko osób wykluczonych jest zatem inne i wymaga 
innego podejścia. Organizowanie wspólnych spotkań mło-
dych bezrobotnych i samotnych seniorów nie wydaje się 
zatem sensowne, chyba że chce się z tego zrobić wyłącznie 
kolejny miting nieszczęśliwców. Natomiast praca z poszcze-
gólnymi grupami miałaby sens wyłącznie wtedy, gdy podmio-
tami prowadzącymi ją byłyby instytucje odpowiedzialne za 
dany wycinek naszej rzeczywistości społecznej. Czasy,
w których wszyscy znają się na wszystkim na szczęście już 
dawno minęły. Tak jak w medycynie zdiagnozowany chory na 
wątrobę nie powinien zawracać głowy kardiologowi, tak też 
specjalista w zakresie doradztwa zawodowego nie jest 
najlepszym kandydatem na opiekuna dla narkomanów. 
Dlatego też nad bezrobotnymi opiekę powinien roztoczyć 
Powiatowy Urząd Pracy, a nad bezdomnymi zaś odpowiednie 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej itp. Wreszcie po 
trzecie, nie sposób przecenić podejścia stricte indywidual-
nego, czyli pomocy konkretnej osobie, której specyfice, 
możliwościom, kłopotom winniśmy wyjść naprzeciw w ra-
mach indywidualnego programu pomocy.
     Stara zasada pedagogiczna głosi, że za dobre należy 
wynagradzać, a za złe karać. Dlatego przygotowując 
efektywny program rewitalizacji społecznej, czyli przywraca-
nia społeczeństwu jednostek, które chcą się w nim odnaleźć, 
musimy również odwołać się do środków dyscyplinujących. 
Dotyczy to przede wszystkim tych mieszkańców, którzy 
nagminnie łamią zasady współżycia społecznego, hołdują 
patologicznemu stylowi życia i pasożytują na bliźnich. 
Nigdzie nie jest to aż tak widoczne jak w stosunkach 

sąsiedzkich. I właśnie dlatego radni PChS wystąpili z inicja-
tywą wypracowania w naszym mieście, wraz z innymi 
podmiotami wynajmującymi chojniczanom mieszkania (np. 
spółdzielniami), programu postępowania z osobami szcze-
gólnie uciążliwymi dla współmieszkańców.
    Zasikane klatki schodowe, zdemolowane strychy, zastra-
szeni sąsiedzi, bezczynna straż miejska i policja oto obraz 
wielu bloków i kamienic naszego miasta. Bezkarność rodzi 
bezczelność, a zaniechania władzy zachęcają do jeszcze 
większej bezczelności. Jeśli do tego dodamy jeszcze proces 
stopniowego wyprowadzania się zamożnych mieszkańców
z Chojnic, to gotujemy sobie los wielu miast współczesnego 
świata, których śródmieścia zamieniają się z wolna w getta 
przestępczości lub zwykłe slamsy. Temu zagrożeniu nie za-
pobiegną lakoniczne zapisy regulaminów porządku domowe-
go, które zaledwie wspominają o możliwości, na przykład 
wykluczenia z członkostwa w spółdzielni lub pozbawienia 
prawa do lokalu komunalnego. Kolejka chętnych do zasiedle-
nia wolnych lokali jest duża. Nie powiniemy więc pozbawiać 
się prawa do eksmitowania tych, którzy z prawa do korzysta-
nia z zasobów mieszkaniowych miasta korzystać nie powinni. 
Oczywiście nie chodzi tu o przypadki biedy. Wspólnota samo-
rządowa powinna wspierać ubogich, ale eksmisja powinna 
być normalnym sposobem postępowania z notorycznymi 
pijakami niszczącymi przydzielony im lokal czy awanturnika-
mi zatruwającymi życie sąsiadom. Albo zdobędziemy się 
wreszcie na stanowczość albo problemy będą narastać
i  żadne „odgórne” programy rewitalizacji temu zjawisku nie 
zapobiegną.                                              Mariusz Brunka
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Cz. 2

 Największą była grota „Zbawiciel który krwią 
się poci” znajdująca się nad kostnicą. 
Podczas rewitalizacji chciano ją całkowicie 
rozebrać i bezpowrotnie zniszczyć. Jednak  
za wstawiennictwem mieszkańców Chojnic, 
została ocalona. Figury są odlewem 

gipsowym i znajdują się w bardzo złym stanie 
technicznym, będą odnowione jeżeli znajdą 
się na to pieniądze. W 1917 roku w górnym 
ogrodzie przy ul. Wysokiej ustawiono figurę 
św. Franciszka. Przed figurą została 
pochowana s. Adelgund Tumińska która 
zginęła tragicznie w dniu 15 Lutego 1945 
roku, stając w obronie innych sióstr przed 
agresywnym zachowaniem się żołnierzy 
radzieckich.

           Na wiosnę 1905 roku podczas 
porządkowania i upiększania ogrodu, na 
wzgórzu ustawiono drugą figurę „Anioła 
Stróża z dzieckiem”. Była darem dla zakładu 
ofiarowanym przez pannę Wolszlegier 
(siostra ks. Antoniego Wolszlegiera). Obie 
figury różnią się wieloma szczegółami. Na tej 
z ogrodu Mariańskiego: Anioł ma wyciągnięte 

lewe ramię wskazujące dziecku kierunek, tak 
jakby wyznaczał drogę. Głowa anioła jest 
pochylona w kierunku lewej ręki. Suknia 
anioła jest zupełnie inaczej ułożona jak ta u 
anioła przy schodach na wzgórzu. Stopa 
dziecka jest wysunięta poza postument. 

Natomiast anioł przy schodkach ma lewe 
ramię skierowane do przodu a głowa jego 
zwrócona jes t  w  k ie runku  dz iecka . 
Ciekawostką jest to, że dwie opisywane wyżej 
figury „Anioła Stróża z dzieckiem”, wykonane 
są z piaskowca, podobnie jak inne darowane 
figury, a w szczególności te stojące w niszach 
budynków zespołu szpitalnego. Natomiast 
pozostałe, szczególnie te w grotach są 
odlewami gipsowymi. Wskazuje na to czas 
ich ustawienia. Te pierwsze były stawiane
w okresie prosperity miasta (do roku 1913r.), 
natomiast gipsowe przypadają na okres 
trudności gospodarczych (I wojna światowa
i wczesny okres międzywojenny). 

              Do dnia dzisiejszego zachowała się 
tylko część ogrodu przy ulicy Wysokiej. 
Odsunięcie sióstr od szpitala oraz upływ 
czasu  spowodował degradację ogrodu. 

Rozebrano mur usunięto wspaniałą fontannę 
oraz kamienne groty, które znajdowały się w 
ogrodzie. Zlikwidowano ul. Klasztorną i 
wybudowano nowy zjazd dla karetek 
pogotowia. Także figura „Anioła Stróża z 
dzieckiem” stojąca nad kostnicą popadła w 

zapomnienie. Okres II wojny światowej 
dokonał dalszego jej zniszczenia, a z czasem 
zarosła krzakami i została zapomniana. 
Natomiast trudniejszą sprawą do wyjaśnienia 
jest zaginięcie figury „Anioła Stróża z dziec-
kiem” z ogrodu leżącego od strony kościołów. 
Natknąłem się tylko na dwie karty pocztowe
(z obiegu 1910r. i 1915r.) które pokazują 
figurę w ogrodzie. Więc stała tam jeszcze 
jakiś czas przed ostatnim datowaniem. Zapis 
z kroniki szpitala mówi, że w listopadzie 1914 
roku w celu rozładowania tłoku na oddziałach, 
w ogrodzie szpitalnym przystąpiono do 
budowy specjalnych baraków dla chorych na 
tyfus. Jak wskazują stare pocztówki, figura 
stała w miejscu postawienia baraków (dzisiaj 
podjazd na taras dla wózków). Wszystko 
wskazuje, że to w tym czasie usunięto lub 
przestawiono figurę „Anioła Stróża z dziec-
kiem”. Druga data która może wskazywać na 
usunięcie figury to rok 1937, kiedy to oddano 
do użytku nową plebanię dla kościoła. W tym 
czasie nastąpiła likwidacja ogrodu. W miejscu 
dawnej pergoli zbudowano nową drogę 
dojazdową, a wzdłuż prywatnych ogródków 
postawiono nowy płot. Wykluczam poja- 
wiające się plotki, że figurę usunęli Niemcy 
podczas porządkowania parku. Zdjęcia 
pokazujące objęcie szpitala przez niemiecką 
jednostkę wojskową w 1939 roku, potwier-
dzają tę tezę gdyż na fotografiach nigdzie nie 
widać figury.
     Brak figury potwierdzają starsi mieszkańcy 
miasta, gdyż pamiętają oni z przed wojny 
figurę nad kostnicą lecz o tej w ogrodzie nic 
nie wiedzą. Do chwili obecnej nie udało mi się 
ustalić co stało się z figurą i jakie były jej 
dalsze losy. Obie figury cechuje jedna 

wspólna cecha. „Anioł Stróż” pokazuje 
dziecku kierunek. Kiedy przyjrzymy się 
układowi ścieżek i uliczek, figury „Aniołów 
Stróży” wskazują nam kierunek w którym 
mamy się poruszać wokół szpitala. A więc 
prócz elementu estetyki, spełniały jeszcze 

jedną rolę, być może wcale nie zamierzoną, 
były figurami - drogowskazami. Figura
w ogrodzie wskazuje kierunek do drogi, która 
prowadzi do kostnicy i na wzgórze, natomiast 
figura nad kostnicą wskazuje wyraźnie ul. 
Klasztorną. Czy miało być tych figur więcej, 
tego zapewnie już nigdy się nie dowiemy?    

Andrzej Lorbiecki
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Z Dębnicy w świat
     Do grona najbardziej zasłużonych organizatorów szkolni-
ctwa w niepodległej Rzeczypospolitej należał dr Jan Riemer, 
wychowanek Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Choj-
nicach, aktywny członek organizacji filomackiej „Mickiewicz”.

Gimnazjalista chojnicki
     Jan Riemer urodził się 13 września 1876 roku w Dębnicy
w powiecie człuchowskim. Wieś ta miała odległą metrykę, 
bowiem lokowana była przez Krzyżaków w 1350 roku. 
Rodzina przyszłego filomaty i kuratora aż trzech okręgów 
szkolnych była, jak pisał w swym życiorysie, „przeważnie 
zniemczona”. Ojciec Herman (zamożny gospodarz – kaszub-
ski gbur) i matka Teresa (z Labenzów) dbali o edukację syna
i umożliwili mu kształcenie w gimnazjum klasycznym w Choj-
nicach (1887-1897). W chojnickim gimnazjum młody Riemer 
„odnalazł drogę do Polski”, działając (1892-1897) w tajnym 
kole filomackim „Mickiewicz” (pełnił odpowiedzialne funkcje 
bibliotekarza i kasjera). Po złożeniu egzaminu dojrzałości 
(1897) przez dwa lata pracował w handlu (w południowej 
Rosji), a następnie podjął studia teologiczne (w Pelplinie oraz 
w Münster). W 1901 roku zrezygnował z teologii na rzecz 
ekonomii (uniwersytet w Münster), zaś w latach 1902-1907 
studiował chemię na uniwersytecie wrocławskim. W marcu 
1907 roku zwieńczył studia doktoratem, przygotowując 
dysertację dotyczącą powstawania i eksploatacji złóż 
naftowych (wydanej we Wrocławiu pt. „Über die Entstehung 
des Erdöls”). 

