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      Pierwszą po wyborach sesję w nowym 
składzie radnych otworzył radny senior Anto-
ni Szlanga. Radni złożyli ślubowanie i przy-
stąpili do wyboru przewodniczącego rady, je-
go zastępców oraz szefów komisji.
    Przewodniczącym rady miejskiej został 
Antoni Szlanga z bardzo mocnym manda-
tem (głosowało na niego 19 z 21 radnych,
w tym z całą pewnością 4 radnych PiS-u).  
Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Renata 
Dąbrowska (13 głosów) i Jan Koperski (15 
głosów). Następnie ślubowanie złożył Bur-
mistrz Arseniusz Finster. W wyniku głoso-
wania i wyborów radni powołali następujące 
składy osobowe komisji stałych rady. 
Komisja Rewizyjna: 
Andrzej Gąsiorowski, Bartosz Bluma, 
Janina Kłosowska, Kazimierz Drewek, Iwona 
Skocka, Agnieszka Lewińska, Bogumiła 
Gierszewska-Dorawa, Stanisław Kowalik
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Sebastian Matthes, Bogdan Marcinowski, 
Mariusz Brunka, Patryk Tobolski, Kazimierz 
Jaruszewski
Komisja Budżetu i Rynku Pracy:
Kazimierz Jaruszewski, Bartosz Bluma, 

Jan Koperski, Agnieszka Lewińska, Janina 
Kłosowska, Iwona Skocka, Andrzej Gąsio-
rowski
Komisja Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej: 
Stanisław Kowalik, Bartosz Bluma, Kazi-
mierz Drewek, Krzysztof Pestka, Bogdan 
Kuffel, Bogdan Marcinowski, Kazimierz 
Jaruszewski, Renata Dąbrowska
Komisja do spraw Społecznych:
Andrzej Plata, Janina Kłosowska, Zdzisław 
Januszewski, Bogumiła Gierszewska-Dora-
wa, Iwona Skocka, Agnieszka Lewińska, 
Renata Dąbrowska
Komisja Edukacji:
Bogdan Kuffel, Patryk Tobolski, Krzysztof 
Pestka, Andrzej Plata, Bogumiła Gierszew-
ska-Dorawa, Marek Szank, Jan Koperski
Komisja Kultury i Sportu:
Marek Szank, Zdzisław Januszewski, Bog-
dan Kuffel, Andrzej Plata, Sebastian Matthes, 
Jan Koperski, Antoni Szlanga
Komisja Ochrony Środowiska:
Bogdan Marcinowski, Patryk Tobolski, Se-
bastian Matthes, Kazimierz Drewek, Stani-
sław Kowalik, Renata Dąbrowska.

    22 listopada odbyła się pierwsza sesja 
Rady Powiatu Chojnickiego. Przed jej rozpo-
częciem radni odebrali zaświadczenia o wy-
borze, a następnie złożyli ślubowania. Od 
tego momentu oficjalnie objęli mandaty rad-
nych i mogli podejmować pierwsze decyzje. 

Starostą chojnickim został Marek Szcze-
pański a wicestarostą Mariusz Paluch. 
Wybrano też pozostałych członków 5 osobo-
wego zarządu powiatu: na etatowego człon-
ka zarządu byłego już starostę Stanisława 
Skaję, a na członków nieetatowych Stefanię 
Majewską-Kilkowską i Jarosława Schuma-
chera. 
 
Wybrano też kierownictwo Rady Powiatu:
Przewodniczącym Rady Powiatu został 
Robert Skórczewski. Wiceprzewodniczą-
cymi rady: Bożena Stępień i Mateusz Łango-
wski.

     29 listopada odbyła się druga sesja rady 
powiatu. Tym razem wybierano członków
i przewodniczących komisji stałych rady po-
wiatu.   Składy komisji:

Komisja Rewizyjna
przewodniczący: Waldemar Goliński
Teresa Kropidłowska, Jacek Klajna, Mirosła-
wa Dalecka, Wojciech Rolbiecki
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca: Mirosława Dalecka
Aleksandra Stasińska, Eugeniusz Wirkus, 
Waldemar Goliński

Komisja Budżetu i Gospodarki:
przewodnicząca: Teresa Kropidłowska
Wojciech Rolbiecki, Mateusz Pokrzywiński, 
Marek Szczepański, Jarosław Schumacher, 
Tomasz Orzłowski, Mariusz Paluch, Mateusz 
Łangowski
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przewodniczący: Tomasz Orzłowski
Robert Skórczewski, Marek Szmagliński, 
Stefania Majewska-Kilkowska, Bożena Stę-
pień, Mateusz Łangowski.
Komisja Edukacji
przewodniczący: Maciej Jakubowski
Marek Szczepański, Marek Rodzeń, Mirosła-
wa Dalecka, Stanisław Skaja, Jacek Klajna, 
Aleksandra Stasińska
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
przewodnicząca: Aleksandra Stasińska
Mariusz Paluch, Bożena Stępień, Sławomir 
Rząska, Tomasz Orzłowski, Marek Rodzeń, 
Stefania Majewska-Kilkowska
Komisja Kultury, Sportu i Promocji
przewodniczący: Jacek Klajna
Eugeniusz Wirkus, Jarosław Schumacher, 
Mariusz Paluch, Marek Szmagliński, Maciej 
Jakubowski
Komisja Infrastruktury i Transportu
przewodniczący: Eugeniusz Wirkus
Waldemar Goliński, Mateusz Łangowski, 
Marek Rodzeń, Mateusz Pokrzywiński, Sła-
womir Rząska.
    Na zakończenie obrad padła wspólna 
propozycja radnych by zakończyć w radzie 
powiatu „epokę papieru” i na materiałach 
sesyjnych pracować w tabletach.



01 Listopada
Chojniczanie odwiedzali chojnickie cmentarze by zapalić 
znicze i pomodlić się na grobach swoich bliskich. W tym roku 
pogoda była łaskawa. Święto Wszystkich Świętych wpro-
wadził dla całego kościoła papież Grzegorz IV w 834 roku 
jako symbol pamięci o zmarłych.

05 Listopada
Nowym wiceburmistrzem Chojnic został Adam Kopczyński. 

06 Listopada
W ramach Kawiarenki Literackiej w Technikum nr 3 odbyło 
się  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Uroczystość 
rozpoczęto odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej z muzy-
ką Feliksa Nowowiejskiego. Dalszą część ozdobiły pieśni 
legionowe i wojskowe. 

06 Listopada
W starostwie odbyła się uroczysta inauguracja projektu 
„Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” w roku szkolnym 
2018/2019. W tym roku szkolnym w projekcie wsparciem 
objętych zostanie 74 uczniów. 

06 Listopada
Na terenie Nadleśnictwa Rytel, opodal skrzyżowania  DK 22 
z drogą do Młynek i Zapory, otwarto 9 metrowej wysokości 
wieżę widokową. Można z niej oglądać tereny leśne 
zniszczone w sierpniu 2017 przez nawałnicę.

06 Listopada
ChCK zaprosiło na poplenerową wystawę prac malarskich 
uczniów chojnickich szkół podstawowych. Obrazy powstały 
w ramach IX Dni Sztuki, podczas pleneru malarskiego w 
Funce. Opiekę artystyczną sprawowała, chojnicka plas-
tyczka, Justyna Laska Pietrzyńska. 

08 Listopada
W CE-W wręczono nagrody uczestnikom konkursu plasty-
cznego pt. "Jestem Polakiem". Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie zorganizowało go dla dzieci z rodzin zastępczych 
oraz z rodzinnych domów dziecka. Nagrodami były między 
innymi  kalendarze na 2019 z najlepszymi pracami w tym 
konkursie.

09 Listopada
W ramach obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości
w auli SP nr 1 odbyło się XIX Spotkanie z pieśnią i piosenką 
patriotyczną – "Cześć Polskiej Ziemi" – Chojnice 2018.

09 Listopada
Kewin Gruchała z Chojnic dopisał do swojego konta trzecie 
zwycięstwo w zawodowym ringu. Najmłodszy w Polsce 
profesjonalny pięściarz pokonał Adama Cieślaka podczas 
gali Copa Rocky Boxing Night w Koninie. 

09 Listopada
Odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej VII kadencji. U boku 
Arseniusza Finstera zasiadł nowy wiceburmistrz Adam Kop-
czyński, który zastąpił na tym stanowisku Edwarda Pietrzy-
ka. W przerwie obrad odsłonięto tablicę upamiętniającą pier-
wszego burmistrza Chojnic Leszka Chamier Cieminskiego. 

09 Listopada
W Centrum Handlowym Brama Pomorza zagrał zespół Enej. 
Przed znanym i lubianym przez wielu zespołem zagrali też 
lokalni muzycy z MPDWA. 

09 Listopada
Uczniowie SP nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach 
uczcili 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 
odśpiewaniem na Starym Rynku czterech zwrotek Mazurka 
Dąbrowskiego. Uczniowie zgromadzili się w piątek na 
Starym Rynku, aby dokładnie o 11.11 wspólnie odśpiewać 
hymn Polski. O godz. 13 w SP nr 1 odsłonięta została 
również płaskorzeźba Józefa Piłsudskiego.

09 Listopada
Fundacji Palium zaprosiła na drzwi otwarte w Hospicjum 
Zwiastowania N.M.P. W trakcie spotkania była okazja 
zobaczyć hospicjum od środka i przekonać się na czym 
polega wolontariat. Następnego dnia zorganizowano 
szkolenie "Wolontariat - wiem jak pomagać", skierowane do 
opiekunów nieformalnych, a przede wszystkim członków 
rodzin, którzy opiekują się w domu swoimi najbliższymi.

09 Listopada
Zespół Folklorystyczny "Kaszebe" oraz Samorząd Osiedla 
nr 2 "Bytowskie" zaprosił wszystkich sympatyków zespołu 
oraz mieszkańców osiedla na wieczorek patriotyczny, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 7.
 
09 Listopada
Magdalena Grzebałkowska, reporterka i autorka biografii 
Krzysztofa Komedy była gościem chojniczan w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego. Fascynująco opowiadała o boha-
terze swojej książki, a muzykę kompozytora przybliżył duet 
Maciej Fortuna i Krzysztof Dys. 

10 listopada
W ramach Jesiennych Impresji z Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego w baszcie Nowej odbyło się spotkanie z Barbarą 
Łącką, rzeźbiarką z Chojnic. Goście obejrzeli prezentację: 
„Moja przygoda z rzeźbą - małe formy przestrzenne”.

10 Listopada
W Sali Boksu i Sztuk Walki Zawiszy rozegrany został XIX 
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Edwarda Rinke.
W wadze 43 kg zmierzyli się ze sobą aktualni mistrzowie 
Polski Adrian Lewandowski z klubu Łokietek Brześć Kujaw-
ski oraz Igor Stefaniak Boxing Team Chojnice. Zwycięsko
z tego pojedynku wyszedł Igor Stefaniak zdobywając tym 
samym złoty medal.

11 Listopada
Wolontariusze Samorządnego Centrum Młodzieżowego
zaprosili w Narodowe Święto Niepodległości, do udziału
w spotkaniu poświęconym grom o tematyce historycznej. 

11 Listopada
Z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w bazylice mniejszej, wystąpił wraz z zespołem Corazon 
akordeonista Marcin Wyrostek.

11 Listopada
Stowarzyszenie „Dworek Polski” z okazji Święta Niepodle-
głości zaprosiło, do auli SP nr 1, na koncert Kawiarenki Pio-
senki Polskiej. Wcześniej, bo o godz. 13:15: na rynku odbył 
się taniec z flagami, a następnie wspólne śpiewanie piose-
nek  patriotycznych.

11 Listopada
Na płycie Starego Rynku zebrali się chojniccy harcerze. Ci 
odśpiewaniem wszystkich zwrotek "Mazurka Dąbrowskie-
go" oraz hymnu ZHP uhonorowali 100-lecie odzyskania 
przez Polskę suwerenności oraz istnienia Związku Harcer-
stwa Polskiego.

11 Listopada
Kolejne spotkanie okolicznościowe z okazji 100-lecia odzys-
kania przez Polskę Niepodległości miało miejsce w tawernie 
Buchta w Charzykowach.   

13 Listopada
W Powiatowej Bursie dla Młodzieży przy ulicy Świętopełka w 
Chojnicach odbyło się spotkanie wszystkich członków i opie-
kunów szkolnych kół LOP w Chojnicach.

13 Listopada
Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe zorganizowało przed-
sięwzięcie pod nazwą „Niepodległa przedsiębiorczość”.
W budynku CEW oraz Eksperymentarium odbyły się war-
sztaty z mechatroniki, pokaz druku 3D, prezentacja lokal-
nych patriotów oraz wystawa “Prywaciarze – początki 
polskiej przedsiębiorczości”.

13-16 Listopada
"Niepodległe Chojnice, symbole i tożsamość” to temat war-
sztatów jakie odbyły się w Muzeum Historyczno-Etnogra-
ficznym w Chojnicach. Uczestnicy poza lekcją lokalnej 
historii wykonali też aplikację orła białego.

14 Listopada
Zawodowi strażacy i druhowie OSP spotkali się w chojnickim 
ratuszu. Seminarium miało na celu ukazanie roli strażaków 
w historii naszej Ojczyzny oraz spowodowanie by druhowie 
wspólnie świętowali stulecie Niepodległej.

14 Listopada
W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości w auli SP nr 1 w Chojnicach odbyło się XIX Spotkanie 
z Pieśnią i Piosenką Patriotyczną "Cześć Polskiej Ziemi".

14 Listopada
Grupa Ratownictwa Specjalnego przy Automobilklubie 
Rallyland we współpracy z Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej zorganizowała ćwiczenia służb rato-
wniczych z wypadku masowego. Ćwiczenia odbyły się na 
ulicy Obrońców Chojnic i spowodowały czasowe zabloko-
wanie południowego pasa ruchu tej drogi.

14 Listopada
Ks. Adam Boniecki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich kapłanów, spotkał się z uczniami II LO w Choj-
nicach.  Na spotkaniu snuł refleksje o tym, czym jest wolność 
i na czym polega patriotyzm.

15 Listopada
Niepodległościowy Czwartek u Albina. W dawnym mieszka-
niu Albina Makowskiego, Marcin Synak wygłosił prelekcje pt. 
„Pułkownik Stanisław Michał Wrzaliński. Zarys biografii 
wojskowej”. 

15 Listopada
W Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach odbyły się 
kilkugodzinne warsztaty rysunku przeprowadzone przez 

chojnickiego twórcę, Piotra Górskiego. Wzięło w nich udział 
dziesięcioro zainteresowanych rysunkiem młodych ludzi, 
którzy pod jego okiem uczyli się nowej techniki rysowania. 

15 Listopada
Na Starym Rynku otwarto plenerową wystawę fotograficzną 
"W innym świetle". Wystawa została przygotowana przez, 
młodych artystów, Paulinę Depka Prądzinską oraz Daniela 
Chełmowskiego.

15 Listopada
Radni z gminy Chojnice przyjęli uchwałę o zamianie gruntów 
z kurią w Pelplinie. Dzięki temu samorząd stał się właści-
cielem cennej historycznie wyspy o powierzchni 0,93 hek-
tara znajdującej się na Jeziorze Ostrowite.

16 Listopada
W Baszcie Nowa odbyło się spotkanie z Jarosławem Urbań-
skim, twórcą słynnej złomorzeźby Tura przy chojnickiej 
Bramie Człuchowskiej.

16 Listopada
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 odbyło się drugie 
spotkanie pasjonatów. Tym razem swoimi zainteresowa-
niami podzielił się Jacek Klajna. Lokalny pasjonat historii 
przedstawił historię Chojnic na widokówkach i zdjęciach.

16 Listopada
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach zaprosiła na kon-
cert uczniów szkoły z okazji obchodów 100-lecia niepodle-
głości Polski - “U prząśniczki…”. Poświęcony był w całości 
kompozytorom polskim XIX i XX wieku. 

17 Listopada
W auli SP nr 1 odbyła się powiatowa akademia uświetniają-
ca obchody „Tradycyjnych” Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa.

17 Listopada
W  podziemiach kościoła gimnazjalnego swój pierwszy 
recital miała Weronika Kowalska. Śpiewała do tekstów m.in. 
Osieckiej, Młynarskiego, Leśmiana i Baczyńskiego. W niek-
tórych utworach akompaniował jej na fortepianie Janusz 
Łangowski, który był niekiedy ich kompozytorem. 

18 Listopada
W sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 8 odbył się XV 
Regionalny Turniej Tenisa Stołowego o Grand Prix Ziemi 
Chojnickiej.

18 Listopada
W Gdańsku został rozegrany licencjonowany przez Polski 
Związek Tenisowy turniej tenisa ziemnego do lat 10. 
Świetnie zagrali w nim młodzi chojniczanie, Oskar Pawlak
i Maksymilian Nowak, którzy okazali się najlepsi w całym 
turnieju.

19 Listopada
Do Chojnic, prosto z fabryki, przyjechał nowy wóz bojowy 
GBA dla strażaków ochotników z OSP w Chojnicach. Nowy 
nabytek, Volvo FL 280 4x4 z automatyczną skrzynią biegów
i dobrej jakości osprzętem, strażacy zaprezentowali miesz-
kańcom na płycie Starego Rynku.

20 Listopada
Towarzystwo Kolejowe zaprosiło na seminarium „Rewitali-
zacja zabytków kolejowych w województwie pomorskim”. 
Współorganizatorem był burmistrz Chojnic.

22 Listopada
Odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu VI kadencji. 
Starostą powiatu chojnickiego został Marek Szczepański. 
Zastępcą Szczepańskiego został Mariusz Paluch, a prze-
wodniczącym rady Robert Skórczewski.