Nauczyciel z powołania
Jeszcze w czasie pobytu w seminarium pelplińskim 

założył (1900; wspólnie ze Stanisławem Czaplewskim) koło 
seniorów filomatów chojnickich. Była to jedyna tego typu 
organizacja byłych już gimnazjalistów na obszarze zaboru 
pruskiego. Członkowie koła odbywali zjazdy, uczestniczyli 
w zebraniach (najczęściej w mieszkaniu doktora Hipolita 
Ostoi – Lniskiego) organizacji filomackiej w Chojnicach, 
wspierali młodszych kolegów radami i „zasilali książkami 
tajną bibliotekę”. Po zaprzestaniu działalności koła seniorów 
w 1905 roku Riemer, student wrocławskiego uniwersytetu, 
opiekował się nadal chojnickimi filomatami z ramienia 

tajnego akademickiego Związku Młodzieży Polskiej („Zet”). 
Do końca życia pozostał wierny filomackim wartościom; brał 
czynny udział w pracach Związku Filomatów Pomorskich.
       W roku 1909 pochodzący z  podczłuchowskiej Dębnicy 
Jan Riemer podjął pracę w szkolnictwie; był nauczycielem 
języka niemieckiego  m. in. w gimnazjum Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Płocku (późniejszego Gimnazjum im. Włady-
sława Jagiełły, zwanego potocznie „Jagiellonką”), w szkole 
handlowej w Mławie  i w szkołach średnich w Warszawie.
W latach 1914-1915 jako poddany pruski służył w armii 
niemieckiej na frontach pierwszej wojny światowej. Po 
zwolnieniu z wojska ponownie zatrudniony został na stano-
wisku nauczyciela germanisty w szkołach warszawskich,
w roku szkolnym 1919/1920 pracował w stołecznym Gimna-
zjum im. Stefana Batorego. Jak podają badacze dziejów 
oświaty Stanisław Konarski i Jerzy Szews „miał opinię 
nauczyciela bardzo wymagającego, ale zarazem dobrego 
dydaktyka, sumiennego i punktualnego niemal do przesady”.

Kurator i naukowiec
Na przywróconych Macierzy ziemiach Pomorza 

Nadwiślańskiego były filomata chojnicki organizował 
struktury szkolnictwa jako wizytator, a następnie naczelnik 
wydziału szkół średnich utworzonego w 1920 roku 
toruńskiego kuratorium. Znakomicie orientował się przecież 
w realiach pomorskiej oświaty. Władze ministerialne liczyły, 
że zdoła on naprawić napięte relacje między jego poprzed-
nikiem, kuratorem Gąsiorowskim, a administracją szkolną
i nauczycielami. Od maja 1922 r. do końca sierpnia 1925 r. 
pełnił zatem równie zaszczytną co odpowiedzialną funkcję 
kuratora okręgu szkolnego pomorskiego ( z siedzibą w To-
runiu), później zaś był kuratorem w okręgach krakowskim
i lwowskim. Jako pomorski kurator był człowiekiem dialogu, 
doprowadzając do załagodzenia licznych konfliktów perso-
nalnych w tym trudnym wówczas do kierowania okręgu 
szkolnym. 
      Do pracy pedagogicznej powrócił w 1928 roku, 
wtedy także zajął się działalnością naukową; w latach 30. XX 
wieku odbył podróże naukowe do Niemiec i Austrii. W drodze 
do Niemiec chętnie zatrzymywał się w Dębnicy, gdzie 
mieszkała jego siostra. Z jednej z takich wizyt pochodzi 

przesłana do Siedlec karta pocztowa (na ilustracji). Od 1928 
r. do wybuchu drugiej wojny światowej dr Riemer był lektorem 
języka niemieckiego i wykładowcą niemieckiej korespon-
dencji handlowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej, 
zabiegał ponadto o rozbudowę biblioteki seminaryjnych 
lektoratów języków angielskiego, francuskiego i niemie-
ckiego (w latach 1928-1930 zajmował stanowisko zastępcy 
dyrektora biblioteki SGH). Należał do Towarzystwa Nauko-
wego w Toruniu i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk.

Pracowity żywot
       Agresja hitlerowskich Niemiec i rozpoczęcie drugiej 
wojny światowej zastały go na rodzinnym Pomorzu. Ta nowa 
sytuacja doprowadziła doktora Riemera, „spolonizowanego 
Niemca”, do załamania psychicznego. Kiedy poczuł się 
lepiej, wspierany przez przyjaciół wychowanek chojnickiego 
gimnazjum znalazł zatrudnienie jako germanista w szkole 
Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Wierzył, iż po zakoń-
czeniu zmagań wojennych poświęci się rewindykacji dóbr 
kultury zrabowanych przez niemieckiego okupanta. Marzył 
też, jak wielu innych pomorskich miłośników wiedzy, o utwo-
rzeniu uniwersytetu w Toruniu.
     Dr Jan Riemer nie doczekał jednak zrealizowania 
swych marzeń: zmarł nagle na atak serca 13 listopada 1941 
roku w Warszawie i spoczął na cmentarzu Powązkowskim. 
Jak napisał Marian Fryda w „Merkuriuszu Człuchowskim”
1-2/ 1998) w uroczystościach pogrzebowych „uczestniczyli 
przyjaciele Doktora a także rodzina z Pomorza, wśród której 
wielu było ubranych w niemieckie mundury i to niekoniecznie 
Wehrmachtu. Tak to dziwnie układały się losy ludzi z daw-
nego pogranicza polsko-niemieckiego”.
      Chojnicki filomata był znakomitym znawcą polskiej 
flory, owocem jego licznych wędrówek po kraju był 28 – 
tomowy zielnik. Dr Riemer zgromadził także bogaty 
księgozbiór krajoznawczy. Zarówno zielnik jak i zbiory 
biblioteczne doktora przekazane zostały w 1947 roku, 
zgodnie z jego wolą, Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika
w Toruniu, którego utworzenie, jak wspomniano, postulował 
w okresie międzywojennym.

Kazimierz Jaruszewski

Kościół parafialny 
pw. Świętego Krzyża z 1894r.
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Wykorzystując mój najnowszy nabytek w kolekcji, w postaci 
niebywałego zdjęcia z wykazem wszystkich osób, które na 
nim są oraz mając jako absolwent niebywały sentyment do 
Technikum, znajdującego się na ulicy Dworcowej, w grudnio-
wym wydaniu gazety przedstawiam państwu szkołę z okresu 
międzywojennego, od której wszystko się (w sensie edukacji) 
zaczęło. Do zdjęcia dołączam pocztówkę z obiegu, wydaną
w roku 1929 r. Tak właśnie wówczas wyglądała szkoła i po-
bliska część ulicy Dworcowej. Zdjęcie przedstawia pierwszą 
klasę państwowej koedukacyjnej szkoły handlowej z okresu 
międzywojennego.  Ktoś zadał sobie troszeczkę trudu by opi-
sać na odwrocie z imienia i nazwiska wszystkich uczniów 
oraz dwóch profesorów znajdujących się na fotografii. Profe-
sorowie to : Zachemski oraz  Pniaczek, który po śmierci pier-
wszego dyrektora szkoły, w 1936 r. został mianowany na jego 
następcę i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. Być może są 
jeszcze w Chojnicach osoby, które pamiętają owych profe-
sorów, będzie mi również bardzo miło jeśli ktoś rozpozna na 
zdjęciu, któregoś ze swych rodziców bądź dziadków, co 
prawda większość nazwisk nie obiła mi się o uszy, ale są też 
nazwiska swojsko brzmiące, których przedstawiciele nasze 
miasto zamieszkują, jak np. Pestka, Warsiński czy Drobiński.

Szkoła Handlowa na ulicy Dworcowej rozpoczęła swą 
działalność w styczniu 1924 r. od półtorarocznych państwo-
wych kursów handlowych. Szkoła miała za zadanie nie tylko 
uczyć ale i wychowywać. Ze względu na niebywałą (nawet jak 
na były zabór pruski) konkurencję kupiecką ze strony Niem-
ców zamieszkałych w Chojnicach, szkoła miała być placówką 
uświadamiania narodowego, mającą na celu wyszkolenie 
dobrego pracownika handlu. Szczególnie dla nowo przyby-
łych do miasta Polaków (po odzyskaniu przez Chojnice 
niepodległości) nieznających tutejszych realiów szkoła miała 
przygotować młodego człowieka na stawienie czoła  
zgermanizowanemu Pomorzu i bogatym Niemieckimi 
kupcom, którzy byli tu zakorzenieni od wieków i znali od 
podszewki lokalny handel. Plan wydawał się prosty, 
przemyślany w samym ministerstwie a sami rządzący 
myśleli,  że " pograniczni" Niemcy, stopniowo będą przenosić 
swoje interesy w głąb Niemiec, czując na plecach oddech 
polskich interesów jak i niechęć lokalnego społeczeństwa do" 
obcego kapitału". Niestety w 1933 roku do władzy w Niem-
czech doszedł Adolf Hitler i zamiast interesy niemieckie na 
ziemi chojnickiej być stopniowo wypierane, dostały potężne 
wsparcie. Tuż po objęciu władzy przez Hitlera, w Niemczech 

powstał specjalny fundusz kolonizacyjny, mający na celu 
wykupywanie przygranicznych ziem na Pomorzu i osie-
dlanie na nich rodowitych Niemców. W ten sposób powstało 
wiele majątków ziemskich, jak choćby w pobliskim Sternowie, 
gdzie gospodarzami byli Niemcy, którzy zatrudniali do pracy 
na gospodarstwie niemajętnych Polaków. Gospodarstwa te 
w rzeczy samej wspierały Niemieckich kupców a kapitał
z Niemiec płynął szerokimi strumieniami, gdyż naprawdę był 
okazały. Pierwsi absolwenci szkoły też nie mieli lekkiego 
życia po wybuchu wojny. Szkoła choć na całym Pomorzu 
miała bardzo dobrą renomę, to jej uczniowie w czasie wojny 
byli szykanowani przez Niemców, często uciekając w głąb 
kraju, zostając wywiezionymi na przymusowe roboty a nawet 
ginąc w Dolinie Śmierci. Ci jednak, którzy przeżyli, pomogli
w duchu patriotyzmu przetrwać następnemu pokoleniu 
komunizm, bo patriotyzm w tej szkole zawsze był priorytetem.