23 Listopada
Pierwszą, po wyborach, sesję Rady Miejskiej w nowym 
składzie otworzył radny senior Antoni Szlanga. Radni złożyli 
ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego rady, jego 
zastępców oraz szefów komisji. 

23 Listopada
Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wkroczyło w kolej-
ne dwudziestolecie istnienia. Z tej okazji odsłonięto tablicę 
pamięci Stefana Bieszka i przy okolicznościowym torcie 
świętowano w gościnnych murach Technikum nr 2 .

25 Listopada
W bazylice mniejszej chojniczanie mieli okazję przenieść się 
w świat poezji Adama Mickiewicza i muzyki Stanisława 
Moniuszki. Widowisko łączyło w sobie elementy teatru, 
opery i koncertu.

25 Listopada
W wieku 80 lat zmarł Zygfryd Czupa. Chojnicki fotograf
i fotoreporter, współpracownik lokalnych redakcji, znany był  
przede wszystkim ze swej pasji do fotografii. 
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     09 listopada 2018 roku odbyła się XLIX, ostatnia, sesja 
Rady Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 19 radnych. 
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Szlanga. Sekretarzem sesji został Jacek Klajna, a do komi-
sji wnioskowej wybrano radnych M. Osowicką i L. Pepliń-
skiego. 
 Na początku sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
przedstawił krótką statystykę tego, co działo się w kadencji 
2014 – 2018. „Rada Miejska w minionej kadencji zbierała się 
na czterdziestu ośmiu sesjach, dzisiejsza jest czterdziesta 
dziewiąta, na których średnia frekwencja wynosiła 95,4 %. 
Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. W ciągu kadencji 
podjęto 578 uchwał. Nie będę przedstawiał jak to wygląda
w poszczególnych latach. Tą informację przekażę do proto-
kołu, tak, że pełne brzmienie tej informacji będzie załączni-
kiem do protokołu z dzisiejszej sesji. Przegłosowano 23 wnio-
ski. Rada Miejska powołała 7 komisji stałych. Komisja Rewi-
zyjna zbierała się na sześćdziesięciu czterech posiedze-
niach, podejmując dziewiętnaście wniosków. Komisja 
Rewizyjna przeprowadziła również kontrole według planów 
zatwierdzonych uchwałami Rady Miejskiej. I tak: w 2015 r. – 
10 kontroli, w 2016 r. – 6 kontroli, w 2017 r. – 6 kontroli, w 2018 
r. – 3 kontrole. Komisja Budżetu i Rynku Pracy zbierała się na 
pięćdziesięciu jeden posiedzeniach, podejmując 21 
wniosków. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
zbierała się na pięćdziesięciu sześciu posiedzeniach, 
podejmując 64 wnioski. Komisja Kultury i Sportu zbierała się 
na pięćdziesięciu czterech posiedzeniach, podejmując 
64 wnioski. Komisja ds. Społecznych zbierała się na 
pięćdziesięciu czterech posiedzeniach, podejmując 46 
wniosków. Komisja Edukacji zbierała się na czterdziestu 
dziewięciu posiedzeniach, podejmując 10 wniosków. 
Komisja Ochrony Środowiska zbierała się na pięćdziesięciu 
dziewięciu posiedzeniach, podejmując 29 wniosków. Tak 
więc jak Państwo widzą, jeżeli mamy czterdziestą dziewiątą 
sesję Rady i ponad pięćdziesiąt posiedzeń w każdej komisji, 
to te nasze wspólne posiedzenia były posiedzeniami 
dodatkowymi, które wychodziły poza plany poszczególnych 
komisji ...”.
      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz 
Arseniusz Finster - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 
Szanowni Państwo. Kończymy inwestycję budowy 
Chojnickiego Centrum Kultury. Prace przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Nie będzie na pewno żadnych zwiększeń 
finansowych związanych z kwotami, które wydajemy na 
realizację tej inwestycji. 13 listopada generalny wykonawca 
powinien zgłosić nam przekazanie obiektu. Mówiłem o takiej 
zakładce kilkudniowej, ona jest związana z technologiami, 
które tam stosujemy do wykonania tego obiektu. I po 
przekazaniu obiektu będą trwały prace odbiorcze na tym 
obiekcie. W planie mamy, aby Chojnickie Centrum Kultury 
rozpoczęło swoją pracę w granicach dziesiątego grudnia. To 
jest termin, do którego dążymy. Dzisiaj powinny rozpocząć 
się prace związane z budową nawierzchni ul. Żwirki i Wigu-
ry, od Świętopełka do ul. Drzymały i będą trwały przez 
kilkanaście najbliższych dni. Również za kilka dni rozpocznie 
się odbudowa zniszczonej ścieżki rowerowej przy drodze 
235 do Klawkowa. To zadanie będzie realizowała firma 
Marbruk. Cały czas realizujemy termomodernizację i montaż 
windy w Szkole Podstawowej Nr 3. I ta inwestycja trwa. Do 
Chojnic dotarły nowe autobusy duże marki MAN. Dzisiaj
o godz. 13:30 zapraszam Państwa radnych, zapraszam 
media, będziemy prezentować te autobusy w bazie MZK, 
przy ul. Angowickiej. 
    Gotowe jest prowizorium budżetowe, które będę przed-
kładał Panu Przewodniczącemu do piętnastego listopada. 
Tak jak co roku zwracam uwagę, że prowizorium budżetowe 
nie uwzględnia nadwyżki budżetowej z tego roku, ani wol-
nych środków. Dlatego jest to pewien projekt, pewna 
matryca, do której będziemy dokładać nowy budżet.
Olbrzymi problem mamy z wyłonieniem firm, które zajęłyby 
się zimowym utrzymaniem miasta. Takiej sytuacji jeszcze 
nigdy nie było. Proszę sobie wyobrazić, że żadna firma nie 
zgłosiła się na zimowe utrzymanie ulic, czyli nie mamy 
pługów, nie mamy solarek, nie mamy firm, które chciałyby się 
tym zająć. Jedna firma zgłosiła się do utrzymania chodników, 
ale ceny zaproponowane w tym przetargu są nie do przyjęcia. 
One są w niektórych pozycjach kilkukrotnie wyższe niż te, 
które były poprzedniej zimy. Dlatego podjąłem decyzję o tym, 
iż rozpoczynam rozmowy we wtorek z naszymi dwiema 
spółkami, tj. MZK i Miejskie Wodociągi, i będę chciał powołać 
firmę wewnętrzną, która będzie realizowała ten zakres usług. 
Czyli mówiąc krótko, kupimy solarki, piaskarki i sprzęt do 
odśnieżania, i będziemy te prace wykonywać własnymi 
spółkami komunalnymi. Będziemy przede wszystkim 
wiedzieli ile to kosztuje i będziemy oszczędzali pieniądze 
związane z wydatkowaniem. Nie znaczy to, że będziemy 
gorzej wykonywać te prace. Mamy kierowców i w MZK, mamy 
kierowców w Miejskich Wodociągach, to chyba nie jest pro-
blem, żeby obsłużyli pługosolarkę. Również chciałbym Pań-
stwa poinformować, że z inicjatywy Pana Przewodniczącego 
Samorządu Osiedla Nr 1, Pana radnego Mariusza Brunki
i zarządu tego osiedla, pracujemy nad montażem lodowiska, 

które by funkcjonowało w Chojnicach przez trzy miesiące.
      W planie, jeszcze analizujemy możliwości energetyczne
i inne uwarunkowania, aby to lodowisko stanęło jednak na 
płycie Starego Rynku. To byłaby niewątpliwa atrakcja, obok 
choinki i Jarmarku Bożonarodzeniowego. Chcemy, żeby to 
było lodowisko przykryte halą, ze względu na to, że warunki 
atmosferyczne mogą być różne, może padać deszcz, może 
padać śnieg. Chcemy również, żeby w ramach tej hali, która 
będzie nad lodowiskiem też mógł funkcjonować punkt tzw. 
małej gastronomii i wypożyczalnia łyżew, która też prywatnie 
mogłaby te łyżwy ostrzyć. Czyli ta pełna infrastruktura 
związana z korzystaniem z lodowiska. 
     Również chciałbym poinformować Wysoką Radę, że będę 
we wtorek podpisywał zarządzenie w sprawie Komisji opi-
niowania projektów inwestycyjnych. To jest taka nowa 
komisja wewnętrzna Urzędu Miejskiego, w której będą 
funkcjonować urzędnicy, będę też zapraszał radnych, ale też 
architekci i inżynierowie zewnętrzni. Celem pracy tej Komisji 
będzie przede wszystkim ocena dokumentacji technicznych, 
które zlecamy na zewnątrz, ale też przygotowanie specyfika-
cji do tych dokumentacji, czyli koncepcji, na podstawie któ-
rych dokumentacje powstają. W naszych dwóch szkołach 
doszło najprawdopodobniej do bardzo przykrych zdarzeń. 
Postępowania prowadzi Prokuratura, na razie w sprawie. 
Chodzi o, najprawdopodobniej, nieregulaminowe zachowa-
nia dwóch nauczycieli. Więcej nie jestem w stanie Wysokiej 
Radzie na ten czas powiedzieć. Tak jak powiedziałem, 
Prokuratura prowadzi w obydwu sprawach postępowanie
w sprawie. I również obydwie sprawy są skierowane do 
rzecznika dyscypliny przy Kuratorium Oświaty. Wysoka 
Rado, dzisiaj poprosiłem również Pana Przewodniczącego, 
abyśmy przed jedenastą zrobili przerwę, w czasie której 
byśmy odsłonili tablicę upamiętniającą pierwszego burmi-
strza III RP – Leszka Chamier Ciemińskiego. I bardzo Pań-
stwa proszę, żebyście zechcieli wziąć udział w tej krótkiej 
uroczystości. Będzie obecna małżonka Leszka Chamier Cie-
mińskiego, jego dzieci i rodzina. I również myślę, że my też, 
przecież znaliśmy Leszka i warto tą chwilę tutaj spędzić 
razem. 
      Również chciałbym zaprosić Państwa do udziału w uro-
czystościach związanych z setną rocznicą odzyskania 
niepodległości. O godz. 9:00 w Parku 1000-lecia będziemy 
rozwijali stumetrową flagę. To jest inicjatywa Pana Bartosza 
Blumy. Potem odbędzie się Bieg dla Niepodległej, to jest 
inicjatywa Projektu Chojnicka Samorządność. Też zostałem 
zaproszony do wsparcia tej cennej inicjatywy. Następnie 
10:50 spotykamy się przy pomniku Orła, tam nastąpi 
przemówienie Pana Starosty, złożenie kwiatów. Potem
w marszu, takim „chojnickim”, będziemy przemieszczać się 
do pomnika Chrystusa Króla, gdzie złożymy kwiaty i nastę-
pnie odbędzie się msza w Bazylice Mniejszej. O godz. 16:00 
do auli Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza Dworek Polski. 
I o godz. 18:00 mamy koncert w Bazylice. Serdecznie 
zapraszam Państwa do udziału w tych wszystkich 
uroczystościach.
      Również chciałbym, korzystając z tego, iż jestem przy 
głosie, odpowiedzieć na pytanie, które Państwo zadaliście mi 
w ramach komisji – co się stanie z pieniędzmi z budżetów 
osiedlowo-obywatelskich, które zostają. Otóż te pieniądze 
nie pojawiają się w prowizorium, bo się nie mogą pojawić, 
ponieważ one stanowią nadwyżkę z budżetu 2018 r. Ale 
mogę Państwu dać słowo honoru, że w poprawce budże-
towej, czyli w projekcie budżetu te pieniądze wrócą do tych 
osiedli, które tych pieniędzy nie wydatkowały i będą samo-
rządy osiedlowe miały cały rok budżetowy 2019, żeby te 
pieniądze, które zaoszczędziły wydatkować. To samo zresztą 
ma się z Samorządem Nr 1, który będzie finansował ze swo-
jego budżetu to właśnie lodowisko, o którym mówimy. Czyli 
tutaj uspakajam samorządowców, nie będzie tak, że my te 
pieniądze wam zabierzemy.
        Dzisiaj w porządku obrad mamy również decyzję w spra-
wie dotacji dla „Starej Plebanii”. Nasza dotacja skierowana 
jest tylko i wyłącznie na jeden fragment tego obiektu, czyli na 
dach. Pozostałe części budynku, czyli zewnętrzne ściany, 
okna, instalacje, będą wykonywane ze środków parafii, 
natomiast wyposażenie obiektu z programu, w którym 
uczestniczy parafia. Natomiast po wykonanych pracach bę-
dzie tam funkcjonował Dom Dziennego Pobytu dla osób star-
szych, też finansowany z pieniędzy unijnych.
      Wysoka Rado, chciałbym również, korzystając z tego, że 
jestem przy głosie, bardzo serdecznie podziękować 
składowi tej Rady Miejskiej. Tak chyba pierwszy raz się 
wydarza, że już po wyborach jeszcze zbiera się stara Rada 
Miejska. Ja chciałbym podziękować za te cztery lata 
współpracy. Rzeczywiście wiele uchwał, wiele wniosków. To 
był bardzo ekscytujący czas również dla mnie. Miło było mi
z Państwem współpracować. I za wszystko bardzo serde-
cznie Państwu dziękuję. 
    W ramach głosowania uchwał przewidzianych w porządku 
sesji Przewodniczący Antoni Szlanga – przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont dachu „Starej 
Plebanii”. Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Brunka.
 „Wysoka Rado, kanonik Dawidowski pismem z 15 kwietnia… 
(głos poza mikrofonem) Już prałat? Nawet znajdę potwier-

dzenie dlaczego. Kanonik Dawidowski pismem z 15 kwietnia 
do Rady Miasta prosi o 150 tys. i podaje nawet już numer 
konta, na który trzeba przesłać mu pieniądze. W tym czasie, 
proszę Państwa, nie ma projektu budowlanego, nie ma 
kosztorysu, nie ma pozwolenia na budowę, nie ma opinii 
konserwatorskiej. 23 kwietnia Rada rezerwuje, zabezpiecza 
środki na ten cel i, proszę Państwa, wszystkie te dokumenty 
tak naprawdę zostają skompletowane w październiku 
bieżącego roku, z łącznym ustaleniem kwoty tego remontu na 
151 tys. Proszę Państwa, ja bym chciał żebyśmy przez 
minutę zastanowili nad tym cudem, jakiego dokonał ksiądz 
prałat, ponieważ w zasadzie wszystko przewidział w kwie-
tniu, łącznie ze zmianą ceny, na którą tak często się przecież 
powoływaliśmy. Proszę Państwa, a gdyby tak pozbyć się tych 
urzędników, którzy nie potrafili w trakcie remontu Centrum 
Kultury przewidzieć tych wszystkich zmian, zatrudnić na 
jakąś umowę księdza prałata, skoro jest taki zdolny, potrafi 
cuda robić, że potrafi pół roku wcześniej przewidzieć ile 
dokładnie to będzie kosztowało po pół roku. Proszę Państwa, 
kto ma głowę, niech myśli. Ja w każdym bądź razie, jeżeli 
kanonik, czy prałat, potrafi takie cuda robić, to myślę, że i 150 
tys. mógłby wysupłać i sobie wyczarować także. Dziękuję 
bardzo”.
     W odpowiedzi głos zabrał radny Andrzej Gąsiorowski – 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że ten 
sarkazm w głosie Pana radnego Brunki jest niepotrzebny. 
Wśród zabytków, które są najstarsze w Chojnicach, to jest 
właśnie „Stara Plebania”, to są mury, na których ta „Stara 
Plebania” jest posadowiona i ta baszta, która jest obok. I obok 
tej plebanii, która wymaga pilnie remontu i to nie z winy 
księdza prałata Jacka Dawidowskiego ten remont, który był 
zaczynany kilkakrotnie, nie doszedł do skutku, ale ze wzglę-
du na to, że konserwator zabytków, który cały czas nadzoro-
wał realizację tego przedsięwzięcia ze względu na charakter 
obiektu, jego starość, po prostu nie mógł dojść do skutku, bo 
się okazywało, że firmy, które realizowały to zadanie, nie były 
w stanie wywiązać się zgodnie ze sztuką budowlaną z tych 
zadań w tych kwotach, które były przewidziane do realizacji. 
W związku z tym, no niestety, to się wszystko ślimaczyło. My 
tu kilkakrotnie również na sesji o tych sprawach mówiliśmy, 
bo przecież pieniądze były rezerwowane na realizację tego 
zadania kilkakrotnie. Obok tej plebanii, jak mówię, jest 
potrzeba remontu tych murów, bo one pękają i to też będzie 
zadanie, które na pewno miasto będzie musiało wspierać, bo, 
jak mówię, są to najstarsze obiekty. Baszta – to jest kolejne. 
Można sobie popatrzyć jak ona wygląda. I myślę, że im szyb-
ciej to zadanie zostanie zrealizowane, obiekt zabezpieczony, 
tym lepiej. Poza tym są środki na uruchomienie tam działań 
związanych z ludźmi starszymi, a więc domu dziennego 
pobytu, który w tym obiekcie znajdzie swoje miejsce. Ja chcę 
przypomnieć również, że po śmierci Jana Pawła II, Honoro-
wego Obywatela Miasta Chojnice, była taka inicjatywa 
wybudowania pomnika. I wtedy, kiedy stwierdziliśmy, że nie 
będziemy w Chojnicach realizować pomnika w formie 
monumentu, to właśnie jakby była taka propozycja, aby ten 
obiekt „Starej Plebanii”, ta świetlica, czy jakieś inne zadanie, 
które tam będzie w tej plebanii realizowane, było nazwane 
imieniem Jana Pawła II, jako pomnik miasta Chojnice na 
rzecz Honorowego Obywatela. Więc myślę, że dzisiaj 
powinniśmy wesprzeć jak najszybciej, tym bardziej że 
proboszcz parafii deklaruje, że chce wziąć kredyt, aby to 
zadanie zrealizować. I ten kredyt też trzeba będzie kiedyś 
spłacić i to parafianie będą musieli ten kredyt spłacać.
W związku z tym jest ważne, abyśmy dzisiaj jak najszybciej 
ten obiekt postawili na nogi i żeby on rzeczywiście zaczął 
funkcjonować. Dziękuję bardzo”. 
      Radny Mariusz Brunka – „radny Gąsiorowski mnie 
słuchał, ale nie zrozumiał. Ja nie kwestionowałem potrzeby 
wyremontowania tego obiektu zabytkowego, chociaż uwa-
żam, że pewnie jakby los tak sprawił, żeby się, że tak powiem, 
rozpadł, to byłoby dużo taniej dla nas wszystkich. Bo tak to 
tylko generuje ciągle koszty i ciągle tylko słyszymy, że znów 
na coś są potrzebne pieniądze. Ale on rzeczywiście wymaga 
remontu. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli człowiek 
ma, że tak powiem, taki dar proroczy, to myślę, że jest w sta-
nie też uzyskać te środki gdzie indziej. Tyle z mojej strony”.

     Rada Miejska 16 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” 
(Brunka, Osowicka) i 1 głosie „wstrzymującym się” (Kas-
przak), podjęła uchwałę Nr XLIX/582/18 w sprawie udzielenia 
dotacji na remont dachu „Starej Plebanii” w Chojnicach 
wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego 
pod nr 1810 z dnia 23.08.2007 r. 

         Bieżące problemy miasta zostały poruszone przez rad-
nych w ramach „interpelacji i zapytań radnych”. Niestety 
ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
wszystkich interpelacji i  szczegółów dyskusji radnych. Cały 
protokół sesji można pobrać ze strony UM w Chojnicach.
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      Jak co roku tak i w tym 29.11.2018 Klub 
Strzelecki Chojnice zorganizował „Andrzej-
kowe zawody strzeleckie z broni centralnego 
zapłonu” na strzelnicy w Nieżychowicach. 
Strzelanie odbyło się z pistoletów typu Golck 
17 i Walther P99 a konkurencja polegała na 
oddaniu 13 strzałów do tarcz TS 1 na 
odległość 25 m. W tej konkurencji najlepsi 

strzelcy okazali się z Brus zajmując dwa 
czołowe miejsca: 1. Maciej Rutowski, 2. Ire-
neusz Rejkowski natomiast 3 miejsce zajął 
Ryszard Paluch. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w zawodach strzele-
ckich organizowanych w miesiącu grudniu.

Jarosław Frączek

             Na lekcji języka kaszubskiego klasa 
1 THT z Technikum nr 3 w Chojnicach, udała 
się 13 listopada br. do Muzeum Historyczno-
Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego 
w Chojnicach.  Celem wizyty było zwiedza-
nie muzeum, zapoznanie się z muzealnymi 
ekspozycjami oraz okolicznościową wysta-
wą: "Z kaszubskiej skrzyni. Życie i spuścizna 
Leonarda Brzezińskiego (1904-1984)".
     Ta ostatnia wystawa była szczególnie 
ważna, gdyż przybliżyła uczniom życie i twór-
czość Leonarda Brzezińskiego – urodzo-
nego w Wielu, wybitnego hafciarza, 
nauczyciela, etnografa, kolekcjonera oraz 
kustosza. Przez całe swoje życie był oddany 
Kaszubom, szczególnie tym południowym. 
Miał wiele pasji, w tym: rogarstwo, wytwa-
rzanie różnorodnych pamiątek z motywami 
kaszubskimi czy też zbieranie informacji, 
wspomnień lub materialnych zabytków 
kultury kaszubskiej od mieszkańców Wiela
i okolicznych wsi. Jego wielkim marzeniem 
było stworzenie muzeum, które ostatecznie 
powstało w rodzinnym Wielu 29 września 
1971 roku pod nazwą Muzeum Kaszubskie
i trwa do dzisiaj.
     Na szczęście zachowało się wiele 
pamiątek po panu Leonardzie, m. in. foto-
grafie, dokumenty, jego zapiski etnografi-

czne dotyczące miejscowych Kaszubów, 
rogarstwo. Jednak najbardziej przykuwała 
oko liczna kolekcja pięknych i kolorowych 
haftów kaszubskich – wykonanych ręką 
wybitnego wielewiaka. Kolekcja ta przecho-
wywana była w zabytkowej skrzyni posago-
wej, którą można było także zobaczyć na 
wystawie. 

Tekst: KG, Fot. KG, NG

        15 listopada odbył się pogrzeb 
Kazimierza Fortuńskiego. Był aktywnym 
działaczem chojnickiej społeczności. Nies-
tety po długiej walce z chorobą nowotwo-
rową odszedł 12. listopada. Podczas po-
grzebu, zamiast kwiatów i wieńców, więk-
szość przybyłych złożyła datki na cele onko-
logiczne  - zgodnie z prośbą rodziny umiesz-
czoną w nekrologu.
    Do urny wrzucono tysiąc pięćset zł. 
Pieniądze rodzina przekazała fundacji Na-
sze Dzieci na rzecz Antosia Świecha - 
chłopca, który walczy z nowotworem oka. 
Rodzina Antka zbiera środki na pokrycie 
innowacyjnego leczenia w USA - terapia ma 
bardzo duże szanse na powodzenie. Kwiaty 
zwiędną, a wsparcie dla tych, których świa-
tełko jeszcze nie zgasło jest bezcenne.    

       Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
wzięli udział w tej wyjątkowej formie 
ostatniego pożegnania. 

Rodzina

         28 listopada, o godz. 13.30 na 
cmentarzu komunalnym, odbył się pogrzeb 
Zygfryda Czupy. Zmarł w wyniku choroby. 
Miał 80 lat. Przez wiele lat był przykładem 
starej szkoły fotografii. Uczyły się od niego 
całe pokolenia chojnickich fotoreporterów.  
Zawsze dokumentował najważniejsze wyda-
rzenia w mieście, a jego zdjęcia publikowały 
lokalne gazety. Współpracował z chojnickimi 
mediami, m.in. nieistniejącym Kurierem 
Chojnickim, Życiem Chojnic i Okolic, czy 
Czasem Chojnic. Był tez zapalonym 
żeglarzem i często można było go spotkać 
nad jeziorem Charzykowskim. To kolejny po 
Marianie Nowaku fotoreporter, który zmarł
w tym roku.

       9 listopada – z okazji obchodów 100 – 
rocznicy odzyskania Niepodległości – wg 
zaleceń p. Minister Edukacji – o godz. 11.11  
wszystkie szkoły w Polsce zgromadziły się 
przed budynkiem szkoły aby wspólnie od-
śpiewać Hymn Narodowy ,,Mazurek Dą-
browskiego''. W związku z tym, tego dnia, 
cała społeczność szkolna ,,Jedynki'' ubrana 
w stroje galowe i z elementami biało – 
czerwonymi ( kotyliony, wstążki biało – 
czerwone, balony biało – czerwone itp.) oraz 

harcerze w mundurach, zgromadzili się na 
boisku szkolnym, a następnie przy dźwię-
kach werbla przemaszerowała na chojnicki 
rynek wraz z 50 - cio metrową flagą , gdzie 
wysłuchano patriotycznego wystąpienia p. 
dyr. Ewy Modrzejewskiej, a o godz. 11.11 
wspólnie odśpiewano ,,Mazurka Dąbrow-
skiego'' oraz kilka znanych pieśni patrioty-
cznych poprowadzonych przez chór szkolny 
pod kier. p. M. Leszczyńskiego.

(fot. M. Leszczyński)
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        W czwartek 15 listopada w Zespole Szkół 
Specjalnych w Chojnicach odbyły się kilkugo-
dzinne warsztaty rysunku przeprowadzone 
przez chojnickiego twórcę, Piotra Górskiego. 
Wzięło w nich udział dziesięcioro zaintereso-
wanych rysunkiem młodych ludzi, którzy pod 
jego okiem uczyli się nowej techniki rysowa-
nia. „Draks” podzielił się z młodzieżą swoją 
pasją, inspiracjami, a nawet kilkoma "sztucz-
kami", z których korzysta tworząc. Pokazał, 
jak powstają jego prace – kolejne etapy, ma-
teriały, których używa. Uczniowie byli pod 
wielkim wrażeniem jego twórczości, z zainte-
resowaniem oglądali charakterystyczne 
prace chojnickiego rysownika, przyglądali się 
z bliska jego pracy, próbowali też tworzyć 

samodzielnie rysunki owadów pod jego 
okiem. Warsztaty były ciekawym doświad-
czeniem zarówno dla uczniów, jak i dla artysty. 
Zostały one zrealizowane w ramach stypen-
dium burmistrza miasta Chojnice. Być może 
będzie to początek współpracy szkoły
z Piotrem Górskim.

Marzena Janikowska

       O godz. 16:00 w kawiarni „Widokowa” 
odbył się wernisaż wystawy rysunków Piotra 
Górskiego. Na sztalugach udostępnionych 
przez ChCK można było oglądać kilkadziesiąt 
rysunków tego jednego z najbardziej charak-
terystycznych chojnickich twórców.

      Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk świętowało 23 listopada jubileusz 
20-lecia powstania towarzystwa.

      Inicjatorami założenia stowarzyszenia 
byli dr Jacek Knopek i Kazimierz Jaruszew-
ski.  Świętowanie rozpoczęto od odsłonięcia, 
na ścianie kamienicy przy ul. Warszawskiej 
23, tablicy na cześć Stefana Bieszka, wybit-
nego nauczyciela, poety, dramaturga i działa-
cza regionalnego. W tej kamienicy rodzina 
Bieszków mieszkała kilka lat przed wojną. 
Granitową tablicę z podobizną Bieszka ufun-
dowało chojnickie małżeństwo Helena i Leon 
Stoltmannowie. Tablicę odsłonił zastępca 
burmistrza Adam Kopczyński, a poświęcił ks. 
dziekan Jacek Dawidowski. Dalsza część 
jubileuszu odbyła się w Technikum nr 2, gdzie 
przy kawie i okolicznościowym torcie (spo-
rych rozmiarów) uczestnicy wysłuchali histo-

rii stowarzyszenia przypomnianej przez Pio-
tra Eichlera. Dodatkowo każdy z obecnych 
dostał pamiątkowy folder z dziejami ChTPN. 
Następnie odbyły się dwie prelekcje: o szko-
łach wyższych w Chojnicach – dr. Arseniusza 
Finstera i o Wandzie Tyborskiej w 15. rocz-
nicę śmierci – dr Emilii Kalitty. Część oficjalna 
to wręczenie przez prezesa ChTPN Kazimie-
rza Jaruszewskiego Laurów Sprzymierzeń-
ców Nauki. Otrzymali je: dr Marian Fryda i dr 
Jerzy Szwankowski, a także (nieobecni) 
Wiktor Zybajło, Olgierd Buchwald i Zbigniew 
Gierszewski. Nieobecny był także prof. 
Włodzimierz Jastrzębski, któremu przyznano 
honorowe członkostwo ChTPN. W części 
mniej oficjalnej spotkania nastąpiła kon-
sumpcja rocznicowego tortu oraz dzielono 
się wspomnieniami z 20-letniego okresu 
działania towarzystwa.

Jacek Klajna

Warsztaty
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    Jej biografie stają się z miejsca 
bestsellerami. Tak było z opowieścią o ks. 
Twardowskim, tak było też z rodziną Bek-
sińskich. Teraz rynek zdobywa Krzysztof 
Komeda, o którym Magdalena Grzebał-
kowska wydała niedawno książkę.

      9 listopada znana reporterka była naj-
pierw gościem II LO, gdzie miała warsztaty
z pisania reportażu, a potem w podziemiach 
kościoła gimnazjalnego w rozmowie z polo-
nistą tej szkoły Marcinem Szopińskim uchy-
liła rąbka tajemnicy, jak powstawała biografia 
Komedy. Sala była nabita do niemożliwości, 
a księgarnia Świat Książki przygotowała dla 
wszystkich stoisko, na którym można było 
zaopatrzyć się w to, co wyszło spod pióra 
Grzebałkowskiej. 
       A o Krzysztofie Komedzie można było się 
dowiedzieć wiele. Że to był miły chłopiec, ale 
bardzo osobny, taki raczej do wewnątrz, dla 
którego gdy siadał do fortepianu, świat 
przestawał istnieć. Mama Krzysia chciała, 
żeby zajmował się czymś poważnym, 
wybrała dla niego więc fach lekarza. Studia 
skończył, ale ta profesja nie pociągała go tak 
silnie jak jazz, któremu zaprzedał duszę. Na 
dodatek nęcił go nie jazz tradycyjny, który od 
biedy gdzieś tam po knajpach można było
w Polsce lat 50-tych  usłyszeć, a nowoczes-
ny, z improwizacją. Autorka jego biografii 

przywołuje atmosferę pierwszego festiwalu 
jazzowego w Sopocie, zbiera relacje kolegów 
i przyjaciół o tamtych czasach i tamtych nas-
trojach. 
   Komeda to też związki z kobietami, o któ-
rych Grzebałkowska także pisze w biografii, 
eksponując – nie bez powodu – rolę jego 
żony Zofii Lach. Ta silna i bezkompromisowa 
kobieta traktowała Krzysztofa trochę jak 
dziecko, a trochę jak wykonawcę swoich 
poleceń. 
   Niesamowita  kariera światowa Komedy 
pewnie dalej by się pięknie rozwijała, gdyby 
nie tragiczny wypadek podczas koleżeńskiej 
popijawy w USA, w wyniku którego Krzysztof 
zapadł w śpiączkę, a po przewiezieniu go do 
Polski – zmarł. 
  Czytelnicy pytali autorkę, skąd u niej ta sła-
bość do biografii. Okazuje się, że inspiracja 
do tej formy pisania najczęściej pochodzi
z wydawnictwa „Znak”, z którym jest związa-
na. Ale teraz na tapecie ma coś innego, w sty-
lu Roku 1945, o którym napisała reporterską 
książkę. Szczegółów zdradzić nie chciała. 
Pewnie żeby nie psuć radości czytania. Bo 
jest więcej niż pewne, że dotychczasowi 
miłośnicy prozy Grzebałkowskiej po kolejną 
jej pozycję sięgną.
Na deser był jazz na żywo w wykonaniu 
Macieja Fortuny i Krzysztofa Dysa.

Tekst i fot. Maria Eichler

      Jest chojniczanką i malarką. Ale nową 
wystawę prezentuje w Kurzej Stopie po 
...30 latach. To rekord, jak na lokalnego 
artystę. Jak można było się dowiedzieć na 
wernisażu, Bożena Duda w tym czasie nie 
leniuchowała. Po prostu wystawiała gdzie 
indziej.

   Na wystawę w Kurzej Stopie zdobyła sty-
pendium marszałka województwa pomor-
skiego. Pewnie ujął go projekt pt. „Magia 
średniowiecznych Chojnic”, a gdyby jeszcze 
sam zajrzał do Kurzej Stopy, by zobaczyć 
końcowy efekt, pewnie byłby pod wrażeniem. 
Bo tak było z obecnymi na wernisażu 22 
listopada.

   Dzięki pracom Bożeny Dudy przenosimy 
się bowiem w świat marzeń i fantazji, gdzie
i owszem spotkać można zarysy architektury 
znanych nam miejsc w Chojnicach, ale prze-
cież zakutego w zbroję rycerza zobaczymy 
jedynie w fosie na festynie sierpniowym 
Bogdana Kuffla, a księżniczki czy wróżki, 
zwiewne i tajemnicze, widujemy raczej na 
kartach książeczek dla dzieci...Tymczasem 
na obrazach Bożeny Dudy takich stworzeń 
mamy zatrzęsienie, są tu duszki i pierroty, 
książęta i pajace, dziewczyny i boginie, 

trefnisie i polne strachy. Jak podkreślała 
dyrektorka muzeum Barbara Zagórska, 
pędzel Dudy jest tak perfekcyjny i delikatny, 
że ledwo widać jego muśnięcie... Widzowie 
chodzili oczarowani od jednego obrazka do 
drugiego i kontemplowali ich magiczne 
piękno. Potem chwytali w ręce katalog i pro-
sili artystkę o autograf. Była też okazja 
zamienić z nią kilka słów.

     Takiego malarstwa dawno nie oglądaliśmy 
w Kurzej Stopie, nie mówiąc już o tym, że
w ogóle niczego nie mogliśmy tam oglądać
z uwagi na zawalenie się murów obronnych
i konieczność ich naprawy. Uszkodzenia 
okazały się na tyle poważne, że sama baszta 
była zagrożona i dopiero teraz została 
otwarta dla zwiedzających.

   Czas najwyższy, bo muzeum dusi się
w swoich ciasnych murach i każda dodat-
kowa przestrzeń jest dla niego na wagę złota.
Jeśli więc będziecie mieli trochę czasu, warto 
zajrzeć do Kurzej Stopy i obejrzeć na dwóch 
jej piętrach ekspozycję prac Bożeny Dudy, 
która powinna być tu czynna przynajmniej do 
końca grudnia, ale jeśli zainteresowanie 
będzie większe, może i dłużej. 