Krystian Reszczyński

PAŃSTWOWA KOEDUKACYJNA SZKOŁA HANDLOWA
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      W dzieciństwie nie raz słyszałem od innych dzieci, że im 
głębiej będę kopał dziurę,  to na pewno dokopię się do Chin. 
Wysłuchiwałem opowieści o misiach panda, o murze chiń-
skim widzianym z kosmosu i mistrzach kung fu z Klasztoru 
Szaolin. Wtenczas Chiny były dla mnie miejscem praktycznie 
nieosiągalnym. Dorosłe życie pokazało, że wystarczy kupić 
bilet, postarać się o wizę turystyczną i ruszyć ku abstraktowi
z dzieciństwa. Abstrahując od dziecięcych wizji i stereotypów, 
Chiny są krajem, który znacznie wyróżnia się od innych 
bogactwem kulturowym oraz architektonicznym, a także 
spektakularnymi i zróżnicowanymi cudami natury. 
      Zastanawiasz się czy Chiny powinny znaleźć się na twojej 
liście podróży albo nie jesteś pewny, czy współgrają z potrze-
bami twojej rodziny albo twojego stylu podróżowania? Trudno 
odpowiedzieć na te pytania dopóki nie pojedzie się do Chin. 
Kraj ten ma najliczniejszą populację na świecie oraz zajmuje 

ogromne obszary kontynentu azjatyckiego. Ma wiele do 
zaoferowania dla każdego i na pewno zapewni niezapomnia-
ne doświadczenia. 
       Chiny mają historię sięgającą ponad 4 tysięcy lat wstecz
i kulturę tak bogatą, jak długą historię chińskiej cywilizacji. 
Język chiński wyróżnia się od innych oryginalnością i złożo-
nością. Wywarł wpływ na inne języki azjatyckie, tj. język 
japoński, koreański czy wietnamski. Chiny posiadają bogatą 
historię uprawiania herbaty, medycyny naturalnej, kaligrafii, 
opery, wyrabiania strojów ludowych czy porcelany. Na 
różnorodność kulturową znacznie wpływa ponad 55 mniej-
szości etnicznych. Jest wiele dróg, które wiodą do poznania 
tej wspaniałej kultury. Za pośrednictwem biura podróży 
można wybrać popularne kierunki turystyczne , tj. Jedwabny 
Szlak czy trasę od Pekinu przez Szanghaj, Xi'an, Hangzhou, 
Yangshuo do Hong Kongu albo indywidualnie zaplanować 
podróż zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. 
Wystarczy sięgnąć do dobry przewodnik po Chinach i poczy-
tać fora internetowe.   
    Jeżeli szukasz mieszanki starożytnej kultury i jej 
nowoczesnej odsłony, a także pragniesz wypocząć w malow-
niczej scenerii, to warto zdecydować się na klasyczny szlak, 
najbardziej popularny wśród turystów, tj. wiodący z północ-
nego wschodu (Pekinu) na Południowy Wschód (Hong 
Kongu). Pekin i Xi'an pozwolą poznać historię chińskiego 
imperium i rewolucji. Historia Pekinu sięga niemal 3 tysięcy 
lat, z czego 800 lat jako stolicy kraju. Warto przejść chociaż 
kilka mil wzdłuż Muru Chińskiego, odwiedzić Zakazane 
Miasto czy zobaczyć Armię Terakoty Cesarza Qin Shi Huang 
w Xi'an. Szanghaj reprezentuje kierunek Chin na przyszłość, 
odsłaniając swoją futurystyczną zabudowę. Ponadto miasto 
słynie ze swojego życia nocnego i licznych klubów. Rejs 
statkiem po rzece Li odsłania piękno i krajobraz regionu 

Guilin i Yangshuo, uwiecznianego na setkach chińskich 
obrazów, a nawet na 20-juanowym banknocie. Pola ryżowe
w tym regionie to najpiękniejszy krajobraz powstały dzięki 
ingerencji człowieka. Wspinaczkę na Wzgórze Wiktorii
w Hong Kongu, która potrafi być trudna, jeśli nie zdecydujemy 
się na kolejkę i pójdziemy o własnych siłach, wynagradza 
piękna panorama całego miasta.
     Przed wyjazdem do Chin spotkałem się z różnymi opiniami 
i stereotypami na temat Chin. Między innymi mówiono mi, że 
Chińczycy są opryskliwi i niegrzeczni, jedzą psy, nie znają 
języka angielskiego, a chińska kuchnia jest niesmaczna. Nie 
ulegam łatwo stereotypom i nie dałem się zniechęcić do 
wyjazdu. Na miejscu przekonałem się, że prawie wszystkie 
negatywne opinie na temat Chińczyków są nieprawdziwe. 
Nie spotkałem się z żadnym przykrym kontaktem z Chiń-
czykami. Personel hotelu czy ludzie spotykani na ulicy 

w interakcji byli grzeczni i pomocni. Pytani o drogę do 
poszukiwanego miejsca, chętnie wskazywali trasę, a nawet 
potrafili podprowadzić do celu. Faktycznie znajomość 
angielskiego przeciętnego Chińczyka jest słaba, a nawet 
żadna, niemniej jednak miejscowi służą pomocą posiłkując 
się na migi albo translatorem w telefonie komórkowym. 
Chińczycy są fanami telefonii komórkowej i aplikacji, więc 
używanie translatorów jest dla nich powszedniością. Kuchnia 
chińska różni się od kuchni polskiej. Osoby, które nie lubią 
zmian i eksperymentów w jadłospisie mogą faktycznie mieć 
problem z polubieniem tej kuchni. Jadłospis jest bardzo 
zróżnicowany i inspirowany różnymi rejonami Chin. Kuchnia 
chińska jest najbardziej zróżnicowana i smaczna ze wszys-
tkich krajów azjatyckich, które odwiedziłem. Szczególnie 
smakowała mi kaczka po pekińsku, pierogi o przeróżnym 
farszu w Szanghaju i pikantna kuchnia syczuańska. Walorem 
tej kuchni jest także jej cena, która jest atrakcyjna w stosunku 
do cen polskich i europejskich. Chińczycy dbają o standardy 
higieny, więc lokale są czyste i zachęcają, żeby się w nich 
stołować. Psów w menu nie zobaczycie w Pekinie ani w in-
nych popularnych miejscach. Coraz częściej Azjaci odrzuca-
ją tradycję jedzenia psiego mięsa. Większość krajów 
azjatyckich zaczyna uznawać ten proceder za nielegalny. 
Amatorzy piwa też znajdą coś dla siebie. Piwo w Chinach 
zawiera objętościowo mniej alkoholu, ale jest smaczne
i ochłodzi w upalny dzień.  
    Kolejnym pozytywnym aspektem podróżowania po 
Chinach jest ich infrastruktura i komunikacja. Metropolie, 
takie jak Szanghaj, Pekin czy Hong Kong posiadają bardzo 
efektywną sieć metra. Za kilka złotych dziennie metro 
powiezie nas do każdej wybranej lokacji turystycznej. 
Przemieszczając się pomiędzy miastami najtaniej podróżo-
wać koleją. Pociągi są tanie i szybkie. Bilet najlepiej zakupić

z wyprzedzeniem. Odległości w Chinach potrafią przytłaczać. 
Jeśli nie chcesz spędzić kilku lub kilkunastu godzin w pocią-
gu, możesz wybrać przelot samolotem jednego z kilkunastu 
przewoźników na rynku Chińskich. Ceny biletów są droższe 
niż bilety tanich linii lotniczych w Europie, jednak pozostają
w granicach średniego budżetu.  
      Jeżeli lubisz zakupy, to Chiny na pewno są miejscem dla 
ciebie. Znajdziesz tu komercyjne i pełne najlepszych zachod-
nich marek galerie handlowe, ale także lokalne markety i tar-
gi, pełne unikalnych, często ręcznie robionych przedmiotów, 
ubrań, suwenirów, a także przypraw i potraw. Jeśli chcesz 
kupić dobrą chińska herbatę, czy unikatowy zestaw 
do jej parzenia, wysokiej jakości jedwabie, biżuterię
z autentycznych pereł czy nefrytu, to zapewne je tam 
znajdziesz. Chińczycy lubią się targować, więc cena 
zakupionych przedmiotów może być bardzo atrakcyjna.    
      Chiny to fascynujący i zróżnicowany kulturowo kraj, który 
gości ponad 100 milionów turystów rocznie i uchodzi za 4 
najbardziej popularny turystycznie kierunek na świecie. 
Gospodarka Chin przeżywa rozkwit i wtóruje na rynkach 
światowych. Dzięki dobrej infrastrukturze, czystych ulicach, 
hotelach i restauracjach czułem się bezpiecznie poruszając 
się po Chinach. Nikt mnie nie zaczepiał, nachalnie nie 
namawiał do korzystania z usług lub kupowania towarów, nie 
musiałem zajmować sobie głowy, gdzie bezpiecznie trzymać 
plecak i portfel. Ludzie są tobie życzliwi i pomocni, nie 
oczekują niczego w zamian. Chiny są przeludnione, więc 
często przebywając w tłumie warto mimo wszystko mieć oko 
na swoje kosztowności, ponieważ kieszonkowcy nie próż-
nują nawet w tak bezpiecznym kraju jak Chiny.
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MBP otrzymała książkę o Pawle Althamerze 
– polskim współczesnym rzeźbiarzu
-
     Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Chojnicach będą mogli zapoznać się z syl-
wetką polskiego nowoczesnego artysty Paw-
ła Althamera. Kuratorka sztuki współczesnej 
z Nowego Jorku, Monika Szczukowska 
przekazała bowiem do biblioteki książkę 
Karola Sienkiewicza „Patriota Wszech-
świata”.

        Monika Szczukowska jest kuratorką 
sztuki współczesnej i historykiem sztuki. 
Pochodzi z Chojnic, ale mieszka i pracuje
w Nowym Jorku. Współpracuje na poziomie 
muzealnym z wieloma czołowymi artystami 
współczesnej awangardy, międzynarodo-
wymi i polskimi, a także z Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. Do rodzinnego 
miasta przyjechała z okazji Jesiennych 
impresji z Galerią Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego i 24 listopada w Baszcie Nowa 
wygłosiła wykład „Jak blisko nam i jak daleko 
do sztuki amerykańskiej? Czy sztuka współ-
czesna jest międzynarodowa?”. W trakcie 
tego spotkania Monika Szczukowska prze-
kazała na ręce dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Chojnicach Anny Lipińskiej 
egzemplarz książki poświęconej jednemu

z polskich współczesnych rzeźbiarzy. Jest to 
reportaż Karola Sienkiewicza „Patriota 
Wszechświata. O Pawle Althamerze”, wyda-
ny niedawno przez Wydawnictwo Karakter
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
w serii „Mówi Muzeum”.

       Jak zauważa Monika Szczukowska, 
celem tej publikacji jest dotarcie z tematyką 
sztuki nowoczesnej do każdego czytelnika, 
„zwłaszcza takiego, który twierdzi, że sztuki 
nie rozumie”, a także „opisanie, o co chodzi
w sztuce współczesnej: jak ona się wydarza, 
jak jest produkowana, jak jest niezależna i jak 
wchodzi w różnego rodzaju interakcje, na 
przykładzie najsławniejszego polskiego 
artysty”. Paweł Althamer od 30 lat tworzy na 
pograniczu sztuki i działań społecznikow-
skich. Zasłynął wieloma akcjami, a także 
napisem „2000” ułożonym ze świateł 
mieszkań bloku na Bródnie czy tamtejszym 
Parkiem Rzeźby.