Tekst i fot. Maria Eichler 
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Z lewej artystka Bożena Duda, w środku dyrektorka muzeum 
                Barbara Zagórska, obok Jolanta Siewert
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      W ramach Jesiennych Impresji z Muzeum 
Janusza Trzebiatowskiego mamy okazję 
poznać ciekawych ludzi. Takich jak Barbara 
Łącka, rzeźbiarka z Chojnic, chyba wciąż za 
mało znana chojniczanom, a szkoda.
   Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Jeszcze w trakcie studiów sko-
rzystała z programu Erasmus i podpatrywała 
metody kształcenia za granicą. Brała udział
w ciekawych zajęciach, o których opowiadała 
słuchaczom w Baszcie Nowej, ilustrując 
swoją opowieść slajdami. Po studiach nie 
spoczęła na laurach, przez cały czas jeździ 
na rzeźbiarskie plenery i ciągle uczy się 
czegoś nowego. Jeszcze nie zdecydowała,
w jaką stronę skierować swoje zainteresowa-
nia – czy rozwijać małe formy, np. iść w kie-
runku medalierstwa, czy też jednak skusić się 
na duży format.
     Ma doświadczenia z różnym tworzywem. 
Zarówno z kamieniem, metalem, ceramiką, 
jak i szkłem. Ale materia jest dla niej prete-
kstem do zadawania pytań. To było widoczne 
już w jej dyplomowej pracy, kiedy zastana-
wiała się, czy genetycznie modyfikowana 
żywność to dobrodziejstwo, czy jednak zło. 
Jej zdeformowane postacie w szklanych 
„akwariach” wysypanych ziarnem robiły wra-
żenie. Pokazała je na Akademii Medycznej
w Gdańsku, bo tam, jak się jej wydawało, 

dyskusja będzie nie tylko gorąca, ale też 
merytoryczna. I faktycznie tak było, a zdania 
były podzielone. 
   Teraz pokaże chojniczanom swoje przemy-
ślenia na temat „Zależności społeczne”. 
Także w ramach Jesiennych Impresji. Jak 
twierdzi, trudno pogodzić wszystkie sfery 
życia i mieć wolną głowę na zajmowanie się 
rzeźbą. Najważniejsze, że ma pracownię.
I że ma pracę, która daje niezbędne minimum 
stabilizacji. Ale oczywiście miło byłoby mieć 
jeszcze coś więcej, taki luz, który sprzyja 
twórczości. Mieszkanie w Chojnicach ma 
sporo plusów, ale są też minusy. – Na pewno 
w większych ośrodkach jest więcej możliwo-
ści i więcej ofert – podkreśla Barbara Łącka.
    W każdym razie na uczestnikach spot-
kania w Baszcie Nowej (10 listopada) prace 
Łąckiej zrobiły wrażenie. I ona sama też 
zainteresowała do tego stopnia, że długo 
jeszcze musiała odpowiadać na pytania i ob-
jaśniać swoje prace. Jakoś w tym kontekście 
mało kogo  nęciły herbata czy wino, na które 
zapraszali organizatorzy...

Tekst i fot. Maria Eichler

      Barbara Łącka już na luzie po wieczorze 
w Baszcie Nowej

   Klub Tygodnika Powszechnego w Choj-
nicach zapraszał jednego z najbardziej 
znanych kapłanów wielokrotnie, ale zawsze 
coś stawało na przeszkodzie. 14 listopada 
udało się. Bo ks. Boniecki wybrał się ochrzcić 
dziecko w Charzykowach, a kolejnego dnia 
miał w Gdańsku prelekcję o tym, co dalej
z Kościołem w Polsce.
     W Chojnicach był więc przystanek i wizyta 
ks. Adama w II LO oraz spotkanie z licealis-
tami, z których część widziała się już z nim
w Sztutowie. Gość bez trudu nawiązał kon-
takt ze słuchaczami, bo mówi konkretnym ję-
zykiem, pozbawionym patosu i pustosłowia. 
No i – przede wszystkim – mówi mądrze. 
Patriotyzm dla niego nie polega na odmienia-
niu słowa Ojczyzna przez wszystkie przypad-
ki i popisywaniu się bogoojczyźnianymi 
frazesami.  – Patriotyzm to jest coś bardzo 
głębokiego – przekonywał ks. Adam. – A sa-
me deklaracje to jest austriackie gadanie. To, 
że jestem Polakiem, uświadamiam sobie 
przez kulturę. Bo mamy przecież wspólny 
szyfr, którym się posługujemy.
   Honorowy naczelny Tygodnika Powszech-
nego podkreślał, że patriotyzm nikogo nie 
wyklucza, wręcz przeciwnie  - jest otwarty na 
bogactwo innych ludzi. Proponował, by zas-
tanowić się, co to znaczy – być Polakiem i czy 
na pewno ktoś o innych korzeniach nie ma 

prawa należeć do naszej nacji? Kpił, że jeśli  
tak będziemy myśleć, to staniemy w jednym 
rzędzie z hitlerowcami i ich dzieleniem ludzi 
według lepszej i gorszej rasy...
     Dla ks. Bonieckiego wolność to wyzwanie. 
Cytował ks. Tischnera, który pisał o „niesz-
częsnym darze wolności”, bo jak już wolność 
jest, to powstaje pytanie, co dalej, co z nią 
zrobić? – Wielu z nas jednak woli, żeby 
pojawił się jakiś dyktator i  powiedział nam, co 
i jak – skwitował.
    Wedle ks. Adama  przyszłość Kościoła
w Polsce nie wygląda zbyt różowo. Zmienia 
się religijność Polaków i ich oczekiwania wo-
bec Kościoła. Nie chcą go postrzegać jako  
instytucji, a księdza - jako urzędnika. Potrze-
bują czegoś innego. Będzie trudno tym 
oczekiwaniom sprostać. A na dodatek coś
i z wiarą jest nie tak. – Czy Pan Bóg na pewno 
nas potępi za to, że nie poszliśmy na mszę, 
bo zostaliśmy przy chorym ojcu? Czy spraw-
dzi nam menu i wyklnie za zjedzenie mięsa
w piątek? – pytał.
     Pasjonujące spotkanie było akurat w dniu 
premiery wywiadu-rzeki z ks. Bonieckim, jaki 
przeprowadziła Anna Goc. Nie brakowało 
więc chętnych na autograf.

Tekst i fot. Maria Eichler

Ks. Adam Boniecki na spotkaniu w II LO



Okres świąteczny

         Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań rodzinnych, 
intensywnych wyjazdów i długich biesiad w gronie przyjaciół. 
Mając psy, należy zastanowić się, czy dla nich czas 
świąteczny jest także przyjemnością, czy może źródłem 
stresu, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Nie 
wszyscy goście wiedzą, jak się obchodzić z psiakiem, 
niektórzy ich nie tolerują, a i niektóre psiaki nie są nauczone  
manier (np. powstrzymanie się od skakania na gości, 
pozostawanie na legowisku, kiedy prosimy, spokojny 
odpoczynek itp.) lub po prostu nie mają ochoty być głaskane 
przez każdego przekraczającego nasz próg. Jeśli Twój pies 
ceni sobie spokój, rozwiązaniem może być zorganizowanie 
mu bezpiecznego miejsca, do którego goście nie zaglądają,
a małe dzieci nie dokuczają czworonogowi, kiedy ten nie ma 
ochoty na zabawę. Jeśli Twój pies jest wrażliwy / lękliwy, war-
to poprosić gości, by nie zwracali na niego uwagi, a zapoz-
nanie psa z gośćmi warto zorganizować na zewnątrz, na 
neutralnym gruncie. Kiedy psiak zbyt mocno ekscytuje się 
gośćmi, bądźmy konsekwentni w wyznaczaniu pewnych 
zasad (np. natarczywość wobec gości), nagradzając jedno-
cześnie spokój i dobre zachowanie. Jeśli zdecydujesz się na 
zostawienie psiaka z gośćmi, uprzedź jak i gdzie lubi być 
głaskany, czego nie robić, np. dawać psu kąska pod stołem, 
kiedy my pracujemy nad oduczeniem takich zachowań. 
Bądźcie konsekwentni i uczcie psa być dobrym psem nawet 
wtedy, kiedy za stołem czekają biesiadnicy. Jednocześnie 
obserwujcie psa, zauważajcie rzeczy, których się boi, kiedy 
jest niepewny, a kiedy zbyt podekscytowany. Nasze psy 
mówią do nas cały czas, nie tylko w wigilię. 
     Mówiąc o kąskach z wigilijnego stołu, warto samemu 
zorientować się, czego pies nie powinien jeść. Produkty 
szkodliwe dla psów zawierają toksyny niebezpieczne dla 
naszych czworonogów, które często są elementami świąte-
cznych stołów – np. czekolada, rodzynki, winogrona, cebula, 
czosnek, cytrusy, kapusta z grochem. Dodatkowo, mocno 
przyprawione czy smażone dania mogą skończyć się 
kłopotami żołądkowymi psiaka i kłopotami dla nas w poszu-
kiwaniu czynnej lecznicy weterynaryjnej. 
        Jeśli życzymy sobie przebrać psiaki w ozdobne ubranka, 
warto zastanowić się chwilę, czy pies też chciałby być w nie 
ubrany. Dla większości psów nie jest to ani naturalne, ani 
zabawne, kiedy ubrane na siłę w świąteczne stroje, nie mogą 
zrobić nic, by się ich pozbyć i dodatkowo muszą pozować do 
zdjęć wysyłanych z życzeniami. Jeśli chcecie psa „przy-
stroić”, warto odpowiednio wcześniej przeprowadzić trening 
przyzwyczajenia psa do zakładania i noszenia ubrań. Może 
zamierzony efekt to nie pies skaczący z radości na myśl stroju 
świętego Mikołaja, ale pies, który nie przeżywa stresu, nie 
zastyga i nie ucieka widząc, co planuje opiekun. 
      W świątecznie ustrojonym domu mogą czyhać na psiaka 
zagrożenia, o których zazwyczaj nie myślimy, np. długo 
oczekiwana przez nas choinka. Dla nas to element dekoracji, 
dla niektórych czworonogów obiekt do zabawy. Wyobraźcie 
sobie choinkę ustrojoną w piękne bombki – czy nie wyglądają 
dla psa jak piłeczki, które aportuje w parku? Czy gryząc je, 
szturchając nosem czy podskakując do nich, psiak nie zrobi 
sobie krzywdy stłuczonym szkłem? Wyobraźcie sobie 
choinkę ustrojoną w ozdoby jadalne – czy smakołyki nie 
sprawią, że psiak zainteresuje się choinką bardziej niż 

powinien? Warto mieć psa na oku, zminimalizować ryzyko 
potencjalnych kłopotów, a wychodząc z domu, warto zabez-
pieczyć choinkę tak, by nie zagrażała czworonogowi. Należy 
także pamiętać, by popularna gwiazda betlejemska, czy 
jemioła (jagody), którą chętnie wieszamy w domach na znak 
pomyślności, zawierają substancje toksyczne dla psa. 
Kierujmy się zasadą prawdziwą w każdy czas, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć. 

Okres okołosylwestrowy

      Niektórzy z nas nie mogą doczekać się imprezy sylwes-
trowej. Jest to dla nas czas zabawy, świętowania i ekscytacji 
na długo przed północą 31 grudnia. Dla psów jednak czas 
około sylwestrowy to prawdziwa zmora. Rzadko zdarza się, 
że nasze czworonogi potrafią cieszyć się hukiem petard lub 
chociażby go zignorować. Większość psów panicznie się boi 
fajerwerków. Psi słuch jest dużo lepszy niż słuch ludzi, psiaki 
słyszą dźwięki o znacznie większej częstotliwości, a dźwięki 
wystrzałów nie tylko wywołują w nich emocje takie jak: lęk, 
przerażenie i stres w naszych pupilach, ale powodują także 
ból. W naturze takie dźwięki były zapowiedzią zagrożenia, 
huraganów, trzęsień ziemi, podczas których zwierzaki 
szukały sobie schronienia z dala od źródła dźwięku, dlatego 
tym bardziej obecnie bardzo trudno jest im zrozumieć noc 
sylwestrową. Na kilka tygodni / miesięcy przed Sylwestrem 
dobrze jest zacząć stopniowo przyzwyczajać psy do niskich 
tonów, kojarząc je z czymś przyjemnym dla psa – np. 
smakołykiem. Troska o psa, który boi się głośnych dźwięków 
powinna stać się naszym priorytetem w okresie około 
sylwestrowym. W domu należy znaleźć bezpieczne miejsce 
dla czworonoga, będące jego schronieniem. Może być to 
pomieszczenie bez okien, a jeśli ma okna, warto zasłonić je 

tak, by pies nie widział błysków. Jednocześnie musi być to 
miejsce, w którym pies nic sobie nie zrobi, a natężenie 
dźwięków będzie możliwie mniejsze. 
       W czasie wystrzałów petard nie wolno spuszczać psa ze 
smyczy, natomiast należy wybrać odpowiednie pory i miejsca 
spacerów, w których będzie możliwie najspokojniej. By 
podnieść bezpieczeństwo i komfort spaceru, pamiętajmy
o dwóch punktach przyczepienia smyczy – obroża i szelki to 
zestaw idealny. Zarówno obroża i szelki nie mogą być za 
luźne, ponieważ w momencie paniki, psy biegną na oślep
i często nie wracają na  miejsce, gdzie zostawiły opiekuna, 
szukając schronienia. Nie zapominajmy także o solidnej 
adresatce / zawieszce z czytelnymi danymi: imieniem psa 
oraz naszymi danymi kontaktowymi – sylwestrowa noc co 
roku zbiera swoje żniwo w postaci ogłoszeń o zagubionych 
czy martwych zwierzętach, zabezpieczmy je więc na kilka 
sposobów. 
      Kategorycznie nie zabierajmy psa na pokaz fajerwerków 
przed blok, na balkon, na rynek miasta, a zamiast tego 
nauczmy się czytać sygnały wysyłane przez psa, rozpoz-
nawać je i reagować odpowiednio. Niektóre psy potrzebują 
obecności opiekuna w trudnych chwili, inne głaskania,
a jeszcze inne swojej ulubionej piłeczki czy gryzaka, którym 
mogą zająć się przez dłuższy czas. Dajmy psu to, czego 
potrzebuje w tak trudnym czasie. 
      Jeśli wiemy na pewno, że nasz pupil i tak będzie bał się 
Sylwestra,  odpowiednio wcześniej udajmy się do lekarza 
weterynarii po medykamenty uspokajające. Dobranie odpo-
wiedniego preparatu oraz dawki ważne jest, by psa nie 
uczulić lub nie zrobić jeszcze większego problemu me-
dycznego. Na rynku jest szereg środków uspokajających, od 
suplementów, które łagodnie wyciszają (należy je zażywać 
na kilka dni przed sylwestrem, by organizm się nasycił) po 
silniejsze środki na bazie leków uspokajających. Mamy tu do 
wyboru tabletki, obroże, krople, spraye czy dyfuzory (np. 
firmy Adaptil, Kalm Aid, KalmPet Plus, krople Bacha), ale 
ważne jest, by dla dobra psiaka, tematem zainteresować się 
dużo wcześniej niż w dniu Sylwestra – żaden lek nie działa od 
razu, a im dłużej zwlekamy z decyzją, tym rozwiązania stają 
się bardziej ograniczone. Nie będziemy musieli także stać 
godzinami w kolejce w lecznicy! 
       Na koniec warto nadmienić, że nie tylko nasze psy czy 
koty przeżywają wystrzały sylwestrowe. Przeżywają je i cier-
pią także ptaki, dzikie zwierzęta, zwierzęta gospodarskie 
(świnie, krowy, konie) oraz te żyjące w parkach i miastach,
a także bezdomne psy i koty. Ptaki masowo umierają po nocy 
sylwestrowej, a zwierzęta w schroniskach i przytuliskach, nie 
mogąc nigdzie uciec, schronić się, nie rzadko dostają zapaści 
czy zawału serca. W okresie świątecznym oraz około syl-
westrowym ginie najwięcej psów wystraszonych odgłosem 
petard – zrywają się ze smyczy, uciekają z ogródka/kojca, 
duszą się próbując uciec z łańcucha. W obecnych czasach 
istnieją inne opcje zabawy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu 
naszych braci mniejszych – lasery, pokazy światła, zapo-
mniane sztuczne ognie, koncerty itp. Warto, by w tym czasie 
wszyscy się radowali i cieszyli ze wspólnych chwil kosztem 
nieprzespanej nocy, a nie uszczerbku na zdrowiu czy życiu. 
Pomyślmy o tym szykując się na grudniowe świętowanie! 

Ania Żmich
DOBRY TROP
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Reklama

       Z inicjatywy Towarzystwa Kolejowego 
20 listopada w ratuszu w Chojnicach 
odbyło się seminarium „Rewitalizacja 
zabytków kolejowych w województwie 
pomorskim”. Dla miasta modernizacja 
transportu – nie tylko kolejowego - i jego 
infrastruktury to gardłowa sprawa.

      Ale nie brakuje problemów. O nich mówił 
rozpoczynający spotkanie burmistrz Arse-
niusz Finster. Na unijną inwestycję ogłaszane 
są przetargi, a ich wynik przyprawia samorzą-
dowców o palpitację serca, bo wciąż jest dro-
żej i drożej... Już wiadomo, że nie uda się 
skończyć budowy węzła integrującego do 
roku 2020, jak to było w planie. Teraz mowa 
jest o roku 2022.
     Agnieszka Kowalska, wojewódzka konser-
wator zabytków w Gdańsku zwróciła uwagę, 
że zanim zaczęto prace projektowe, należało 
skontaktować się z jej urzędem. Bo nie tylko 
wpisany do rejestru budynek dworca zasługu-
je na ochronę, także inne dworcowe obiekty. 
Te, dopiero po interwencji miejscowych miłoś-
ników kolei udało się nią objąć. Ale to ozna-
czało komplikacje dla ratusza. – Można było 
ich uniknąć – twierdziła Kowalska.
     Jednak co nieco na Pomorzu udaje się
w tej materii zrobić. Jak i za co, o tym mówił 
Adam Neumann, dyrektor ds. eksploatacji 

PKP Nieruchomości w Gdańsku, który poka-
zywał pozytywne przykłady renowacji dwor-
ców, często połączone z nadawaniem ich 
szerszych funkcji, ale wszędzie z dbałością
o detale z epoki. Tak stało się m.in. w Malbor-
ku, Lęborku, Gdyni, częściowo w Gdańsku.
    O zakresie rewitalizacji tzw. Dzielnicy 
Dworcowej w Chojnicach mówił Michał Kar-
piak z wydziału programów rozwojowych,
a Marlena Pawlak, miejska konserwator za-
bytków przedstawiała przykłady konkretnych 
działań poprawiających estetykę pokolejo-
wych obiektów, m.in. mieszkalnych.  
    Damian Otta z Chojnickiego Stowarzy-
szenia Miłośników Kolei prezentował zamie-
rzenia dotyczące zabytkowego parowozu, 
tzw. Tymka, który ma być odrestaurowany
i stać się atrakcją dworca. Nie wiadomo tylko 
jeszcze, czy mobilną, czy nie, bo są też po-
mysły „zatrudnienia” go na potrzeby ewentu-
alnej inscenizacji o 1 września 1939 r. w Choj-
nicach.
       Na koniec ks. Piotr Wulgaris podzielił się 
z zebranymi uwagami o szkolnictwie kolejo-
wym w Polsce, ze szczególnym uwzględnie-
niem Żukowa, gdzie sam uczy. Chojniczanie 
przyznali, że też marzą o choćby jednej 
kolejowej klasie, która miałaby powstać już
w przyszłym roku w szkole na Kościerskiej.

Tekst i fot. Maria Eichler  

     Po świetnym koncercie Marcina 
Wyrostka w bazylice kolejne wydarzenie
w tym miejscu. Za sprawą Polskiej Opery 
Królewskiej z Warszawy przenieśliśmy się 
25 listopada w świat poezji Adama Mickie-
wicza i muzyki Stanisława Moniuszki.

      Widowisko łączyło w sobie elementy 
teatru, opery i koncertu. Z orkiestrą, chórem, 
solowymi popisami śpiewaków oraz ich par-
tiami w duecie brzmiało wyraziście w kościel-
nym wnętrzu, zwłaszcza że scenografię – 
oprócz kilku rekwizytów – wzbogacał ekran 
pulsujący zmieniającymi się obrazami – od 
niebieskich baranków na niebie, przez pieki-
elne języki ognia, aż po Matkę Boską 
Ostrobramską. Wszystko to dopasowane do 
scenicznej akcji, a więc obrzędu wywoływania 
duchów, czyli tzw. „dziadów” i ich kolejnego 
ukazywania się na scenie. Od maleńkich 
dzieci, przez Złego Pana i dziewczynę Zosię, 
aż po niepokojącą Zjawę, która milczy i z którą 
gromada nie może nawiązać kontaktu.
 

Nawet na ambonie
     Na listopad jak znalazł, wtedy nieco 
częściej myślimy o naszych zmarłych i o tym, 
co nas kiedyś czeka, gdy obrócimy się już
w proch...Sceniczna akcja z uwagi na ograni-
czoną przestrzeń nie miała szans na większy 

oddech, ale aktorzy – śpiewacy zagarnęli dla 
swoich potrzeb nawet ambonę. I bardzo do-
brze, bo przy braku podwyższenia dla miejsca 
gry nie wszystkie momenty scenicznego 
dziania się były dla wszystkich widoczne. 
Doskonale było je widać z pierwszych rzędów, 
gorzej pewnie z kolejnymi. Ale to już urok
i specyfika miejsca. Jedno jest pewne, 
Mickiewicz wciąż nas intryguje, a Moniuszko 
w niczym nie ustępuje swoimi „Widmami” 
bardziej znanym kolegom, specom od oper. 
Może po prostu zbyt rzadko bywa grywany?

Brawo dla mecenasów
    A inscenizacja, którą obejrzeliśmy, jest 
dziełem wybitnego reżysera i założyciela 
Polskiej Opery Narodowej Ryszarda Peryta. 
Orkiestrą  dyrygował Tadeusz Karolak. Ks. 
dziekan Jacek Dawidowski, zachęcając do 
udziału w przedstawieniu, podkreślał, że jego 
wystawienie w bazylice było możliwe dzięki 
pomocy posła Marka Biernackiego. Oby 
więcej takich wydarzeń i takich mecenasów!
Imprezę pilotowali i sfinalizowali Urząd Miejski 
i Promocja Regionu Chojnickiego. Wstęp był 
za zaproszeniami, a kościół wypełnił się w ca-
łości. Sądząc po brawach, przedstawienie się 
podobało. I to bardzo! 

Tekst i fot. Maria Eichler 
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   W dawnym mieszkaniu Albina Makow-
skiego, obecnie oddziale muzeum, spot-
kali się 15 listopada miłośnicy lokalnej 
historii i członkowie towarzystwa przyja-
ciół muzeum. Wykład Marcina Synaka, 
pracownika Muzeum Historyczno-Etno-
graficznego, wpisał się doskonale w listo-
padowe obchody 100 rocznicy odzyska-
nia niepodległości.

    Marcin Synak opowiedział o trudnych i za-
wiłych losach jednej z najważniejszych, dla 
nas Chojniczan, postaci tamtych niezwykłych 
wydarzeń sprzed 100 lat. Tą postacią był 

ppłk. Stanisław Wrzaliński, dowódca 59 
pułku piechoty wielkopolskiej, który to oddział 
na czele z Wrzalińskim wkroczył do Chojnic 
31 stycznia 1920 roku „przynosząc miastu 
naszemu wolność”. 

     Dla kilku pokoleń chojniczan jest to postać 
„świetlana” -  bohater, wyzwoliciel, żołnierz
z lekcji lokalnej historii. Życie bywa jednak 
nieprzewidywalne… Żył w latach 1882-1950. 
Urodził się w Płocku jako syn Polki i Rosjani-
na. W szkole nie błyszczał specjalnym talen-
tem i osiągnięciami. Służył w armii carskiej, 
walczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 1905 
roku, a następnie w I Wojnie Światowej gdzie 
był kilka razy ranny w walkach z Niemcami.
W 1917 r. wstąpił do powstającego  wojska 

polskiego i z poświęceniem walczył z bolsze-
wikami. Za wykazane męstwo otrzymał 
Amarantową Wstążkę. „Chwalono go za 
waleczność, odwagę, skłonność do poświę-
ceń. Wskazywano, że może być wzorem do 
naśladowania” – mówił Marcin Synak. 
Dowodził V Pułkiem Strzelców Wielkopol-
skich, przemianowanym potem na 59. Pułk 
Piechoty Wielkopolskiej, który pod koniec 
stycznia 1920 r. wkroczył do Chojnic. 6 sier-
pnia 1920 przekazał dowództwo 59 pp 
kapitanowi Marcelemu Cerkiewiczowi, a sam 
objął dowodzenie XXIX Brygadą Piechoty. 
Uczestniczył w walkach z bolszewikami m.in. 
na Ukrainie, Białorusi a także w bitwie war-
szawskiej i bitwie nad Niemnem. 3 maja 1922 
roku awansowany na stopień  pułkownika.
8 października 1929 wyznaczony został na 
stanowisko dowódcy 30 Dywizji Piechoty
w Kobryniu. 13 października 1931 roku zwol-
niony został ze stanowiska dowódcy dywizji
i z dniem 31 grudnia 1931 przeniesiony został 
w stan spoczynku. Dostał Virtuti Militari, dwu-
krotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, ale 
nigdy nie został generałem. W okresie mię-
dzywojennym (1934-36) był prezydentem 
Gniezna.  W 1939 r. walczył z Sowietami na 
Polesiu, potem ukrywał się na terenie ZSRR. 
W 1943 r. dowiaduje się o „Katyniu” i śmierci 
wielu kolegów z korpusu oficerskiego II RP. 
Prawdopodobnie pod wpływem gniewu i chę-
ci zemsty napisał list do Himmlera, w którym 
zadeklarował chęć walki przeciwko Sowie-
tom.  W konsekwencji został , przez Niem-
ców, aresztowany i osadzony w oflagu w Mur-
nau. W obozach przejściowych jest aż do 
1950 r. Po zakończeniu wojny nie mogąc 
wrócić do opanowanego przez komunistów 
kraju 4 stycznia 1950 r. popełnił samobójstwo 
w obozie przejściowym dla ludności polskiej 
w Wentorf. 

      Nie ulega wątpliwości, że płk. Stanisław 
Wrzaliński jest postacią tragiczną. Podjęta 
pod wpływem emocji, oburzenia i nienawiści 
do komunistów decyzja była wyjątkowo nie-
fortunna i przyniosła Wrzalińskiemu wyłą-
cznie problemy. Jego losy są z całą pewno-
ścią  świetnym materiałem na film. 

   W drugiej części spotkania zebrani 
zapoznali się z reprintem  „Pieśni narodo-
wych i obozowych” z 1919 r., które wówczas 
opublikowała działaczka społeczna i wielka 
patriotka Władysława Wolszlegier, a obecnie 
wydało nasze muzeum.

Jacek Klajna

      Kolejny rzeźbiarz, który prezentował 
swoje prace w Baszcie Nowej, to Jarosław 
Urbański. Chojniczanie z jego dziełami 
mają stały kontakt. Wystarczy, że pójdą na 
parking przy Bramie Człuchowskiej, na 
rynek albo na stadion „Kolejarz”.

      Przy Bramie Człuchowskiej natkniemy 
się na Tura. Rzeźbę bardzo nietypową, bo 
wykonaną z części złomu. A na tyle oryginal-
ną, że miejscowi i turyści uwielbiają sobie 
przy herbowym zwierzęciu Urbańskiego 
pstrykać pamiątkowe fotki. Tuż obok, bo na 
Starym Rynku można popatrzeć na nową 
fontannę, na której półnagie panny są też 
autorstwa Urbańskiego, wykonanymi wespół 
z nieżyjącym już Zbigniewem Januszew-
skim. Niedawno w czasie walki o niezależne 
sądy jedna z panien została ubrana w 
koszulkę z napisem Konstytucja...Ale to nie 
artysta mieszał w tym palce...Na stadionie 
„Kolejarz” zobaczymy Dyskobola, też z czę-
ści złomu.
    To chyba dość rzadka sytuacja, by po-
chodzący z jakiegoś miasta twórca w swojej 
rodzinnej miejscowości mógł się pochwalić 
tyloma własnymi rzeźbami. Na tym jednak 
nie koniec, bo Urbański ma też swój udział
w renowacji zabytkowych kamienic, a także 
rzeźb, m.in. Anioła Stróża przy Wszechnicy 
Chojnickiej czy św. Barbary na domu przy ul. 
Piłsudskiego.  Urbański ma zajęcia z rzeźby 
w Chojnickim Centrum Kultury, i to zarówno 

dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale z pracowni 
potrafi wyjść w plener. Ostatnie jego przed-
sięwzięcie to wspólne wypalanie ceramiki
w specjalnym piecu skonstruowanym z bute-
lek. Samo budowanie pieca sprzyja integra-
cji, powstawaniu więzów, a tworzą się one 
również podczas oczekiwania na efekt. Przy 
czym warto zauważyć, że te konstrukcje są 
bardzo malownicze i miło na nie patrzeć...
     Urbańskiego cenią w innych miastach. 
Jego kolejkę wąskotorową ma Warszawa, 
Płońsk – Michała Archanioła i Jana Pawła II, 
Cieksyn – drzewa owocowe...I długo by jesz-
cze można wymieniać, bo przecież rzeźby 
kupują nie tylko samorządy, także osoby 
prywatne.    
     W Baszcie Nowej, gdzie 16 listopada
w ramach Jesiennych Impresji Jarosław 
Urbański spotkał się ze słuchaczami, można 
było zobaczyć jego mniejsze gabarytowo 
prace – od dyplomowego Psa Obrońcy ze 
złomowych części, przez damski tors, cera-
miczne głowy i lalę, która brała udział w krę-
ceniu klipu i filmiku. Autor na licznych 
zdjęciach pokazywał, czym się do tej pory 
trudnił. Zapewniał też, że ma co robić i że 
mimo zamieszkiwania z dala od metropolii 
nie narzeka na brak zamówień. No i tak 
trzymać!

Tekst i fot. Maria Eichler    

    Ada Połom gratuluje Jarkowi Urbańskiemu 
jego talentu.
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    Tradycją biblioteki szkolnej Technikum nr 3 
w Chojnicach stała się Kawiarenka Literacka, 
która gości poetów, pisarzy lub postacie 
historyczne. Ta, która odbyła się 6 listopada 
2018 roku, poświęcona była  setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości. Naszym sposo-
bem na jej świętowanie było wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych. Uroczystość roz-
poczęto odśpiewaniem Roty Marii Konop-

nickiej z muzyką Feliksa Nowowiejskiego. 
Dalszą część ozdobiły pieśni legionowe, 
wojskowe. Goście dopisali, przy niektórych 
pieśniach nawet ktoś łezkę uronił, ktoś się 
wzruszył.  
     Nasze spotkanie uwieńczyło odśpiewanie 
staropolskim zwyczajem Sto lat Polsce i tort 
urodzinowy Jubilatki. 

D.Knopek

     Chojnickie Studio Rapsodyczne w dniach 
15-18 listopada wzięło udział w dwóch ogól-
nopolskich festiwalach teatralnych. W Wej-
herowie Studio pokazało spektakl "Popatrz 
na Lusię" a w Szczecinie "Romeo i...". Oba 
spektakle zostały nagrodzone.

   Viktoria Szopińska grająca w spekta-
klu„Popatrz na Lusię” w reżyserii Grzegorza 
Szlangi otrzymała nagrodę aktorską na XIII 
Ogólnopolskim Festiwalu „Luterek” w Wejhe-
rowie. To był jedyny nagrodzony na festiwalu 
monodram. Cennymi uwagami dzieliło się 
jury, w którego skład wchodzili m.in. aktorka 
Teatru Dramatycznego w Warszawie - Mag-
dalena Smalara oraz dramaturg związany
z Teatrem Nowym w Poznaniu - Michał Pa-
bian.
    Spektakl powstał dzięki stypendium 
artystycznemu Burmistrza Miasta Chojnice.
    Na IV Ogólnopolskim Festiwalu WOL-

FRAM w Szczecinie odbywającym się w le-
gendarnym Teatrze Kana, przyznano 2 na-
grody i 2 wyróżnienia. Spektakl „Romeo i...” 
otrzymał połowę tych nagród:

-  Nagrodę za spektakl „Romeo i...” w reżyse-
rii Grzegorza Szlangi,

- Wyróżnienie aktorskie dla Dominika Gos-
tomskiego za tytułową rolę (na zdjęciu 
nietypowa statuetka związana z ideą 
festiwalu przekazywania energii).

Warto wspomnieć, że jury przeglądu było 
"kompleksowe" i składało się z aktora Teatru 
Kana Piotra Starzyńskiego, choreografki 
Elizy Hołubowskiej, reżyserki Pauli Rudź 
oraz krytyka teatralnego Adama Karola 
Drozdowskiego. Nasz spektakl został gorąco 
przyjęty też przez widownię. To już siódma 
nagroda dla tego spektaklu.

Gratulujemy!

   9 listopada o godz. 11.11 młodzież Tech-
nikum nr 3 wraz z nauczycielami, podobnie 
jak w całej Polsce, wspólnie odśpiewali 
HYMN POLSKI. Przy tej okazji włączyli się 
także w kampanię #KIEDYMYŻYJEMY, ma-
jącą na celu rozpowszechnianie prawidło-

wych słów Mazurka Dąbrowskiego, aby ko-
lejne pokolenia nie powielały błędu śpiewając 
w pierwszej zwrotce póki zamiast kiedy. 
Temu służyły widoczne na zdjęciach hasztagi 
trzymane przez dziewczęta w pierwszym 
rzędzie.

    Chór Seniora ASTRY działający przy Choj-
nickim Centrum Kultury wziął udział w XIV 
Pomorskim Przeglądzie Zespołów Folklo-
rystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwór-
kowych im. Św. Andrzeja w Debrznie.
   Festiwal, który odbył się 18 listopada 
organizowany jest przez Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Debrznie. W przeglądzie 
wzięli udział soliści i zespoły m.in. z Czarne-
go, Człuchowa, Koszalina, Rusinowa, 
Dąbrówki, Sępólna Krajeńskiego. Seniorzy
z Chojnic zaśpiewali utwór "Emilia" oraz 
"Miłość jest piękna" i zajęli I miejsce
w kategorii Zespół Biesiadny.

Instruktorem muzycznym zespołu ASTRY 
jest Marek Kiziuk.

Gratulujemy!
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Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

         Od 14 października na terenie całego 
kraju ruszyła kampania rekrutacyjna „Zostań 
żołnierzem Rzeczypospolitej” Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Ma ona pokazać, że 
bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też 
ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.  
Jest realizowana w formule tzw. „tygodni 
rekrutacyjnych”. Co miesiąc, w wyznaczo-
nym tygodniu, w teren wyruszą mobilne 
zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy 
lokalnych jednostek wojskowych i przedsta-
wicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub 
Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. 

      W dniach 10-16.12.2018 r. przedstawicie-
le WKU w Człuchowie wraz z przedstawicie-
lami z jednostki wojskowej 34 brt w Nieżycho-
wicach k. Chojnic będą uczestniczyli w pro-
wadzeniu kampanii promocyjnej pod hasłem 
„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” na 
terenie powiatu chojnickiego.