        Przekazana książka po opracowaniu
i wciągnięciu do bibliotecznych zbiorów 
będzie dostępna dla czytelników w Wypoży-
czalni Literatury Pięknej i Popularnej dla 
Dorosłych. 

Tekst: MBP w Chojnicach

W ramach obchodów  Święta Niepodle-
głości, 10 listopada w auli Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Chojnicach odbyło się XVIII 
Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną  
,, Cześć Polskiej Ziemi '', którego organizato-
rem była Szkoła Podstawowa nr 1 , a współ-
organizatorami:  Chojnickie Centrum Kultury 
i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Choj-
nicach.  Przegląd rozpoczął się od programu 
artystycznego (wiersze patriotyczne) w wy-
konaniu uczniów SP 1 pod kier. p. Grażyny 
Czapiewskiej, który wprowadził zgroma-
dzoną publiczność w atmosferę i charakter 
Święta Niepodległości. W przeglądzie wzięli 
udział uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nasze-
go regionu. Zaprezentowało się 45 pod-
miotów wykonawczych ( soliści, duety, 
zespoły). Prezentowane piosenki były oce-
niane przez jury w składzie : p. Mirosława 
Węsierska – Karasiewicz, p. Edyta Wąchała
i p. Przemysław Woźniak. Konferansjerami 
były druhny komendy hufca ZHP Chojnice : 
Julia Jamrozik, Karolina Kanthak, Kamila 
Wieczorek, Faustyna Stanke. Wśród wielu 
pięknych piosenek patriotycznych, które 
można było usłyszeć na scenie, zaprezen-

towano także autorskie piosenki. W przer-
wach miedzy kategoriami wykonawczymi, 
organizatorzy przygotowali słodki poczę-
stunek i napoje dla wszystkich wykonawców, 
opiekunów i gości festiwalu. Przegląd 
zakończył się uroczystym wręczeniem 
nagród (statuetki,  książki, śpiewniki 
patriotyczne) i dyplomów, oraz nagrody  
,,Grand Prix'', którą w tym roku otrzymała 
Małgorzata Sztandera z Tuchomia. Nagrody 
zostały ufundowane przez : Urząd Miejski
w Chojnicach, Gminny Zespół Oświaty
w Chojnicach, Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci, a wręczone uroczyście przez p. Ewę Mo-
drzejewską – dyrektora SP 1, oraz p. Grze-
gorza Czarnowskiego  - dyrektora wydziału 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 
Imprezę przygotowali i przeprowadzili 
nauczyciele SP 1 w : p. Michał Leszczyński 
(koordynator ), p. Lucyna Skórczewska, p. 
Magdalena Czarnowska, p. Joanna Stol-
tman, p. Zenon Graszek, oraz uczniowie kl. 
VII b. Scenografia sceny została przygo-
towana przez p. Elżbietę Połom. Dokum-
entację fotograficzną przeglądu wykonały 
uczennice Technikum nr 3 w Chojnicach. 

Michał Leszczyński
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     W dniu 29.11.2017 na basenie odbyły się 
zawody pływackie klas mundurowych z Po-
wiatu Chojnickiego i Człuchowskiego. W za-
wodach wystartowali zawodnicy repre-
zentujący pięć szkół z klasami o profilu 
mundurowym. Organizatorami zawodów był 
LOK w Chojnicach i Człuchowie oraz Urząd 
Miejski w Chojnicach. Zawody klas mundu-
rowych realizowane są w cyklu miesięcznym 
tym razem wystartowało 10 zespołów 4 
osobowych. W tej konkurencji najlepsi 
okazali się uczniowie z Zespołu Szkół 
Sportowych w Człuchowie, którzy wygrali 
indywidualnie oraz zespołowo. Wyniki zes-
połowe przedstawiają się następująco:

1 miejsce zespół  nr 8 z ZSS w Człuchowie; 
2 miejsce zespół nr 3 z BZDZ Chojnice;
3 miejsce zespół nr 9 z ZSS w Człuchowie.

     Indywidualnie chłopcy:

1 miejsce Dominik Panasiuk, 
2 miejsce Krzysztof Butkiewicz, 
3 miejsce Dawid Maślanka. 

     Klasyfikacja indywidualna dziewcząt: 

1 miejsce Marcelina Kosiarkiewicz, 
2 miejsce Alicja Zatorska, 
3 miejsce Liwia Wachnik. 

Kolejną konkurencja, którą rozegrają ucznio-
wie klas mundurowych będzie strzelanie
z pistoletu sportowego a konkurencja zosta-
nie przeprowadzona na strzelnicy sportowej 
w Nieżychowicach 13.12.2017 o godz. 9.30. 

Jarosław Frączek

Jak  co roku w listopadzie Liga Obrony Kraju  
wraz z Urzędem Miejskim w Chojnicach 
zorganizowała zawody - Mistrzostwa Chojnic 
w strzelaniu z broni pneumatycznej na strzel-
nicy pneumatycznej mieszczącej się w Gim-
nazjum nr1 w Chojnicach. Zawody były 
przeprowadzone w dniach 23-25.11.2017 ze 
względu na duże zainteresowanie strze-
lectwem sportowym nie tylko dorosłych, ale
i młodzieży. Wyniki w poszczególnych 
konkurencjach przedstawiają się nastę-
pująco: 

kpn  60 wygrał Leszek Foks z Chojnic, 
kpn  40 wygrała Danuta Ożga  Debrzna, 
kpn 40 młodzicy Szymon Kobus z Chojnic, 
kpn  40 młodziczki Marcelina Wójcik
        z Chojnic. 

Wszystkich miłośników zapraszamy na 
treningi strzeleckie i udział w zawodach tego 
typu.

Jarosław Frączek

        W sobotę i niedzielę 25 i 26 listopada
o godz. 19.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 
odbyła się premiera spektaklu „Kazanie XXI”.

     Wcześniej Chojnickie Studio Rapsody-
czne postanowiło pokazać przedpremierowo 
spektakl "Kazanie XXI" na festiwalu w Wej-
herowie. Jury przyznało naszym artystom aż 
dwie nagrody - aktorską i reżyserską.

    Na XII Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatralnym w Wejherowie zaprezentowało 
się 19 teatrów z całej Polski, między innymi 
z Poznania, Torunia, Sopotu, Białej Podla-
skiej i Gdyni. Chojnickie Studio Rapsodyczne 
zaprezentowało swój najnowszy spektakl 
"Kazanie XXI" w wykonaniu Błażeja Tacha-

siuka i reżyserii Grzegorza Szlangi. Jury 
wejherowskiego festiwalu przyznało Nagro-
dę Aktorską Błażejowi Tachasiukowi za 
"Wyróżniającą się Osobowość Sceniczną". 
Nagrodę za reżyserię otrzymał Grzegorz 
Szlanga "za umiejętne przeprowadzenie 
dramaturgii i dojrzałą reżyserię".

      W jury zasiadał m.in. znakomity reżyser 
Jarosław Tumidajski, który chwalił spektakl 
za pomysł i wykonanie. Te wyróżnienia 
dobrze wróżyły przed premierą i tak też było 
w rzeczywistości.
 .

Gratulujemy !

       W dniu 30.11.2017 odbyły sie kolejne 
zawody strzeleckie na strzelnicy w Nieży-
chowicach. Tym razem były one zorga-
nizowane z okazji "Andrzejek". Zawody 
zostały przeprowadzone z pistoletów bocz-
nego zapłonu. Zwycięzcami tych zmagań 
byli; 

1 miejsce Ireneusz Rejkowski z Brus. 
2 miejsce Wojciech Hamerski z Chojnic
3 miejsce zajął Arkadiusz Adamczyk z Brus. 
Zapraszmy do udziału w kolejnych zawodach 
strzeleckich organizowanych w grudniu.

Jarosław Frączek

Błażej Tachasiuk



32

Gazeta LOKALNAMEDYCYNA NATURALNA,  ZDROWIE,  KUCHNIA

Nr 12/2017 (63)   GRUDZIEŃ  2017

          Dostępność oraz stosunkowo niska cena fruktozy 
sprawiają, że producenci żywności chętnie po nią 
sięgają, podobnie jak po syropy wysokocukrowe. 
Produkty te, zwłaszcza w połączeniu z innymi 
czynnikami ryzyka mogą prowadzić do poważnych 
chorób metabolicznych, w tym otyłości. 

         Wolna fruktoza występuje w naturalnej formie przede 
wszystkim w miodzie i w mniejszych ilościach w owocach, 
stąd jej inna nazwa – cukier owocowy. Fruktoza wchodzi też
w skład najbardziej znanego cukru stołowego – sacharozy 
(glukoza + fruktoza). Istnieje jednak istotna różnica we 
wchłanianiu glukozy i fruktozy. W przeciwieństwie do glukozy, 
fruktoza jest metabolizowana insulinoniezależnie, przede 
wszystkim w wątrobie, gdzie może m.in. przyczynić się do 
zwiększenia magazynowania tłuszczu. 

     Głównym powodem użycia fruktozy w przemyśle 
spożywczym jest wynalezienie w latach 50. ubiegłego wieku 
syropu fruktozowo-glukozowego/glukozowo/fruktozowego 
(nazwa zależy od dominującego składnika) oraz wysokofru-
ktozowego syropu kukurydzianego. Odtąd fruktoza stała się 
często używanym składnikiem żywności i napojów, zastę-
pującym droższą sacharozę, a jej konsumpcja stale rośnie. 

Metabolizm fruktozy

         W organizmie człowieka metabolizm fruktozy przebiega 
dwoma szlakami: jeden występuje w mięśniach i tkance 
tłuszczowej, drugi w wątrobie.
       Zależnie od poziomu spożytych węglowodanów i potrzeb 
energetycznych organizmu fruktoza może być wykorzystana 
jako bezpośrednie źródło energii, może być przekształcona
w glikogen magazynowany w wątrobie i mięśniach, może być 

użyta do syntezy niektórych aminokwasów, a także może być 
zamieniona (głównie) w triacyloglicerole odkładane jako 
tłuszcz zapasowy.
    Ta ostatnia możliwość, przy nadmiarze spożywanej 
fruktozy, wydaje się być źródłem niealkoholowego stłusz-
czenia wątroby, jak również zaburzeń gastrycznych, zwię-
kszonego udziału tkanki wisceralnej, zaburzeń endokry-
nnych, a także epidemii zespołu metabolicznego oraz w jego 
konsekwencji zaburzeń funkcji nerek.

Co jeszcze warto wiedzieć o fruktozie ?