         Kampanie odbywać się będą:  

•   10-11.12.2018r., godz. 12.00-16.00
    Czersk, Plac Ostrowskiego (rynek miejski)

•  12-13.12.2018r., godz. 12.00-16.00
    Brusy, Pl. Jana Pawła II (rynek miejski )

•  14-16.12. 2018r., godz. 12.00-18.00
    Lipienice k. Chojnic ( CH Brama Pomorza) 
 
      Osoby zainteresowane wstąpieniem do 
służby wojskowej będą mogły uzyskać 
informacje dotyczące zasad naboru i rekru-
tacji do służby przygotowawczej, służby kan-

dydackiej, służby  w Wojskach Obrony Tery-
torialnej oraz zawodowej służby wojskowej. 
Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni 
się zwrócić, by uzyskać szczegółowe infor-
macje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachę-
cać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie 
przegapić ciekawej szansy, a zarazem pod-
jąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję
o swojej przyszłości. Żołnierze opowiedzą
o własnych doświadczeniach, dostępnych 
ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju.

Wszystkich serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia

naszego stoiska promocyjnego. 

    "Zdolnych z Pomorza" w Powiecie Choj-
nickim coraz więcej. W tym roku szkolnym
w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat 
chojnicki” wsparciem objętych zostanie już 
74 uczniów.  Liczba ta z roku na rok jest coraz 
większa, bowiem w 2016 r. zaczynało 40 
osób.  

     6 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta 
inauguracja projektu w roku szkolnym 
2018/2019, w której wzięli udział uczniowie, 
rodzice, samorządowcy oraz przedstawiciele 
środowiska oświatowego.  
 
    Uczestnicy projektu wezmą udział w zaję-
ciach z matematyki, fizyki, informatyki, 
biologii, chemii, kompetencji społecznych 
oraz warsztatów rozwijających. Wzorem lat 
ubiegłych czekają na nich liczne atrakcje
w postaci wyjazdów na wyższe uczelnie, 
udział  w warsztatach i wykładach, Liga zada-
niowa i realizacja projektów uczniowskich. 
Uczestnicy mają również możliwość udziału 
w szkoleniach e-learningowych oraz w dys-
kusyjnym klubie filmowym.

     W trakcie inauguracji uczniowie pod 
opieką p. Karola Jagielskiego przeprowadzili 
doświadczenia i ciekawe eksperymenty, 
m.in. jak działa elektromagnetyczne działo 
Gaussa, turbina Harona, czyli pierwowzór 
pierwszej maszyny parowej oraz samodziel-
nie zbudowanego i zaprogramowanego 

robota układającego kostkę Rubika. O istot-
nych elementach projektu na szczeblu regio-
nalnym opowiedział p. Piotr Bojko wojewódz-
ki koordynator projektu, natomiast lokalne 
założenia przedsięwzięcia przedstawiła p. 
Irena Laska – dyrektor Wydziału Edukacji
i Sportu Starostwa Powiatowego w Chojni-
cach.

    Każdy z 21 uczestników rozpoczynających 
swoją przygodę w projekcie otrzymał z rąk 
Starosty Stanisława Skai list gratulacyjny.

 Są nimi:
Barbarska Dominika, Brzeziński Paweł, 
Cieplińska Karolina, Gawin Filip, Jabłonecki 
Przemysław, Jażdżewska Aleksandra, 
Krause Katarzyna, Sołtysiak Katarzyna, Kos-
malski Patryk, Lemańczyk Kornelia, Lewicka 
Wiktoria, Lewiński Jakub, Ławrynowicz 
Izabela, Meirowski Jakub, Mindak Aleksan-
dra, Nagórny Mateusz, Patela Alicja, Pozor-
ski Sylwester, Rekowska Agata, Stencel 
Nadia, Wojgienica Maja

    Dodatkowo uroczystość uświetnił koncert 
w wykonaniu Mai, Nadii, Julii oraz Maksy-
miliana.
         Życzymy uczniom dużo aktywności
i werwy w zdobywaniu wiedzy, a także dobrej 
zabawy.
  

Weronika Bloch-Knopik
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    Jest to zadanie uzgodnione w ramach Zintegro-
wanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. Pro-
jekt zakłada utworzenie dwóch integracyjnych węzłów 
transportowych: w Chojnicach i Człuchowie, a ponadto 
zakup proekologicznego taboru autobusowego, rozwój 
systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu 
roweru miejskiego. Celem przedsięwzięcia jest zinte-
growanie elementów infrastruktury transportu zbioro-
wego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowa-
nia. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infra-
struktury dworcowej powstanie kompleks odpowia-
dający obecnym potrzebom podróżnych, przystający 
do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju 
transportu publicznego, a także do mody i obserwo-
wanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

Dworzec kolejowy
     Realizacja projektu zakłada przebudowę budynku 
dworca kolejowego, renowacji poddana zostanie 
elewacja budynku, która z uwagi na wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków przeprowadzona zostanie 
zgodnie  z wytycznymi konserwatorskimi będzie miała 
na celu przywrócenie świetności zewnętrznej 
budynkowi. Planowana jest również przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń służąca 
przywróceniu walorów użytkowych budynku, w obie-
kcie prowadzone będą funkcje związane z funkcjono-
waniem węzła, pomieszczenia administracji i obsługi 
podróżnych. W otoczeniu budynku kolejowego prze-
kształcony zostanie układ komunikacyjny, w tym dro-
gowy oraz place manewrowe. Odseparowane i uporzą-
dkowane zostaną różne przestrzenie dla różnych 
środków transportu, przy założeniu zachowania czasu 
przejścia pomiędzy platformami do 5 minut. Zmianie 
ulegnie organizacja ruchu, powstaną parkingi P&R, 
B&R, teren za budynkiem dworca kolejowego powstały 
w wyniku rozbiórek budynków przeznaczony zostanie 
na parking dla samochodów osobowych na min 90 
miejsc postojowych. Prowadzić będzie do niego ciąg 
pieszo – jezdny pozwalający na dokonanie nawrotu
i ewentualny dojazd do dalszych terenów. Znajdzie tu 
również miejsce zespół stojaków na rowery, punkt 

ładowania rowerów elektrycznych oraz stacja roweru 
miejskiego. 

Dworzec autobusowy
     W wyniku przekształcenia układu komunikacyjnego 
w rejonie budynku dworca, na północ od dworca (w re-
jonie ul. Towarowej i Nad Dworcem) przeniesiony zos-
tanie dworzec autobusowy składający się z 6 stano-
wisk autobusowych oraz zatok autobusowych w ciągu 
ulicy Towarowej. Nad zatokami autobusowymi i zej-
ściem do tunelu łączącego dworzec autobusowy
z dworcem kolejowym zakłada się zadaszenie. W po-
bliżu umiejscowione zostanie publiczne WC. Przy 
dworcu autobusowym projektuje się parking rowerowy, 
w tym zespół stojaków na rowery, punkt ładowania 
rowerów elektrycznych oraz stację roweru miejskiego.
Dojazd do placu manewrowego dworca autobusowego 
prowadzić będzie od ulicy Towarowej. Przy placu 
manewrowym planuje się umiejscowienie parkingu na 
samochody podróżnych. Na terenie dworca autobuso-
wego, spójnie z dworcem kolejowym funkcjonować ma 
System Informacji Pasażerskiej. Ponadto przy ul. Nad 
Dworcem zakłada się również stanowiska Kiss and 
Drive i stanowiska dla taksówek oraz elementy małej 
architektury. W celu połączenia transportu szynowego 
z kołowym przedłużone zostanie istniejące przejście 
podziemne w kierunku planowanego dworca autobu-
sowego, a przy ulicy Nad Dworcem wykonane zostanie 
nowe zejście oraz dźwig osobowy. Istniejąca część 
tunelu wraz z klatkami schodowymi i pawilonami pod-
dana zostanie przebudowie i renowacji z zachowaniem 
zabytkowego charakteru. 

System Roweru Miejskiego (SRM) 
        Na terenie obu miast, tj. zarówno w Chojnicach jak 
i Człuchowie, planowane jest uruchomienie zintegro-
wanego SRM sprzyjającego turystyce i komunikacji 
rowerowej. W Chojnicach wyznaczono siedem 
lokalizacji: dwie stacje na obszarze węzła oraz 5 na 
terenie miasta w okolicach: Starostwa Powiatowego, 
cmentarza komunalnego,  Parku 1000-lecia, szpitala 
specjalistycznego, ulicy Jana Pawła II i Obrońców 
Chojnic.

Ekologiczny niskopodłogowy tabor autobusowy 
W ramach projektu zakupiono 8 autobusów o napędzie 
wysokoprężnym spełniającym normy EURO 6, w tym: 
w maju 2018 r. 3 autobusy MMI Iveco 72C Urby o dł.
8 m. Ich pojemność to 14 miejsc siedzących i 20 miejsc 
stojących oraz miejsce przystosowane do przewozu 
wózków inwalidzkich, w listopadzie 2018 r. 5 auto-
busów MAN Lion's City A37 o dł. 12 m. Ich pojemność 
to 30 miejsc siedzących i 66 miejsc stojących oraz 
miejsce przystosowane do przewozu wózków inwali-
dzkich. Autobusy posiadają system informacyjny dla 
osób niepełnosprawnych – zapowiedzi głosowe 
przystanków zsynchronizowane z nawigacją satelita-
rną a także wewnętrzny wyświetlacz informujący o lo-
kalizacji kolejnych przystanków. 

Ścieżki pieszo-rowerowe.
           Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” w partnerstwie z Powiatem Chojnickim. Za-
łożeniem jest połączenie węzła ścieżkami rowerowymi 
z główną arterią komunikacyjną Chojnic (byłą droga 
krajowa nr 22) i znajdującymi się w jej przebiegu 
ścieżkami rowerowymi oraz z centrum miasta  poprzez 
budowę ścieżek rowerowych w ciągach następujących 
ulic: Dworcowa – Al. Brzozowa, Kard. Stefana Wyszyń-
skiego – Człuchowska, Dworcowa – Warszawska – 
Piłsudskiego – Pl. Św. Jerzego, Dworcowa – Towarowa 
– Tucholska. Ponadto Przewiduje się doświetlenie 
przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów tam, 
gdzie oświetlenie użytkownika jest niedostateczne ze 
względu na bezpieczeństwo ruchu.

Planowany okres realizacji Projektu: lipiec 2016 – 
grudzień 2022.  Szacunkowe Wartości Projektu:

Wartość całkowita – ok. 52,2 mln zł, w tym:
Gmina Miejska Chojnice – ok. 30,8 mln zł
Powiat Chojnicki – ok. 3,3 mln zł
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – ok. 18,0 mln zł
Wydatki kwalifikowane – ok. 47,0 mln zł

Poziom dofinansowania z EFRR – 85% kosztów 
kwalifikowalnych
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     Jest mi niezmiernie miło przywitać się
z Państwem na łamach Chojniczanina. Po 
czterech latach nieobecności w chojnickiej 
Radzie Miejskiej wracamy w podwójnej 
ilości. Jako sześcioosobowa reprezentacja 
Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
będziemy dbać o Państwa sprawy. 

      Jesteśmy jedynym opozycyjnym klubem 
radnych. Na listy kandydatów Prawa i Spra-
wiedliwości oddało głos 3920 chojniczan, co 
stanowiło 25,3% wszystkich ważnie odda-
nych głosów. Dziękujemy za każdy głos i za 
zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli. 
Przedstawiliśmy Państwu konkretny pro-
gram, który będziemy starali się realizować. 
Nie będzie to łatwe. Liczymy jednak, że 
zainteresujemy nim całą Radę. Z pewnością 
nie będziemy się okopywać na stanowi-
skach opozycji. Jeśli będzie potrzeba bę-
dziemy krytykować, jednocześnie będziemy 
starać się by była to konstruktywna krytyka. 
Naszym zadaniem będzie dbałość o rze-
telną informację i wdrażanie takich rozwią-
zań, które pozwolą na rozwój naszego 
miasta i jego mieszkańców.

    Za nami podział funkcji w Radzie VIII 
kadencji. Koalicja zawiązana przez radnych 
z Klubu Program 2023 oraz Koalicji Obywa-
telskiej obsadziła w 100% wszystkie stano-
wiska w Radzie Miejskiej. Nie został zaakce-
ptowany nasz postulat, by skorzystać z pra-
ktyk stosownych w sejmie czy w wielu 
samorządach, polegający na zachowaniu 
reprezentatywności w Prezydium Rady 
Miejskiej oraz komisjach. Bardzo często 
przewodniczenie komisji rewizyjnej zostaje 
powierzone radnym opozycyjnym. Niestety, 
w Chojnicach rządząca koalicja nadal 
będzie posiadać pełen monopol na władzę. 

    Nową Radę Miejską w dłuższej, bo 
pięcioletniej kadencji, czeka bardzo wiele 
wyzwań. Problemami, które są prioryte-
towymi i w których rozwiązywanie będziemy 
chcieli aktywnie się włączyć, będzie opra-
cowywanie i wdrażanie rozwiązań komuni-
kacyjnych. Zapowiadaliśmy to już w naszym 
programie wyborczym. Chojnice są najwię-
kszym ośrodkiem miejskim w regionie. To 
naturalnie determinuje zwiększony ruch 
pojazdów w centrum miasta. Stąd konie-
czna jest m.in. efektywna i sprawna komu-
nikacja miejska, która musi być przyjazna 
dla mieszkańców. Wdrożenie tych rozwią-
zań zwiększy dostępność centrum naszego 

miasta, ale również przyczyni się do 
ograniczenia zanieczyszczenia środowiska 
i zmniejszenia smogu.

   Kolejnym priorytetem musi być przeciw-
działanie wyludnianiu się Chojnic. Perspe-
ktywy przedstawionych badań naukowych 
są bardzo niepokojące. Jeśli nie zostaną 
podjęte właściwe działania, to za kilkanaś-
cie lat ilość mieszkańców spadnie poniżej 
37 tys. Kiedy to połączymy z tendencjami 
demograficznymi, tzn. ze starzeniem się 
polskiego społeczeństwa, to możliwe, że za 
kilkadziesiąt lat Chojnice zostaną miastem 
emerytów i rencistów. Takiego scenariusza 
dla miasta nikt z nas nie chce.

       W kolejnych latach do samorządów 
będą płynąć środki finansowe pochodzące
z Unii Europejskiej jak również środki rzą-
dowe. Wymagać to będzie dobrej współ-
pracy samorządu lokalnego z administracją 
rządową. Nasi samorządowcy nie mogą się 
obrażać na legalnie wybrany w demo-
kratycznych wyborach parlament i rząd. Nie 
mogą też zaprzepaścić szansy, jaka w os-
tatnich latach dobrej sytuacji gospodarczej, 
stała się udziałem naszego kraju. Dobra 
współpraca i wykorzystanie środków m.in. 
z zapowiedzianego już Narodowego Pro-
gramu Budowy Dróg Lokalnych, jak i wielu 
innych programów muszą stać się udziałem 
naszego samorządu.

    W tym miejscu pragnę zachęcić 
wszystkich mieszkańców do wykorzystania 
naszej obecności w Radzie Miejskiej, do 
kontaktu z nami, do dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami i problemami. Jesteśmy 
przede wszystkim po to by służyć.

11 listopada 2018
Wspólne rozwijanie 100 metrowej flagi.
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„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 na starej fotografii. Część 7. Ostatnia

Wiesława Gołuńska

nauczycielka historii, regionalistka
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Rok 1953. Zajęcia majsterkowania. Wśród grupy chłopców od lewej Edmund Stanke, Kazimierz 
Basandowski kierownik szkoły i dwóch wizytatorów z Kuratorium (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika 
Szkoły Nr 2 Chojnice).

Rok 1951 lub 1953. W szkolnej jadalni. Akcje dożywiania prowadziła świetlica szkolna wydając 3 po-
siłki dziennie. Akcją objęto około 50 uczniów. W latach 60. liczba dzieci korzystających z obiadów
w niektórych miesiącach przekraczała120. Stoją od lewej Teresa Eckert, uczennica, Teresa Drawska, 
Edmund Sadowski (inspektor szkolny), Danuta Basandowska córka kierownika szkoły, Kazimierz 
Basandowski (kierownik szkoły w latach 1950-1955), Stanisława Chmielewska (kierownik szkoły
w latach 1955-1956). Wg Teresy Zejfert zdjęcie pochodzi z 1951 roku. Natomiast Kronika podaje rok 
1953 (zdjęcie ze zbiorów Teresy  Zejfert; ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice).

     Mimo że od września 1950 roku „datuje się 
szybki rozwój szkoły” nadal sprzęt w trzech 
salach, gdzie prowadzono zajęcia dla klasy 
czwartej i dwóch klas szóstych „nie odpowia-
dał elementarnym wymaganiom higieny 
szkolnej. Inspektorat Oświaty postanowił 
wyposażyć w roku budżetowym 1959 
powyższe klasy w ławki i tablice”. Z gabinetu 
fizyko-chemicznego wydzielono pomiesz-
czenie na ciemnię fotograficzną i kompletnie 
wyposażono gabinet lekarski.  W styczniu 
1960 roku dokonano radiofonizacji szkoły. 
Umożliwił ją zakup wzmacniacza z fundu-
szów Inspektora Oświaty. We wszystkich 
izbach lekcyjnych zainstalowano głośniki. 
Przejęto „do użytku kancelarię szkoły. Ściany 
pomalowano na różne kolory. Stare meble na 
kolory zielony, różowy i czarny. Całość robi 
miłe wrażenie”. Taki zapis umieszczono
w kronice „ze względu na niewątpliwie pier-
wszą tak urządzona kancelarię w wojewó-
dztwie, a można zaryzykować, że w Polsce”. 
Do poznawania bazy lokalowej szkoły 
posłużyły fotografie zamieszczone w szkolnej 
kronice. W archiwum szkolnym kronika 
została skatalogowana jako pozycja ASP 2, 
Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 
Chojnice. 
Fotografie ukazują: 

1.zajęcia „ogniska niedzielnego” prowa-
dzone w świetlicy szkolnej. Obywały się 
one w godzinach przedpołudniowych: od 
9:00 do 13:00 godziny „celem odciągnię-
cia dzieci od praktyk religijnych”,

2. lekcję języka polskiego, 
3. zajęcia majsterkowania, 
4. szkolną jadalnię,
5. salę gimnastyczną.