    Fruktoza stymuluje zwiększanie tkanki tłuszczowej 
wisceralnej, insulinooporność i wzrost poziomu triglicerydów, 
podczas gdy glukoza pobudza magazynowanie tkanki 
podskórnej.
       Warto też wiedzieć, że cukier owocowy (fruktoza) jako je-
dyny cukier powoduje wzrost poziomu kwasu moczowego, 
który jest wyższy zwłaszcza u osób chorujących na dnę 
moczanową. 
      Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie tylko produkty 
zawierające fruktozę, ale także alkohol (zwłaszcza piwo i al-
kohole wysokoprocentowe) oraz żywność bogata w puryny 
(np. tłuste czerwone mięso, podroby, ciemne ryby, krewetki
i owoce morza) również podnoszą poziom kwasu moczo-
wego. 

     

Wzrost poziomu kwasu moczowego powoduje zaburzenie 
funkcji śródbłonka, prowadząc w konsekwencji do rozwoju 
insulinooporności i rozwoju zespołu metabolicznego oraz 
otyłości.

   Wśród osób z nadwagą i cukrzycą typu 2 najczęstszą chro-
niczną chorobą jest niealkoholowe stłuszczenie wątroby. 
Istnieją doniesienia, że powstawanie tej choroby powoduje 
nadmierna konsumpcja fruktozy w połączeniu z innymi 
czynnikami (otyłość, nadwaga, brak aktywności fizycznej). 
Badania w tym zakresie są jednak jeszcze niewystarczające
i wymagają dalszych prac, ponieważ nie wiadomo, czy 
nadmierna energia czy udział fruktozy mają wpływ na 
stłuszczenie wątroby.

    Większość badań potwierdza jednak, że nadmierna podaż 
fruktozy, zawartej przede wszystkim w cukrach dodanych, ma 
wpływ na powstawanie zespołu metabol icznego, 
insulinooporności, stresu oksydacyjnego, a także pośrednio 
na inne choroby, np. nerek, trzustki. Dlatego, tak jak przy 
zespole metabolicznym, tak i przy niealkoholowym stłusz-
czeniu wątroby w terapii najważniejsze są: zwiększenie 
aktywności fizycznej, redukcja masy ciała i zmiana nawyków 
żywieniowych, w tym rezygnacja z wysokoenergetycznych, 
bogatych w fruktozę produktów wysoko przetworzonych 
zawierających cukry dodane. 

    Mimo licznych wątpliwości co do słuszności wyciąganych 
wniosków z badań jedno jest pewne: duży udział fruktozy
w diecie w postaci napojów dosładzanych i słodkich pro-
duktów w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak 
wysokokaloryczna dieta, brak aktywności fizycznej, dieta 
bogata w kwasy tłuszczowe nasycone i trans, ma negatywny 
wpływ na zdrowie człowieka, powodując wiele chorób 
dietozaleznych.
     Osoby, które już cierpią na nadciśnienie, hiperinsulinemię, 
wysoki poziom triglicerydów, insulinoniezalezni diabetycy, 
kobiety w wieku pomenopauzalnym, są bardziej narażone na 
negatywny wpływ nadmiernej konsumpcji fruktozy. 

    Umiarkowane jej spożycie (≤50g/dzień) nie ma jednak 
szkodliwego wpływu na profil lipidowy, kontrolę glikemii
i masę ciała.

    Przy okazji warto wiedzieć, że dieta zupełnie eliminująca 
źródła fruktozy nie jest wskazana, gdyż cukier owocowy 
zawarty jest w naturalnych źródłach pożywienia, takich jak: 
owoce i warzywa, które dostarczają innych składników, 
chociażby takich jak: witaminy i mikroelementy, a także 
niezbędnego w żywieniu błonnika pokarmowego. Zdecydo-
wanie jednak polecane jest przynajmniej zminimalizowanie 
lub rezygnacja z fruktozy dodanej do produktów wysokoprze-
tworzonych.  

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie:
 www.geminichojnice.pl w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie 
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Liliana i Robert Niemczykowie wspólnie realizują swoją 
pasję. Odnawiają i ożywiają stare okna. Ojciec pozyskuje 
je na złomowiskach i pchlich targach, a córka daje im 
nowe życie, nakładając farby i swoje wizje. Aktualnie 
wystawę prac Liliany można oglądać w holu Wszechnicy 
Chojnickiej.

Liliana powiedz kilka słów o sobie. Do jakiej szkoły 
chodzisz?
Jestem uczennicą trzeciej klasy Gimnazjum nr 3, przy 
Zespole Szkół Podstawowych nr 7. 

Czyli w przyszłym roku szkoła średnia... 
Tak, technikum.

Technikum? Jakieś zainteresowania techniczne?
Chciałabym pójść do szkoły budowlanej... Może architektura, 
może jakieś projektowanie. Wiele osób zauważa, że mam 
wyczucie przestrzeni i może powinnam to wykorzystać. I ja 
sama też chciałabym się przekonać, czy się w tym odnajdę.

Kiedy pojawiło się u Ciebie zainteresowanie sztuką? Jak 
byłaś młodsza, też malowałaś?
Zawsze wszyscy byli zdumieni moimi pracami – nawet na 
zajęciach plastycznych w szkole.

Od kiedy zaczęłaś malować na szkle?
Wszystko zaczęło się w wakacje 2016 roku.

Uprawiałaś jakieś inne techniki plastyczne, przed 
malowaniem na szkle?
Przez pewien czas malowałam węglem, ale jakoś ta faza 
przeminęła. Trochę też zapomniałam jak się maluje węglem, 
ale myślę, że gdybym sobie przypomniała – mogłabym dalej 
to robić.

Co było dla Ciebie inspiracją do pomalowania tego 
pierwszego okna?
Wizja pierwszego okna pojawiła się w mojej wyobraźni. 
Zobaczyłam lilie, jezioro, trzciny. Ogółem, obrazy staram się 
czerpać właśnie z wyobraźni. Jeśli jednak nie mam pomysłu, 
przeglądam jakieś atlasy, zdjęcia i szukam w internecie 
różnych krajobrazów. W mojej głowie tworzą się potem 
obrazy przypominające te, które oglądałam, ale w mojej 
własnej formie. Taką wizję przenoszę potem na kartkę. Kiedy 
mam już taki zarys obrazu, staram się przemalować go na 
okno.

Więc takim głównym motywem jest piękno przyrody?
Tak, w większości tak.

Jak wygląda proces i techniki malowania na szkle?
Najpierw muszę sobie wszystko poukładać w głowie, więc 
robię taki projekt. Kiedy już wiem, co chcę zrobić, przerzucam 
sobie ten projekt na okno. Najpierw konturuję, nakładam takie 
czarne kreseczki, a potem nanoszę farbę. Te konturówki są w 
specjalnej tubie, dzięki czemu mogę precyzyjnie nakładać 
farbę. Kontury nakładam jednowarstwowo, ale z farbami – 
zależy. Malowałam kiedyś galaktykę i wtedy musiałam 
warstwowo nakładać farby.

Jakich farb używasz?
To są farby transparentne, które przepuszczają promienie 
słoneczne. Zamawiam je z internetu. Myślę, że w Chojnicach 
byłby problem z uzyskaniem tego typu farb.

Grubość warstwy farby świadczy o przepuszczalności 
światła?
Nie do końca… Jedyna farba, która jest mętna, to jest biała 
farba. I ona musi być mętna, bo inaczej byłaby przeźroczysta. 
Biała oczywiście też przewodzi światło, ale bardziej 
„wapiennie”.

Można mieszać te farby, żeby uzyskać kolory pośrednie? 
Oczywiście, że można. Na palecie jest to bardzo łatwe, ale ja 
sama stosuję taką metodę, która polega na mieszaniu 
kolorów na szybie. Na przykład na jednej szybie namalo-
wałam dzień i noc, a więc kolor niebieski i żółty. Musiałam 
trochę popracować i kombinować, żeby to wszystko się 
ładnie zgrało. I to jest dość trudne.

Długo schnie taka farba?
Około 10-20 minut.

A co w sytuacji, kiedy się pomylisz? Można taką farbę 
zeskrobać, usunąć?
Wszystko zależy od grubości farby. Jeśli jest cienka warstwa, 
to już po godzinie, dwóch – można ją z łatwością zdrapać. 
Natomiast z grubszą warstwą jest już więcej problemów. Po 
dwóch godzinach na szkle jest maź i nie da się tego 
zeskrobać. Jeśli chcę ją usunąć, muszę zastosować rozpusz-
czalnik. 

Borykasz się z jakimiś problemami podczas tworzenia 
swojej sztuki?
Mam jedną pracę zatytułowaną „Sikora”. Malowanie było 
dość problematyczne, ponieważ moje biurko nie jest 
przystosowane do tego typu pracy. Musiałam się trochę 
nagimnastykować. W ogóle namalowanie tego było dość 
trudne, ponieważ wymagało czasochłonnego dłubania. Nie 
używam sztalugi, bo farby transparentne mają bardzo płynną 
strukturę. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś trudności w malowaniu 
na szkle…, to bardzo ważne jest światło. Zawsze biorę pod 
uwagę to, jak szkło i kolory będą wyglądały zarówno na 
świetle, jak i bez niego. Bardzo często miałam sytuacje, że 
bez światła efekt końcowy wyglądał naprawdę przepiękne, 
ale kiedy spojrzałam pod światło – widziałam wiele 
niedociągnięć.

Marzysz o własnej pracowni?
Pewnie, że tak. Jakby nie patrzeć, wykonywanie wielu prac 
na jednym biurku jest dość problematyczne. Odrabiam na 
nim przecież lekcje i ponadto maluję na szkle. Takie farby 
bardzo trudno zmyć z powierzchni biurka. Oczywiście, 
wszystko jest kwestią przyzwyczajenia, ale jednak czuć tę 
chemię. 

Bardzo ważna jest też perspektywa w malowaniu, 
prawda?
Tak. Dla mnie problematyczne są pionowe okna. W pozio-
mych uzyskuje się efekt panoramy, a w pionowych – odnoszę 
wrażenie, że wszystko się jakby pochyla.

Jesteś samoukiem?
Przez trzy miesiące chodziłam do Domu Kultury, ale był to 
okres, kiedy już sama malowałam. Poszłam na trzy, cztery 
spotkania, na których przybliżono mi techniczne porady.  
Zrezygnowałam, kiedy uznałam, że zdobyłam już te 
najważniejsze wskazówki. 

Co robisz z tymi wszystkimi pracami? To jednak dość 
pokaźne formy sztuki…
Kilka prac udało nam się sprzedać.

Wystawa we Wszechnicy to pierwsza prezentacja Twoich 
prac?
Wystawiałam już swoje prace na różnych jarmarkach – we 
Wdzydzach Kiszewskich jest taki duży jarmark i tam też 
pojawiły się moje dzieła.

Masz jakichś idoli w sztuce? Malarzy, rysowników, którzy 
być może są dla Ciebie jakimś wzorem, natchnieniem?
Niespecjalnie. Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby 
wypracować swój własny styl.

Mówi się, że sztuka i muzyka idą ze sobą w parze. Jaki 
jest Twój świat muzyki?
Muzyka właściwie zawsze towarzyszy mi przy malowaniu. 
Lubię posłuchać sobie czegoś na słuchawkach albo po 
prostu włączam radio. Słucham różnej muzyki – od 
klasycznej, po rock. Czasami też sama gram na keybordzie.

Jak spędzasz swój wolny czas? Jakie są Twoje zainte-
resowania?
Oprócz malowania i słuchania muzyki, interesują mnie sztuki 
walki. Chodziłam na karate – zdobyłam nawet pomarań-
czowy pas. Ze względów zdrowotnych musiałam jednak 
zrobić sobie przerwę. Mam nadzieję, że szybko do tego 
wrócę. Bardzo bym chciała.

Jakie jest Twoje marzenie i  plany artystyczne? Co 
chciałabyś osiągnąć?
Tak naprawdę to jeszcze nie wiem. Z mojej perspektywy,
w dzisiejszych czasach bardzo trudno wybić się w sztuce. 
Dlatego chciałabym zdobyć jednak taki zawód, który zapewni 
mi później pracę. Byłoby fajnie, gdybym jednocześnie 
wykorzystała mój talent, dlatego tak intensywnie myślę
 o architekturze.
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Tradycją stało się, że raz do roku, w listopa-
dzie pomorscy hodowcy i producenci trzody 
chlewnej spotykają się na Pomorskim Forum 
Trzodziarskim, aby porozmawiać na nurtują-
ce branżę tematy, pogłębić swoją wiedzę, 
zapoznać się z nowościami rynkowymi, 
ofertami firm oraz po prostu wymienić się 
swoimi doświadczeniami i pochwalić 
osiągnięciami. 
    W tym roku Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu zorganizował Forum  
w Nieżychowicach k. Chojnic. Konferencję 
otworzył dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Andrzej 
Dolny. 
   Jednym z głównych i najbardziej aktual-
nych tematów spotkania był afrykański 
pomór świń, któremu bardzo dużo uwagi 
poświęcił prof. Zygmunt Pejsak z Zakładu 
Chorób Świń, Państwowego Instytutu We-
terynaryjnego - Państwowego Instytutu Ba-
dawczego w Puławach w wystąpieniu zaty-
tułowanym „Sytuacja epizootyczna w zwią-
zku z występowaniem ASF”.
    Afrykański pomór świń jest dotkliwym 
problemem dla hodowców i producentów 
trzody chlewnej. Choroba pustoszy produ-
kcję od niemal 4 lat. Początkowo dotyczyła 
tylko gmin leżących na wschodniej granicy 
polski, jednak od połowy zeszłego roku 
pomór powoli rozszerza się na dalszą część 
kraju. Obecnie nowe przypadki wśród dzikiej 
zwierzyny odnotowano w gminie Izabelin k. 
Warszawy (za naturalną granicą rzeki Wisły). 
Prof. Z. Pejsak omówił dotychczasowy prze-
bieg choroby, wskazał również, jak potężnym 
problemem jest brak kontroli populacji dzi-
ków. Sytuację pogarsza brak skutecznego 
odstrzału tych zwierząt. W konsekwencji,
w drugim półroczu tego roku, stwierdzono
w kraju ponad dwukrotnie więcej zachoro-
wań, niż w ciągu minionych 3,5 lat. Nie bez 
winy pozostają oczywiście producenci, 
którzy nie dostosowują swojej produkcji do 
standardów bioasekuracji. Należy pamiętać 
również, że w strefie zapowietrzonej i za-
grożonej ASF obowiązuje bezwzględna 
likwidacja wszystkich stad.
      Kolejny prelegent, Pomorski Wojewódzki 
Lekarz Weterynarii Wojciech Trybowski, 
przedstawił działania, jakie MRiRW podej-
muje, aby pomóc rolnikom, których gospo-
darstwa zlokalizowane są na terenie wystę-
powania ASF. Aktualnie obowiązuje Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1378),
w którym znajduje się „Program bioasekura-
cji mający na celu zapobieganie szerzeniu 
się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-
2018”, regulujący wymagania dotyczące 

bioasekuracji. Dodatkowo ARiMR wypłaca 
rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymy-
wanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku 
świnia (Sus scrofa) objętych programem 
bioasekuracji. Istnieje również działanie
w formie refundacji w wysokości do 50% 
wydatków poniesionych na dezynfekcję
i ochronę przed ASF. Obecnie pracownicy 
powiatowych inspekcji weterynaryjnych wraz 
z pracownikami ośrodków doradztwa rolni-
czego prowadzą szereg szkoleń dotyczą-
cych bioasekuracji w gospodarstwach. 
     O problemie dzików, jako roznosicieli ASF, 
wypowiedziała się również Alicja Łepek 
reprezentująca Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Lubaniu. Istnieje kilka 
czynników, wskutek których populacja 
dzików zwiększyła się w naszym kraju do 
znacznych rozmiarów. Mowa tu między 
innymi o zmianach klimatycznych, znacząco 
wzrósł również areał kukurydzy, a w drzewo-
stanach jest coraz więcej dębów i buków. 
Sytuację pogarsza problem związany z 
odstrzałem zwierząt. Specjalistka przytoczy-
ła również dane na temat liczebności dzików 
w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. 
Obecnie jest ich 300 000 szt. Alicja Łepek 
omówiła też zagadnienie pt. „Innowacje
w produkcji trzody chlewnej – możliwość 
finansowania rozwiązań innowacyjnych
w ramach działania „Współpraca” oraz Sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obsza-
rach wiejskich”. 
    Następnie prof. Zygmunt Pejsak wygłosił 
wykład pt. „Efektywność wykorzystywania 
paszy przez zwierzęta, najważniejszy wskaź-
nik w produkcji świń”. Omówił najczęstsze 
choroby układu pokarmowego oraz opisał, 
jak działają fitogeny (aktywne biologicznie 
wyciągi z roślin) na organizm zwierzęcia. 
     W drugiej części spotkania głos zabrał 
prof. Wojciech Kapelański, który przedstawił 
genetyczne aspekty doskonalenia produk-
cyjności świń. Profesor omówił rasy świń
z podziałem na ojcowskie i mateczne. Rasy 
ojcowskie wybierane do krzyżowania towaro-
wego powinny charakteryzować się wybitną 
mięsnością, wysokimi przyrostami dziennymi 
masy ciała, niskim zużyciem paszy, dużą 
aktywnością płciową oraz produkcją dobrego 
nasienia. Z kolei rasy mateczne powinny 
dobrze dostosowywać się do lokalnych 
warunków środowiskowych, mieć bardzo 
dobre wyniki użytkowości rozpłodowej, 
wysoki przyrost dzienny masy ciała, 
odpowiednie umięśnienie, charakteryzować 
się niskim zużyciem paszy oraz być wolne od 
genu warunkującego podatność na stres. 
Profesor zaprezentował również rodzime 
rasy świń oraz ich wartość genetyczną. 

W dalszej części wykładu zostały poruszone 
bardzo ważne kwestie dotyczące żywienia 
trzody chlewnej z udziałem roślin bobowa-
tych. Profesor przedstawił wyniki badań, 
które wskazują ich pełną przydatność, bez 
strat w przyrostach zwierząt.
     Na zakończenie spotkania Włodzimierz 
Sawirski, główny specjalista ds. produkcji 
trzody chlewnej i rynku wieprzowiny z Od-
działu PODR w Starym Polu przedstawił 
ustawę o ochronie zwierząt.

      Zorganizowanie Forum nie byłoby 
możliwe bez udziału firm sponsorujących. Ich 
bogata oferta skierowana do hodowców, 
prezentowana podczas wystąpień oraz na 
stoiskach, bardzo wzbogaciła spotkanie. 
Wszystkim sponsorom serdecznie dzięku-
jemy.

Opracowali Krystyna Plata i Andrzej Okrój
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      Droga do Berlina przebiegała przez 
Rybnik. Już wtedy wiedziałem, że wezmę od-
powiedzialność tworzenia zespołu na Team 
Cup Berlin. Pierwsze pytanie, które zadaje 
sobie trener, to z jakiego klucza powołać 
zawodników. Odpowiedź jest jedna, klucza 
nie ma. W takiej sytuacji stanąłem na granicy 
wyboru pomiędzy doświadczonymi zawodni-
kami, a młodszymi, którzy mogą stanowić
o sile polskiej reprezentacji w przyszłości. 
Zdecydowałem się postawić na młodszych
i zacząłem obserwować zawodników, żeby 
dostrzec coś, co będzie przewagą podczas 
regat. Gdy zakończyliśmy DMP miałem
w głowie zarys zespołu, ale jeszcze było kilka 
wątpliwości. Dlatego najlepszym co mogło 
Nam się przydarzyć to wspólna praca pod-
czas treningów przygotowawczych do Opti 
Team Cup, które odbyły się w Charzykowy, 
tydzień wcześniej. 
      Poza ostateczną kadrą w zgrupowaniu 
wzięli udział: Julia, Zuzia, Ignacy, oraz miej-
scowi zawodnicy z CHKŻ. Zaliczyliśmy ra-
zem 3 sesje treningowe na wodzie, wykłady, 
analizę z kamery, czyli mnóstwo godzin fajnej 
pracy. Poziom zaangażowania przekładał się 
na wielką energię do pracy. W sobotę 
zaczęliśmy o godzinie 10.00, a skończyliśmy 
o 21.00 mając jeszcze siły i pomysły. 
Podsumowaniem zgrupowania był niedzie-
lny test z wiedzy, na którego rozstrzygnięcie 
zabrakło czasu, bo głowy pełne wiedzy. Miód 
na trenerskie serce .. W taki sposób na bazie 
wspólnej pracy stworzył się plan i misja 
Berlin, za który jesteśmy wdzięczni wszyst-
kim tym, którzy wzięli udział w przygoto-
waniach. 
     Ostatecznie Polskę w regatach na 
jeziorze Wannsee w Berlinie reprezentowali 
Agnieszka Pawłowska, Jeremi Szczukowski 

(oboje Chojnicki Klub Żeglarski), Mateusz 
Gwóźdź, Szczepan Damasiewicz (obaj YKP 
Gdynia) i Ludwik Grzelak (WTW Warszawa).  
Zadanie do wykonania było bardzo trudne, 
ponieważ poprzednie lata to same sukcesy, 
ale brygada podeszła do sprawy bez ciśnie-
nia, bo jako debiutanci w takiej imprezie mieli 
świadomość, że oni mogą się dobrze 
pokazać, ale nic nie muszą.  
     Na pierwszy ogień poszli Norwedzy, a za 
nimi porażkę ponosili kolejni - NED, FIN, 
GER, USA 2, PYA, TUR, ISR, GBR i  ITA. 
Zwycięstwa cieszyły, bo trzeba przyznać, że 
nasz zespół w fajnym stylu i bez kompleksów 
rozprawiał się z rywalami, ale czasem trzeba 
było mieć łotrzyka po swojej stronie. Dalej 
również drużyna spisywała się bardzo do-
brze, a po zakończeniu pierwszej fazy zma-
gań była liderem klasyfikacji z bilansem 10 
zwycięstw i jednej porażki. 
    Dzięki dobrej dyspozycji doszliśmy do 
niedzielnego finału, gdzie przyszło nam się 
zmierzyć z USA 1. Udało się nawiązać walkę, 
ale trzeba oddać, że rywal postawił twarde 
warunki i tego dnia był lepszy. Trzecie miej-
sce przypadło Szwedom, a czwarte Holandii. 
      Na koniec tej krótkiej przygody chciałbym 
powiedzieć, że młodzi żeglarze byli fajnym 
zespołem. Mogli na siebie liczyć i wzajemnie 
sobie pomagali, bo wiedzieli, że idą wspólnie 
w jednym kierunku. Było to widoczne w każ-
dym elemencie i czuć było zrozumienie w po-
wietrzu. Drugie miejsce w tak silnie obsa-
dzonej i  międzynarodowej imprezie to 
sukces, który jest mieszanką „Polskiej myśli 
szkoleniowej” Naszych zdolnych, Polskich 
trenerów.  Z mojej strony tylko melduję 
wykonanie zadania. Wszyscy, albo razem.   