Dzieciom i młodzieży towarzyszą nauczy-
ciele:

Basandowski Kazimierz kierownik szkoły, 
Chmielewska Stanisława, 
Drawska Teresa 
Stanke Edmund
oraz inspektor szkolny Edmund Sadowski.

Szczegółowa analiza pierwszej zamieszczo-
nej fotografii – „Rok 1953” – ukazuje zmiany 
personalne rządzących, które wprowadziła 
po wojnie partia komunistyczna w Polsce.  
Za młodzieżą, powyżej regałów, na ścianie są 
zawieszone portrety: Bolesława Bieruta (od 
lewej) i prawdopodobnie Konstantego Kon-
stantynowicza Rokossowskiego. Wizerunki 
„przywódców narodu” towarzyszyły codzien-
nie uczniom i mogły zrodzić przekonanie
o rzekomym posłannictwie dziejowym Bieru-
ta i Rokossowskiego. W rzeczywistości był to 
jeden z dobrze zorganizowanych sposobów 
upolitycznienia młodego pokolenia przy 
czynnym poparciu Moskwy.

Wiesława Gołuńska

Rok 1953. klasa siódma z wychowawcą Teresą Drawską w sali gimnastycznej (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 
1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice).
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     Zmuszono załogę pociągu pancernego do wycofania się ze 
stacji. Ostrzeliwujący się pociąg jeszcze dwukrotnie wraca na 
stację, na peron 2. W tym czasie saperzy wysadzają most przy 
ul. Lichnowskiej (drugi od strony miasta, pierwszego nie udało 
się wysadzić) aby nie dać możliwości  manewru i wjazdu
z drugiej strony budynku dworca. Około godz.10,00 pociąg 
został ostrzelany przez polskie działo polowe 75mm które 
dokonało w nim poważnych uszkodzeń. Następstwem tego 
pociąg pancerny zaczął się wycofywać w kierunku granicy 
państwa. Kiedy pociąg najechał na wiadukt kolejowy przy ul. 
Angowickiej,  polscy saperzy pod dowództwem ppor. Dąbka 
wysadzili go. Tylni wagon z piaskiem (lora) zapadł się  a tylni 
wagon artyleryjski zawisł na zwalonym wiadukcie. Niemiecki 
pociąg pancerny został unieszkodliwiony i nie był zdolny do 
dalszej walki.

 
             
  

  
     Dalej wspomina ppor. Nosek: „Było około godziny 10.00. 
Otrzymaliśmy nowy rozkaz: „Zająć stanowisko po lewej stronie 
torów” (na wschód od torów) . Gdy zajęliśmy teren, przyjechali 
artylerzyści z jednym działem 75mm i zaczęli ostrzeliwanie 
pociągu pancernego”. Prawdopodobnie było to działo z 2 ba-
terii por. Wiktora Wojciechowskiego – gdyż kierunek, z którego 
przybyło (podany przez por. S. Noska) jak i miejsce stanowisk 
bojowych tej baterii ( najbliżej) przy torze i szosie do Czerska – 
na to wskazuje.  
 „Jak się okazało, pociąg pancerny, zmuszony przez 
nas do wycofania się, wjechał na podminowany most kolejowy. 
Wysadzenie przez saperów mostu spowodowało unierucho-
mienie pociągu. Ostatni wagon zapadł się wraz z mostem. 
Unieruchomiony pociąg na moście stanowił dobry cel dla 
naszej artylerii. Kto nią dowodził, tego nie wiem. W każdym 
razie, ogień prowadzony z tego działa był nadzwyczaj celny
i skuteczny. Z chwilą rozpoczęcia ostrzeliwania pociągu przez 
naszą artylerię, Niemcy opuścili pociąg, pozostawiając w nim 
uwięzionych Polaków”.
          Tak relacjonuje to goniec wysłany na stację przez ppłk. 
Gustawa Zacnego, Brunon Rozenkiewicz: „Jadąc rowerem na 
stację kolejową, zauważyłem stojącego na rogu ulicy skrę-
cającej na dworzec żołnierza w mundurze polskim. Dzisiaj 
przypuszczam, że był to niemiecki żołnierz przebrany w mun-
dur polski. W pobliżu dworca, jak i na dworcu, panowała 
zupełna cisza. Nie było widać nigdzie żołnierzy polskich, jak 
również niemieckich i nie toczyła się żadna walka. Podjecha-
wszy do budynku dworcowego postawiłem rower pod ścianę
i wszedłem do wnętrza budynku. Tu już czekali na mnie 
Niemcy – wpadłem prosto w ich ręce. Żołnierze niemieccy 
zabrali mi karabin i wyjęli amunicję z ładownic. Nie rewidowali 
mnie, a miałem w kieszeni pistolet por. Rybakewicza. Po 
rozbrojeniu zaprowadzili mnie do poczekalni, w której już byli 
schwytani (aresztowani) kolejarze, pracownicy służby grani-
cznej, cywile i żołnierze polscy. Pilnował ich żołnierz niemiecki. 
Stoły i krzesła były zestawione w kącie sali. Gdy byłem w po-
czekalni, po jakimś dłuższym czasie, usłyszałem strzelaninę 
na stacji. W czasie tej strzelaniny nastąpił potężny wybuch, 
który spowodował panikę wśród żołnierzy niemieckich – 
biegali tam i z powrotem w różne strony. Wreszcie zdenerwo-
wani Niemcy zabrali więzionych Polaków z poczekalni i zapro-
wadzili do pociągu pancernego. Naszych żołnierzy jeńców, 
których w sumie było 14, umieścili razem w jednym wagonie. 
Kolejarzy, pracowników Straży Granicznej i cywilów umieścili 
w innych wagonach. Po załadowaniu wszystkich pociąg 
wyjechał ze stacji i po przejechaniu przez istniejący jeszcze 

drugi wiadukt – zatrzymał się. Po jakimś czasie usłyszeliśmy 
strzały – (to atakowała polska piechota). Niemcy odpowiedzieli 
ogniem z karabinów maszynowych. W czasie strzelaniny, jaka 
wywiązała się podczas postoju pociągu na nasypie, pociąg 
pancerny ruszył i posuwał się wolno w stronę granicy.

  
            

W pewnym momencie usłyszałem huk, poczułem szarpnięcie, 
wstrząs i pociąg zatrzymał się. Był ostrzeliwany przez polską 
artylerię. W czasie tego ostrzeliwania załoga niemiecka 
opuściła pociąg i zajęła stanowiska obronne po obu stronach 
pociągu. Niemcy pozostawili Polaków w pociągu. Celne 
pociski niszczyły systematycznie wagony. Jedynie – dziwnym 
zbiegiem okoliczności – żaden pocisk nie trafił w wagon, w któ-
rym byliśmy my, żołnierze polscy. Otworzyliśmy włazy znajdu-
jące się w podłodze wagonu i opuściliśmy pociąg. Po wyjściu
z wagonu  zauważyłem, że pociąg został uwięziony na wysa-
dzonym przez saperów wiadukcie kolejowym. Z chwilą 
podejścia niemieckiej piechoty do pociągu, żołnierze 
niemieccy zabrali jeńców polskich i pod eskortą poprowadzili 
ich na zachód, do Niemiec”.
     

          

A tak widział to niemiecki korespondent: „W zaroślach przed 
nami zajmują stanowiska trzy cekaemy. Niszczy je w odle-
głości 150 m działo z naszej wieży czołowej. Po stracie 
działonowego i celowniczego – kanonierzy strzelają sami. 
Wzmaga się ogień nieprzyjacielski, prowadzony z budynków 
stacyjnych i z gęstych rosnących dookoła krzaków. Ze skraju 
miasta, z dużej odległości strzelają prawie nie dające się 
rozpoznać armaty przeciw pancerne, pociski ich aż huczą po 
naszych ścianach pancernych. Bez przerwy strzelają wszy-
stkie cekaemy naszego pociągu. Ale nie możemy zapobiec 
temu. Na domiar złego, nie widać wcale własnej piechoty, która 
mogłaby pomóc, wyswobadzając nas z tego diabelskiego 
kotła. Wtem padają pociski przeciwpancerne z najbliższej 
odległości. Celny strzał przebija wieżę dowodzenia, zabija 
dowódcę, dowództwo obejmuje zastępca. Podczas, gdy 

wszystkie cekaemy zwalczają ogień nieprzyjaciela, pociąg 
rusza powoli do tyłu, by nie stać się celem stałym. Ale cekaemy 
nasze mogą tłumić ogień małej tylko części broni nieprzy-
jaciela. Tylne działo ostrzeliwuje, kilka położonych o 70 m.
w bok domów, w których zniknęli polscy żołnierze. Pociski 
wyrywają tam ziejące pustką dziury. Cekaemy skosiły cały 
długi parkan ogrodowy, za którym, aż roiło się od polskich 

strzelców. Wtem gwałtowny wstrząs poprzewracał ludzi
i sprzęt. To pociąg wjechał na most, który wyleciał w powietrze. 
Tylny wagon budowlany zapadł się wraz z mostem, a tylny 
wagon artyleryjski zawisł wykolejony”… „Obok zajmują stano-
wiska nasze cekaemy. W tymże czasie, między 10.00 a 11.00 
nadciąga wreszcie szpica piechoty. Ale jest jeszcze za słaba, 
by móc pod skutecznym ogniem nieprzyjacielskiej artylerii 
załogę naszą odciążyć. Gdy ogień nieprzyjaciela staje się 
coraz silniejszy, gdy płomienie ogarniają poszczególne 
wagony, gdy celne strzały wysadziły w powietrze amunicję 
wozu czołowego, załoga musi cofnąć się 200 m. Cekaemy 
zajmują ponownie stanowiska z kierunkiem ostrzału na 
południowy skraj Chojnic, by móc ogień nieprzyjacielski 
zmusić do milczenia”…
     
              

Tymczasem drezyna pancerna zatrzymała się za stacją
w rejonie semaforów przy szosie do Tucholi oczekując na 
pociąg pancerny. W hali parowozowni już przystąpiono do 
formowania pociągu ewakuacyjnego, który zgodnie z ściśle 
tajną instrukcją władz wojskowych, miał udać się wraz z całą 
załogą parowozowni do Warsztatów Głównych Warszawa – 
Praga celem wzmocnienia tamtejszej załogi. Po załadowaniu 
akt biurowych, pociąg składający się z dwóch lokomotyw
i 2 wagonów wyruszył z hali parowozowej w kierunku Tczewa. 
Niemcy z drezyny owy pociąg omyłkowo wzięli za panzerzug 3 
i rozpoczęli jazdę w kierunku Rytla.

Wspomina Antoni Kula: ”Kiedy już nasz pociąg ewakuacyjny 
wjechał na tor główny w kierunku Tczewa, zauważyłem, że 
przed naszym pociągiem posuwa się jakiś pojazd. Po 
ukazaniu się słońca, można było w kolanach toru odczytać 
niemieckie znaki ze swastyką. Była to drezyna pancerna, która 
miała pilotować niemiecki pociąg w kierunku Tczewa. Na trasie 
zadzwoniono z budki strażniczej Krojanty do Rytla, żeby 
drezynę i posuwający się za nią pociąg skierować na ślepy tor. 
Niemiecka załoga drezyny kilkakrotnie przez właz wychylała 
głowy a widząc, że w ślad za nią podąża pociąg, spokojnie 
posuwała się naprzód. Zbliżając się do stacji Rytel, można było 
zauważyć dwuramienny semafor wjazdowy wskazujący wjazd 
na tor boczny zakończony kozłem odbojowym. Drezyna już 
stała przy samym koźle odbojowym. Wówczas jeden z ma-
szynistów całym pędem i siłą parowozu, zderzakami uderzył
w drezynę, następstwem czego została zmiażdżona, a zbior-
niki z paliwem eksplodowały. Z drezyny wyskoczył jeden 
hitlerowiec z ręcznym karabinem maszynowym i usiłował 
wejść na parowóz, celem zlikwidowania całej drużyny parowo-
zowej. W tej samej chwili jeden z kolejarzy wyrwał hitlerowcowi 
karabin i swoim butem podkutym podkową kopnął hitlerowca 
w czoło. Ten zalał się krwią i spadł ze schodów parowozu na 
ziemię. W tym czasie żołnierze Batalionu Obrony Narodowej 
„Tuchola” zajęli się resztą załogi drezyny. Załoga drezyny 
składała się z czterech hitlerowców. W drezynie znajdowało 
się 20 powrozów z konopi, do dziś nie ustalono ich przezna-
czenia”.
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Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

       W gronie dawnych zasłużonych mieszkańców Chojnic 
odnajdziemy postać społecznika, dobroczyńcy i wychowaw-
cy chojnickich filomatów, znakomitego lekarza i szlachetnego 
Polaka – doktora Hipolita Ostoi – Lniskiego.
 
      Urodzony w Dolnej Brodnicy przyszły patron chojnickiej 
młodzieży pochodził ze starej szlachty kaszubskiej, herbu 
Ostoja, osiadłej nad malowniczym Jeziorem Ostrzyckim. 
Rodzina Lniskich od wielu pokoleń szczyciła się tradycjami 
patriotycznymi i wydała szereg zasłużonych dla polskości 
Pomorza obywateli, pośród nich Michała Władysława Lnis-
kiego - marszałka konfederacji województwa pomorskiego 
(1769), wuja generała Józefa Wybickiego. 
   Naukę gimnazjalną młody Hipolit pobierał najpierw
w Wejherowie, a następnie w Wałczu. W gimnazjum 
wejherowskim należał do grona ośmiu założycieli tajnej 
organizacji filomackiej „Wiec”(powstałej 2 kwietnia 1871 
roku), mającej na celu - jak czytamy w akcie założenia i sta-
tucie – „krzewienie i utrzymanie języka polskiego (...) jako też 
zachowanie go od kaleczeń narzeczem kaszubskim i niemie-
ckim” oraz zaznajomienie „uczniów polskich z historią i krajem 
swych rodaków”.  W roku 1873 Lniski przeniósł się do Wałcza, 
gdzie kontynuował naukę oraz działalność filomacką w taj-
nym kole „Ul”, którego był inicjatorem i założycielem.
     Organizacja ta ukształtowana została na wzór wejherow-
skiego „Wiecu”. Wałeckim filomatom Lniski przewodził aż do 
matury w 1875 r., później został  protektorem i członkiem 
honorowym koła.
      Po ukończeniu gimnazjum w Wałczu podjął studia 
medyczne w Gryfii (Greifswald), później zaś studiował na 
uniwersytecie wrocławskim i aktywnie uczestniczył w pracach 
organizacji polskiej młodzieży akademickiej. Student z ka-
szubskiej Dolnej Brodnicy należał również do czołowych 
postaci Towarzystwa Literacko – Słowiańskiego we Wrocła-
wiu, którego członkowie starali się realizować postulaty wileń-
skich filomatów i filaretów,  zabiegając szczególnie o wycho-
wanie młodzieży w duchu tradycji patriotycznych. Doświad-
czenia wyniesione z pracy w organizacjach akademickich 
zaowocowały w późniejszej działalności wychowawczo – 
opiekuńczej Lniskiego w Chojnicach (kształtowanie postawy 
narodowej i światopoglądowej młodych filomatów).

     Studia uniwersyteckie zwieńczył Hipolit Ostoja-Lniski 
doktoratem z zakresu  nauk medycznych (20 grudnia 1880 
roku), jego dysertacja nosiła tytuł „Ein Fall von Nierenex-
stirpation”. Po studiach (1881) Lniski osiedlił się – jak pisał 
Jan Karnowski – „w niemieckim mieście Chojnice” i rozpoczął 
praktykę lekarską, „skazany w znacznej mierze na niemiecką 
klientelę”. Chojniczan uważających się za Polaków było wów-
czas niewielu, nie zdziwi zatem Czytelników Chojniczanina 
fakt, iż do 1895 roku nie istniało w naszym grodzie – prócz 
tajnego związku młodzieży gimnazjalnej - żadne polskie 
stowarzyszenie. Pierwszą organizacją społeczną zrzesza-
jącą Polaków z obszaru ziemi chojnickiej był miejscowy 
oddział Towarzystwa Ludowego, założony przez posła na 
sejm Władysława Wolszlegiera z Szenfeldu (obecnych 
Nieżychowic). Członkiem zarządu tego towarzystwa był dr 
Lniski. Towarzystwo Ludowe w Chojnicach rozwiązane 
zostało jednakże jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej. Najbliższa była jednak doktorowi działalność 
patriotyczna wśród młodych Polaków. Były filomata 
wejherowski i wałecki z wielką troską odniósł się do zadań 
stojących przed chojnicką organizacją. W jego osobie 
młodzież znalazła oddanego opiekuna i wychowawcę. 
Mieszkanie wywodzącego się z Kaszub lekarza stało się 
bezpieczną przystanią dla polskich gimnazjalistów, pomie-
ściło zbiory filomackiej biblioteki i było miejscem zebrań 
ogólnych (walnych) i obchodów rocznic narodowych.