Karol Jączkowski, ChKŻ

           Armenia, nazywana „Perłą Kaukazu”, 
to wyjątkowy maleńki kraj w Azji, którego 
kultura od prawie dwóch tysięcy lat opiera się 
na chrześcijaństwie. Mało kto wie, że to wła-
śnie władcy ormiańscy jako pierwsi w świecie 
uznali chrześcijaństwo za oficjalną religię 
swego państwa, co miało miejsce już w 301 
roku.
       Armenia to wulkaniczne płaskowyże, 
najstarsze monastyry, świetna kuchnia i dos-
konałe trunki.
        W Armenii obowiązkowo trzeba zwie-
dzić stolicę - Erywań – miasto starsze od 
Rzymu, nad którym góruje Ararat – święta 
góra Ormian. Obowiązkową trasą zwiedza-
nia jest: Matenadaran, muzeum starożytnych 
rękopisów i ormiańskiego piśmiennictwa, 
Plac Republiki, główny plac miejski z Muze-
um Historii Armenii i galerią oraz śpiewają-
cymi fontannami, Kaskadę (Centrum Sztuki 
Cafesjana), kompleks architektoniczny,
a właściwie schody z rzeźbami z salami 
muzealnymi poniżej ze wspaniałym wido-
kiem na Ararat i Pomnik Matki Armenii i mu-
zeum militarne w Parku Zwycięstwa.

        Armenia to najwspanialsze monastyry - 
Geghard, wykuty w skale, usytuowany w roz-
ległej dolinie, wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO - to cel pielgrzymek 
narodu ormiańskiego. Monastyr Chor Wirap 
jest jedną z najpopularniejszych atrakcji 
turystycznych  Więziono tutaj Św. Grzegorza 
Oświeciciela. Monastyr Tatew znajdziemy 
zaś przy kanionie rzeki Worotan. To najwię-
kszy tego typu obiekt w Armenii, który 
znajduje się na końcu trasy kolejki linowej. 
Kolejki, która jest narodowym powodem do 
dumy, bo jest najdłuższa na świecie - jej trasa 
liczy aż 5,7 km. Tam też jest jezioro Sevan – 
największe jezioro Kaukazu położone na 
wysokości 2000 m npm.
 Jeśli chcesz zwiedzić te miejsca, 
zjeść pyszne regionalne posiłki, przejechać 
się najdłuższą na świecie  kolejką linową, 
wziąć udział w koncercie folkowym oraz 
degustacji brandy Ararat, to wybierz się
z nami do Armenii. Organizuję wyjazd dla 
grupy chojniczan w terminie 14 – 22 kwietnia 
2018r. Cena 3.299 zł. 
Kontakt: Jolanta Siewert tel. 660 49 34 27.
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KONKURS ŚWIĄTECZNY

Szanowni czytelnicy nadchodzący 2018 rok to rok, w którym 
świętować będziemy 100 lecie odzyskania niepodległości 
przez nasz kraj. W związku z tymi doniosłymi wydarzeniami 
ogłaszamy kolejny konkurs związany z historią naszego 
miasta. Tym razem, jak się z pewnością domyślacie,  
tematem konkursu będzie „Odzyskanie Niepodległości przez 
Polskę”. Nagrodami będą liczne publikacje regionalne 
dotyczące historii Chojnic oraz ludzi związanych z Choj-
nicami. Fundatorami nagród jest Redakcja Chojniczanina.pl, 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach oraz radny Kazimierz 
Jaruszewski. Konkurs ma formę testu wyboru w którym tylko 
jedna odpowiedź jest prawidłowa.  Arkusze z odpowiedziami 
można przynieść osobiście do redakcji lub wysłać pocztą. 

Decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych arkuszy 
odpowiedzi. Adres:  Redakcja Chojniczanin.pl, Stary Rynek 
9, III piętro, 89-600 Chojnice. Prawidłowe rozwiązania 
przyjmujemy do dnia 15.12.2017. Zwycięzców poinformu-
jemy telefonicznie, a wyniki konkursu wraz z osobami 
nagrodzonymi znajdziecie Państwo w wydaniu styczniowym. 
Nagrody można będzie odbierać w siedzibie redakcji od 20 
grudnia. Osoby nagrodzone poinformujemy telefonicznie. 
Prawidłowe odpowiedzi zakreślamy kółkiem na arkuszu 
odpowiedzi. Jedna osoba może przynieść (przesłać) tylko 
jeden arkusz odpowiedzi. Dla pozostałych osób prze-
widujemy nagrody pocieszenia - Kubki Chojniczanina.pl, 
smycze i przypinki.                                              Redakcja

1. Chojnice utraciły niepodległość i zostały włączone do państwa pruskiego: 
 A - w roku 1772, B – w roku 1830, C – w roku 1863. 

2. Chojnice odzyskały niepodległość po okresie zaborów :  
 A – 11 listopada 1918r., B - 14 lutego 1919r., C – 31 stycznia 1920r.

3. Powiat Chojnicki to instytucja która powstała w okresie:
 A – I Rzeczpospolitej, B – podczas zaborów, C – po odzyskaniu niepodległości.

4. Niemcy ratyfikowały Traktat Wersalski, na mocy którego Chojnice zostały przyznane 
Polsce  

 A – 11 listopada 1918, B – 28 czerwca 1919, C – 10 stycznia 1920.

5. Stanisław Sikorski, ziemianin z Wielkich Chełmów, absolwent Gimnazjum Chojnickiego po 
odzyskaniu niepodległości objął funkcję komisarycznego: 

 A–Burmistrza Miasta, B–Starosty Powiatowego, C-Przewodniczącego Sądu 
Powiatowego.

6. 20 lipca 1919 r. powołano do życia jedną z  pierwszych polskich organizacji w Chojnicach -  
„Polskie Towarzystwo Ludowe”. Jego prezesem został:
 A - Franciszek Pabich,  B -  Albin Makowski, C - Feliks Kopicki

7. Wojsko Polskie wkroczyło do Chojnic od strony Kamienia Krajeńskiego. Dowódcą pułku 
był ppłk. Stanisław Wrzaliński. Oddział wyzwalający Chojnice to:

   A - 18 pułk kawalerii, B - 7 pułk piechoty legionów, C - 59 pułk piechoty 
wielkopolskiej

8. W dniu wyzwolenia Starosta Powiatowy przejął administrację powiatową, natomiast
    w ratuszu zasiadł nowy Burmistrz. Został nim:
 A – Alojzy Sobierajczyk, B – Julian Rydzkowski, C – Maksymilian Urban .

9. Wieczorem, w dniu wyzwolenia, żołnierze ppłk. Wrzalińskiego usunęli pomnik - symbol 
„władzy zaborców”. Był to pomnik:

 A – Kanclerza Bismarka, B – Cesarza Wilhelma I, C – Króla Prus Fryderyka  II.

10. Autorem „Planu zapewnienia spokoju i porządku w mieście po wyjściu wojsk niemieckich” 
był komendant Straży Ludowych w powiecie chojnickim:  

 A – Roman Stamm, B – Antoni Ulandowski, C – Bogumił Hoffman

Imię i Nazwisko Numer telefonu
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04 grudnia
Na Odpust św. Barbary zaprasza Muzeum we Wdzydzach. 
Odpust odbędzie się w godz. 10.00 - 15.00. W programie 
m.in.: godz.12.00 msza św. z okazji odpustu św. Barbary
w kościele ze wsi Swornegacie oraz GWIÔZDKA JIDZE 
PRZEZ WDZYDZE - program edukacyjny, w czasie 
zwiedzania nie zabraknie opowieści o tradycyjnych 
zwyczajach, wróżbach i kolędnikach zwanych Gwiżdżami.

05 grudnia
W ramach Klubu Rodzica&Dziecka zapraszamy na 
zorganizowane zajęcia w każdy wtorek! „Sensorynki” – 
zabawy sensoryczne mające na celu dostarczanie malu-
chom różnorodnych bodźców do prawidłowego rozwoju 
zmysłów. Dzięki tego typu zabawom dziecko uczy się 
odbierać świat wszystkimi zmysłami i „uczy” mózg prawi-
dłowego przetwarzania bodźców sensorycznych. Przed 
wszystkim jest to jednak wspaniała zabawa, podczas której 
nie ma czasu na nudę. Dla kogo: rodziców i dzieci od 1 do 4 
r.ż. Czas trwania - 1 godzina 16:00-17:00.  Miejsce: 
Manufaktura Rozwoju i Radości Maluszki z Rodzicami, 
Chojnice, ul. Długa 12.

06 grudnia
Kiermasz Mikołajkowy od godziny 9.00 na Placu 
Ostrowskiego w Czersku.

06 grudnia 
Uprzejmie zapraszamy o godzinie 17:00 do Czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, gdzie odbędzie 
się promocja książki franciszkanki Gabrieli Kręckiej "Stosu-
nek okupanta hitlerowskiego do spraw kultu religijnego
w powiecie chojnickim w latach 1939-1945". Organizatorami 
spotkania są Urząd Miejski w Chojnicach i Miejska Biblio-
teka Publiczna w Chojnicach. 

06 grudnia
Ośrodek Kultury Rytel, Sołectwo Rytel oraz ks. proboszcz 
Sylwester Bąk uroczyście zapraszają wszystkie dzieci na 
spotkanie z Mikołajem. Święty przybędzie do Kościoła 
parafialnego w Rytlu o godzinie 18:00.

06 grudnia
Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach uprzejmie 
zaprasza wszystkie dzieci wraz  z rodzicami na Mikołajki. 
Miejsce: sala widowiskowa GOK w Konarzynach. Początek 
uroczystości o godzinie 16:00.

06 grudnia
Magiczny dzień. Przy dźwięku piosenek świątecznych, 
wśród zimowych dekoracji, zapachu pomarańczy. Przygo-
tujemy kartki świąteczne, ozdobimy koperty. Być może sam 
Mikołaj zaszczyci nas swoją obecnością? Zapisy przyjmu-
jemy telefonicznie 570 997 758, 606 519 773. Miejsce: 
Manufaktura Rozwoju i Radości Maluszki z Rodzicami, 
Chojnice, ul. Długa 12, godzina 15:00-16:15, rodziców 
zapraszamy na kubek ciepłej, zimowej herbaty oraz 
wsparcie naszych Maluszków (dzieci do lat 4). Starszaki - 
zapraszamy dzieci od 4 r.ż., do samodzielnej pracy w naszej 
pracowni - godzina 16:45-18:00.

07 grudnia
Konkurs i Przegląd poezji śpiewanej „Śladami Stachury” 
Miejsce: aula ZS LO. Organizator: TP LO im Filomatów 
Chojnickich.

08-10 grudnia
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do uczestnictwa 
w X Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chojnicach.
W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, 
przy dźwiękach kolęd mieszkańcy naszego miasta będą 
mogli zrobić przedświąteczne zakupy, obejrzeć jasełka, 
skosztować świąteczne potrawy. Czas trwania jarmarku: 
piątek (8.12) godz. 9-18, sobota (9.12) godz. 10-18, 
niedziela (10.12) godz. 10-17. Zapraszamy do udziału w jar-
marku podmioty gospodarcze i twórców ludowych oferują-
cych asortyment świąteczny: ciekawe prezenty, kosmetyki, 
galanterię skórzaną, opakowania do prezentów, ozdoby, 
iluminacje świetlne, słodycze, zabawki, choinki, stojaki do 
choinek, wypieki cukiernicze, wszelkie specjały polskiej 
kuchni, artykuły rzemiosła artystycznego i wszystko to, co 
jest związane z tradycją tych wspaniałych świąt.

08 grudnia
w Chojnicach gościł będzie 12-osobowy zespół wokalny 
PIENA VOCE z Gdańska, Grupę tworzą artyści z Gdańska i 
Chojnic. W zespole śpiewają trzy osoby związane z naszym 
miastem, a kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest 
chojniczanin, dr Błażej Połom, wykładowca Akademii 
Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Zespół serdecznie 
zaprasza wszystkich mieszkańców Chojnic i okolic na 

koncert, który odbędzie się 8 grudnia (piątek) w kościele 
gimnazjalnym w Chojnicach o godz. 18.45. Podczas 
występu będzie można usłyszeć sakralną muzykę chóralną 
różnych epok i stylów. Będą to kompozycje renesansowe, 
romantyczne oraz współczesne. Zespół wykona utwory 
kompozytorów zagranicznych oraz polskich. Wstęp wolny.

08 grudnia
Tawerna żeglarska „Buchta” w Charzykowach zapraszamy 
Państwa na niesamowite opowieści podróżnika, nauczyciela 
i cudownego człowieka, Pana Tolka Kantaka. Zagra także 
zespół Ciągle na fali. Początek imprezy o godzinie 18.00.

08 grudnia
Bedoes polski raper i autor teksów. Członek zespołu 2115 
Gang. Muzyk należy do wytwórni SB Maffija. Współpracował 
ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak raperzy Solar, 
Białas. Wystąpi w Chojnicach  w klubie Geneza. Początek 
koncertu godzina 21:00.

08 grudnia
Otwarte Mistrzostwa strzeleckie Gimnazjum nr 1 w 
Chojnicach. Miejsce: strzelnica Gimnazjum nr 1. 
Organizator: ZM LOK, Gimnazjum nr 1.

08 grudnia
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” zaprasza na spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na 
realizację operacji polegającej na podejmowaniu lub rozwoju 
działalności gospodarczej w ramach środków z Programu 
Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się w godz. 11:30-14:00, ul. Rybacka 
10, 89-606 Charzykowy. W programie spotkania m.in.:
·  Tryby i warunki przyznawania środków finansowych,
· Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz 

niezbędnych załączników,
· Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz 

niezbędnych załączników,
·  Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

09 grudnia
Czerski komitet "Razem dla Łukasza" zaprasza wszystkich 
na "Rodzinny Piknik dla Łukasza". Podczas imprezy będzie 
można nabyć świąteczne pierniki, wypiekane przez grono 
osób, które w ten sposób chciały pomóc Łukaszowi.  
Ponadto wiele innych atrakcji dla dzieci oraz dorosłych
w godzinach od 16 do 20. Serdecznie zapraszamy!!! Dochód 
z imprezy będzie przeznaczony na kosztowne leczenie
7-letniego Łukasza ze Śliwic. Miejsce: Hala Sportowa im. 
Romana Bruskiego w Czersku, ul. Starego Urzędu 1.

09 grudnia
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego oraz 
Urząd Miasta w Brusach zapraszają na Plac Targowy
w Brusach o godzinie 10.00 na Mikołajki. Przewidziano wiele 
atrakcji dla najmłodszych.

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

10 grudnia
Turniej Szachowy o Złotą Wieżę, Miejsce: Ośrodek Kultury
w Czersku, Organizator: Ośrodek Kultury w Czersku, 
kontakt: 52 398 47 40.

10 grudnia
Red Devils Chojnice rozegra dzisiaj kolejne spotkanie
w ramach rozgrywek o mistrzostwo I Ligi futsalu. Przeciw-
nikiem drużyny z Chojnic będzie Team Unisław. Początek 
spotkania o godzinie 18:00.

12 grudnia
W ramach Klubu Rodzica&Dziecka zapraszamy na zorga-
nizowane zajecia w każdy wtorek! „Sensorynki” – zabawy 
sensoryczne mające na celu dostarczanie maluchom 
różnorodnych bodźców do prawidłowego rozwoju zmysłów. 
Dzięki tego typu zabawom dziecko uczy się odbierać świat 
wszystkimi zmysłami i „uczy” mózg prawidłowego 
przetwarzania bodźców sensorycznych. Przed wszystkim 
jest to jednak wspaniała zabawa, podczas której nie ma 
czasu na nudę. Dla kogo: rodziców i dzieci od 1 do 4 r.ż. Czas 
trwania - 1 godzina 16:00-17:00.  

13 grudnia
Tego dnia pracownię wypełni zapach świeżo pieczonych, 
specjalnie przygotowanych pierniczków i ciasteczek. Jakie 

zadanie czeka małe Elfy? Kolorowe lukry, posypki, słod-
kości. Każdy uczestnik będzie miał szansę ozdobić ciastka, 
które pięknie zapakuje i zabierze do domu! Zapisy przyjmu-
jemy telefonicznie 570 997 758, 606 519 773. Miejsce: 
Manufaktura Rozwoju i Radości Maluszki z Rodzicami, 
Chojnice, ul. Długa 12, godzina 15:00-16:15. Rodziców 
zapraszamy na kubek wspaniałej ciepłej, zimowej herbaty 
oraz wsparcie naszych Maluszków (zajęcia przewidziane dla 
dzieci do lat 4). Starszaki - zapraszamy dzieci od 4 r.ż., do 
samodzielnej pracy w naszej pracowni - godzina 16:45-
18:00.

14 grudnia
Komenda Hufca ZHP Chojnice serdecznie zaprasza na 
spotkanie opłatkowe dla seniorów o godz. 16:00 w auli 
Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich.

14 grudnia
Festiwal Filmu PATRZ WIĘCEJ to projekcja sześciu filmów 
wybranych spośród tych, które będą prezentowane z okazji 
obchodów 15-lecia Szkoły Filmowej założonej przez 
Andrzeja Wajdę i Wojciecha Marczewskiego. Lista 
wybranych filmów dokumentalnych podczas Festiwalu: 
Koniec Świata, Kiedy będę ptakiem, Paparazzi, Ślimaki, 
Trampkarze, Niewiadoma Henryka Fasta. Początek 
prelekcji godzina 10.00. Miejsce: Ośrodek Kultury w Czer-
sku, ul. Szkolna 11.

15 grudnia
Zapraszamy na solowy, koncertowy projekt Tymona 
Tymańskiego prezentujący szereg jego artystycznych 
dokonań. W 1998 roku została wydana pierwsza płyta 
P.O.L.O.V.I.R.U.S., grupy KURY. W 2002 roku Tymański 
powołał do życia zespół Tymon&The Transistors. Wielkim 
sukcesem grupy okazała się ścieżka dźwiękowa nagrana do 
filmu Wesele Wojtka Smarzowskiego. Utwory wyświetlone
w milionach odsłon na YouTube zyskały miano kultowych. 
W 2014 roku na płycie Rock’n’Roll Tymański prezentuje 
własne wersje kompozycji The Beatles, Elvisa Presleya czy 
Davida Bowie. Wśród gości pojawili się Wojciech Waglewski, 
Katarzyna Nosowska i Natalia Przybysz. 

Przez pięć lat Tymański związany był z Rock Radio, gdzie 
wraz z Piotrem Kędzierskim prowadził poranną audycję. 
W utworach Tymona można doszukać się dalekich wpływów 
liryki Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Franka 
Zappy. Początek o godzinie 19.00. Miejsce: Ośrodek Kultury 
w Czersku, ul. Szkolna 11.

16 grudnia
Wyprawa po choinkę. Uczestnictwo w wydarzeniu całko-
wicie darmowe. Zbiórka o godzinie 9:00 na CPN Nieży-
chowice, o godzinie 9:30 ruszamy w kierunku Nadolnej 
Karczmy. Poruszamy się tylko drogami polnymi i lasami, po 
drodze małe atrakcje terenowe. W trakcie naszej wyprawy 
odbędzie się mała zbiórka do puszki na cel charytatywny
z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na 
prezenty dla dzieciaków z domu samotnej matki
w Chojnicach. Teraz to co najważniejsze, czyli choinka 
uzgodniliśmy z leśniczym, że w tym roku każdy z nas sam 
będzie wycinał sobie wybrane drzewko koszt takiej 
przyjemności to kwota do 20 zł w zależności od wielkości 
płatne na miejscu. Organizatorzy zapewniają w trakcie 
poszukiwań drzewka Świątecznego ognisko w lesie 
(prowiant we własnym zakresie) oraz darmowe pamiątkowe 
naklejki dla osób biorących udział w naszym wydarzeniu, dla 
spóźnialskich i tych z ostatniej chwili naklejek nie będzie.

17 grudnia
Jubileusz Gminnego Ośrodka Kultury. Miejsce: Sala 
widowiskowa GOK w Konarzynach. Organizator: GOK.

17 grudnia
Czerskie Betlejem. Miejsce: Plac Ostrowskiego w Czersku 
Organizator: Urząd Miejski w Czersku, kontakt: 52 395 48 
68, promocja@czersk.pl, Ośrodek Kultury w Czersku, 
kontakt: 52 398 47 40.

20 grudnia
Ostatnie spotkanie przed świętami. Ten dzień rezerwujemy 
na przygotowanie ozdób świątecznych, które z pewnością 
znajdą specjalne miejsce na choince, stole czy ciepłym 
kominku, a być może staną się prezentem dla kogoś 
bliskiego? Miejsce: Manufaktura Rozwoju i Radości 
Maluszki z Rodzicami, Chojnice, ul. Długa 12, godzina 
15:00-16:15, rodziców zapraszamy na kubek ciepłej, 
zimowej herbaty oraz wsparcie naszych Maluszków (zajęcia 
przewidziane dla dzieci do lat 4). Starszaki - zapraszamy 
dzieci od 4 r.ż., do samodzielnej pracy w naszej pracowni - 
godzina 16:45-18:00.

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
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