  „Bardzo uroczyście - jak pisał Jerzy Szews – obchodzono 
rocznicę powstania listopadowego, z którą łączono obchód 
rocznicy śmierci Adama Mickiewicza (26 XI), która według 
tradycji była zarazem rocznicą założenia organizacji. Rano 
wszyscy członkowie brali udział w nabożeństwie żałobnym, 
zamówionym przez przewodniczącego i odprawianym w koś-
ciele gimnazjalnym. Wieczorem zbierano się w mieszkaniu 
Hipolita Lniskiego, w gabinecie doktora”. „Obchód rozpoczy-
nał się od przemówienia przewodniczącego, po czem odmó-
wiono klęcząc Mickiewiczowską „Litanię pielgrzymstwa 
polskiego.” Z prawdziwym wzruszeniem młodzież modliła się 
o „śmierć szczęśliwą na polu bitwy” i „o grób dla kości naszych 
na ziemi naszej.” Po litanii następował egzamin z historii, po 
nim jeszcze jedno przemówienie, wreszcie część nieoficjalna. 
Zapalono papierosy, pozostawione przez doktora dla filoma-
tów na stole i z tradycyjnego miejsca za piecem wyciągano 
dwa gąsiorki węgrzyna, również dar doktora”.

     Patronat dr. Lniskiego sprzyjał rozwojowi chojnickiej 
organizacji filomackiej: w latach 1895-1897 w jej pracach 
uczestniczyło już ok. 30 gimnazjalistów, podzielonych na 6 
kółek. Doktor Lniski nie ingerował w wewnętrzne sprawy koła, 
czuwał jednak nad jego bezpieczeństwem; młodzież mogła 

ponadto liczyć na bezinteresowną pomoc lekarską oraz 
wsparcie finansowe przekazywane na ręce jej opiekuna ze 
strony Towarzystwa Pomocy Naukowej. Niejednokrotnie 
protektor chojnickich filomatów, mając poprzez swego szwa-
gra prof. Juliana Zielińskiego styczność z gronem pedagogi-
cznym, zabiegał o pomyślne rozwiązanie różnorodnych 
problemów, z jakimi borykali się w szkole jego podopieczni.
W pracy wychowawczej i aktywnej działalności na niwie 
patriotycznej doktorowi towarzyszyła żona Aniela. 

     W roku 1901, w związku z procesem toruńskim i jego 
fatalnymi dla pomorskiej filomacji następstwami (liczne are-
sztowania) tajna organizacja chojnicka zawiesiła na pewien 
czas swoją działalność. Koło filomatów odżyło jednak już
w roku 1902 „dzięki inicjatywie niezmordowanego patrioty dra 
Lniskiego. Odtąd aż do chwili wyzwolenia Pomorza, z nie-
wielkimi przerwami, organizacja wykazywała ciągłość pracy
i stałą żywotność”.
      Chojniccy filomaci doceniali pomoc okazywaną im przez 
niestrudzonego obrońcę polskości i szlachetnego opiekuna; 
bardzo pochlebnie wypowiadali się o jego zasługach dla 
tajnego stowarzyszenia. Warto nadmienić, iż w gronie 
podopiecznych dra Lniskiego znaleźli się młodzi ludzie, 
którzy później walnie przyczynili się do budowania struktur 
odrodzonej Rzeczypospolitej i zostali animatorami życia 
społecznego, politycznego, religijnego, kulturalnego czy 
naukowego Pomorza. Najwybitniejszymi wychowankami 

chojnickiego lekarza byli niewątpliwie Jan Karnowski i Ale-
ksander Majkowski, we wdzięcznej pamięci Pomorzan pozo-
staną również m. in. Jan Riemer, Paweł Czaplewski, Dominik 
Szopiński, Zygmunt Rogala, Kazimierz Chmielecki, Jan 
Paweł Łukowicz, Stefan Łukowicz, Jan Kanty Noryśkiewicz, 
Michał Szuca i wielu innych.
     Hipolit Ostoja – Lniski należał do najbardziej cenionych 
opiekunów polskiej młodzieży gimnazjalnej w Chojnicach. 
Jego znakomitymi poprzednikami w pierwszej połowie XIX 
wieku byli nauczyciele Jan Dziadek i ks. Jerzy Franciszek 
Larisch.  Działalność dra Lniskiego znana była w licznych 
kręgach filomackich, toteż w jego pokoju bibliotecznym 
nierzadko odbywały się spotkania gimnazjalistów z różnych 
ośrodków, np. 2 kwietnia 1914 roku w mieszkaniu doktora 
zorganizowano I zjazd delegatów kół pomorskich Związku 
Towarzystw Tomasza Zana.  Niektórzy absolwenci chojnic-
kiego gimnazjum w późniejszym okresie, już po podjęciu stu-
diów a następnie pracy zawodowej, nie utracili łączności
z organizacjami filomackimi. W roku 1900 klerycy Seminar-
ium Duchownego w Pelplinie Jan Riemer i Stanisław Czaple-
wski założyli koło seniorów filomacji chojnickiej (godny pod-
kreślenia jest fakt, iż podobnego związku byłych gimnazja-
listów – filomatów nie utworzono w całym zaborze pruskim); 
wkrótce do stowarzyszenia tego przystąpili klerycy Kazimierz 
Chmielecki, Stanisław Hoffmann, Zygmunt Rogala, Mieczy-
sław Rzewuski, Jan Sieg, Józef Wysiński oraz student 
medycyny w Berlinie Czesław Rogala. Jeden z członków koła 
seniorów (istniejącego do 1905 roku), Zygmunt Rogala, 
przejął tradycje wychowawczo - patriotyczne dra Lniskiego
i, jako proboszcz w Chełmnie w latach 1915-1927, opiekował 
się filomatami chełmińskimi, oddając im do dyspozycji pokój
w plebanii na zebrania konspiracyjne. Warto także wspo-
mnieć, że na przełomie XIX i XX stulecia państwo Hipolit
i Aniela Lniscy nie był jedynymi protektorami chojnickich filo-
matów, bezpiecznej gościny udzielali im m. in. państwo Rych-
terowie, panie Dembska i Jeleniewska, Władysław Mięsiko-
wski czy, już u progu niepodległości, dr Leon Janta -  
Połczyński  z Wysokiej. 

     Dzięki zaangażowaniu doktora Lniskiego tajna 
organizacja filomacka w Chojnicach wykazywała, z niewiel-
kimi przerwami, sporą aktywność aż do chwili powrotu 
Pomorza do Macierzy. Działalność chojnickiego lekarza na 
niwie patriotycznej i społecznej nie ograniczała się jednakże 
do opieki nad gimnazjalistami. Dr Lniski czynnie uczestniczył 
w pracach zarządu Zakładu św. Boromeusza – kościelnego 
zakładu wychowawczego (utworzonego w 1867 roku), był 
także długoletnim członkiem rady parafialnej ( nazywanej 
również  dozorem kościelnym).  Środowisko chojnickich 
katolików zmajoryzowane było przez Niemców, toteż dr Lniski 
zabiegał o głoszenie w czasie mszy świętych kazań w języku 
polskim. Przez wiele lat Kaszuba z Dolnej Brodnicy pełnił 
odpowiedzialne obowiązki prezesa kościelnego towarzystwa 
śpiewaczego św. Cecylii (Katholischer Kirchenchor). Hipolit 
Ostoja – Lniski cieszył się również wielkim uznaniem w życiu 
zawodowym, wielokrotnie obierano go prezesem Koła Leka-
rzy Powiatu Chojnickiego. Po odzyskaniu niepodległości
w 1920 roku dr Lniski przez pięć lat był państwowym lekarzem 
powiatowym i „doczekał się radosnej chwili, że władze polskie 
w zaszczytny sposób wyraziły mu swoje uznanie”. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu jego zasług dla odro-
dzonej ojczyzny, odznaczył dra Lniskiego orderem Polonia 
Restituta. W 1923 roku, w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
Ojciec święty nadał Lniskiemu godność tajnego szambelana 
papieskiego. Pięćdziesięciolecie pracy zawodowej chojnic-
kiego lekarza i urzędnika sanitarnego zwieńczone zostało 
przyznaniem mu odnowionego dyplomu doktorskiego. Dr 
Lniski, wieloletni członek chojnickiej rady miejskiej na wnio-
sek ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, 
odznaczony został także Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

     Aniela i Hipolit Lniscy, przykładni opiekunowie chojnickich 
filomatów, niestrudzeni obrońcy ducha patriotycznego, do-
czekali się dwojga dzieci: obaj synowie zmarli przedwcześnie: 
starszy Hipolit, filomata, ciężko ranny w czasie pierwszej 
wojny światowej, umarł we Francji w 1916 roku, młodszy zaś 
Bogusław utonął podczas kąpieli w jeziorze w Kłodni.

     Dr  med. Hipolit Ostoja – Lniski zakończył swój pracowity 
żywot ósmego kwietnia 1931 roku w Chojnicach. Małżonka 
doktora, Aniela Lniska, zmarła zaś 27 sierpnia 1934 roku. 
Oboje spoczęli w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym 
w Chojnicach. W latach 2000-2008 mogiłą Anieli i Hipolita 
Lniskich, opiekunów i dobroczyńców chojnickiej młodzieźy 
szkolnej opiekowały się klasy wojskowe z ZSP nr 1 w Choj-
nicach. Pamięć o zasługach doktora Lniskiego jest wciąż 
żywa w środowisku chojnickich miłośników regionu; np. 
listopadzie 2003 r. (w 150. rocznicę urodzin) Chojnickie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk przeprowadziło konkurs dla 
uczniów szkół średnich „Śladami chojnickich filomatów”.
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Kilka słów o sobie
        Urodziłam się 15 stycznia 1943 r. w Wielu, tam też 
chodziłam do szkoły podstawowej. Następnie skończyłam 
liceum pedagogiczne w Grudziądzu dla wychowawców 
przedszkoli. Bardzo kochałam ten zawód. Całe życie 
pracowałam w chojnickich przedszkolach – nr 1, 6, 5 i na 
końcu nr 9 na Młodzieżowej. W 1992 roku przeszłam na 
emeryturę. Mam 2 synów i troje wnucząt. Moim rysowaniem
i malowaniem zajęłam się dopiero będąc właśnie na 
emeryturze. Ale lubiłam rysować i malować od małego, od 
przedszkola.

 Pani zdolności są wyuczone czy wrodzone?
Wrodzone. To są zdolności wrodzone. Mama Bronisława była 
hafciarą kaszubską, skończyła wszystkie szkoły haftu. Ojciec 
Teodor Pliński był znanym rzeźbiarzem. Wybuch wojny 
przerwał mu studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Wiele jego rzeźb można spotkać w miejscowościach i przy 
drogach powiatu chojnickiego i nie tylko.

Co jest Pani głównym obszarem zainteresowań w sztuce?
Zaczęłam malować na deskach, później zaczęłam malować 
witrażowymi farbami na szkle. Na szkle maluję dzisiaj także 

akrylami. Maluję też obrazy na płótnie farbami akrylowymi. 
Obecnie zajmuję się wszystkim. Maluję na deskach, szkle
i płótnie. Maluję nasze Chojnice, Wiele, Leśno, kościółki, 
aniołki, obrazki sakralne, motywy kaszubskie, kwiaty  i wiele 
innych rzeczy.

Gdzie Pani szuka inspiracji, gdzie szuka natchnienia?
Natchnienie to ja mam codzienne. Bo gdybym tego nie miała 
to bym nie malowała. Inspiruje mnie otaczający mnie świat. 
Dużo jeździmy z mężem na różne jarmarki, które także mnie 
inspirują.

Ma pani swoich idoli w sztuce? Postacie, które Pani 
podziwia?
Nie. Nie. Ja po prostu sama. W domu rodzinnym otaczała 
mnie sztuka kaszubska, mama haftowała, ojciec rzeźbił i ja 
mam to po prostu w głowie. 

Ogarnia Pani swoją twórczość statystycznie? Ile pow-
stało dzieł? Gdzie są?
Nie. Nie mam pojęcia. Ludzie proszą, zamawiają, to wszystko 
jest gdzieś u ludzi. 

Ma Pani jakieś plany artystyczne na najbliższy czas?
Raczej nie. Wie Pan zdrowie mi szwankuje. Zapraszają mnie 
na plenery, ale ja ze względu na zdrowie odmawiam. Trudno 
planować jak zdrowie szwankuje.

A ile wystaw Pani miała?
Dwie w domu kultury. Ale zamierzam, jak teraz otworzą nowy 
dom kultury, przygotować trzecią. Wie Pan mam już swoje 
lata. Właściwie to już się przygotowuję. Maluję

Ma Pani swoją pracownię?
Tak. Na piętrze są nawet dwa pokoje. W jednym jest typowa 
pracownia, a w drugim wielki magazyn.

Maluje Pani na zamówienie? Można u Pani cos zamówić? 
Kupić?
Tak maluję. Moje prace są w Promocji Regionu Chojnickiego 
na Starym Rynku. Tam też można uzyskać kontakt do mnie.

A jak pani wypoczywa? Jak „ładuje akumulatory”?
Należę do  „Amazonek”, wyjeżdżamy na wycieczki, razem
z mężem lubimy jeździć do krewnych i do sanatorium. Latem 
najlepiej wypoczywam jeżdżąc na różne jarmarki.

A co Pani by chciał powiedzieć Chojniczanom?
Życzę wszystkim Wesołych Świąt oraz zapraszam miesz-
kańców na wszystkie chojnickie jarmarki sztuki ludowej, no
i oczywiście na moją trzecią wystawę
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    26 września godzina 2 w nocy samolot czarterowy z Gdań-
ska, po niespełna 3 godzinach lotu ląduje na lotnisku w Cha-
nii, drugim co do wielkości mieście Krety. Teraz wystarczy 
pamiętać nazwę miejscowości i hotelu do którego się jedzie
i wsiąść do odpowiedniego autokaru. Po godzinie byliśmy już 
w pokoju hotelowym. Szybko i wygodnie.  Zawsze zastana-
wiałem się jaki sposób wypoczynku i zwiedzania jest 
najlepszy. Można lecieć na własną rękę, kupując tani bilet 
lotniczy i na miejscu podróżować od miasta do miasta, śpiąc 
w namiocie lub zatrzymując się w hotelach, w których wcześ-
niej dokonaliśmy rezerwacji przez internet a później korzy-
stać z miejscowych restauracji lub w opcji oszczędnej z su-
permarketów. 
     Ja obecnie wybieram inny wariant. Wykupuję po okazyjnej 
cenie pobyt w dobrym hotelu z wyżywieniem i zwiedzam 
ciekawe miejsca w promieniu ok 50 km. Mam bazę i odpadają 
kłopoty logistyczne. Tym razem wybrałem wczasową miej-
scowość Georgioupolis, z przepiękną piaszczystą plażą 
leżąca pomiędzy Rethymnem a Chanią .

Rethymno

    Najbliższa miejscowość to Rethymno, oddalona 20km. 
Pojechaliśmy tam autobusem, bilet 3,3E. Wzdłuż wybrzeża 
przez całą Kretę przebiega szeroka droga , mająca w pobliżu 
miast po 2 pasy ruchu. Autobusy kursują na wschód jak i na 
zachód co godzinę. W Rethymnie nad miastem góruje 
Fortezza - twierdza zbudowana przez Wenecjan w XVI 
wieku. Poszliśmy tam wzdłuż bulwaru, morze było białe od 
załamujących się fal, gdyż nad Kretą przemieszczał się 
cyklon. Stare Miasto niezmienione od średniowiecza z pię-
knym portem i fontanną z 1626 roku,  meczetami to świetne 
miejsce do leniwego spacerowania. Ale ja do Rethymna 
pojechałem szukać polskiego cmentarza, na którym są 
pochowani żołnierze walczący o wyzwolenie Krety w 1897 r. 
Znalazłem, niestety był zamknięty a na dodatek otoczony2,5 
metrowym białym murem. Zrobiłem tylko zdjęcie pamią-
tkowej tablicy.

Jezioro Kournas

     Na Krecie jest tylko jedno słodkowodne jezioro Kournas, 
otoczone wysokimi górami, mieniące się odcieniami od 
granatu do turkusu. Oddalone od naszego hotelu o 4,5km. 
Szliśmy tam spacerem, drogą pośród gajów oliwnych ok 50'. 

oPływałem tam z maską w wodzie o temp ponad 30C  i szu-
kałem żółwi i węży wodnych, ale ich nie zobaczyłem. 

Samaria
  
     Wąwóz Samaria, to był główny cel mojej podróży na Kretę. 
Potężny majestatyczny, najdłuższy w Europie ok 18 km. 
Chcąc pokonać go w jeden dzień, trzeba skorzystać z biura 
podróży. Wyjechaliśmy ok 6 rano. Już sam przejazd jest 
atrakcją samą w sobie. Najpierw jedzie się przez zielone gaje 
cytrusowe, następnie droga wspina się po zboczach Gór 
Białych na płaskowyż Omolosi i  doprowadza do Ksilaskolo, 
gdzie jest parking i tawerna. Taras widokowy z którego 
schodzi się do wąwozu znajduje się  na wysokości 1230m. 
Bilet wstępu do Parku Narodowego Samaria kosztuje 5 Euro, 
na którym jest plan wąwozu, miejsca postoju i kilometry. O go-
dzinie 8 zacząłem wędrówkę. Wąwóz na początku jest 
szeroki i schodzi się w dół po drewnianych schodach. Po 4 km 
dochodzimy do średniowiecznego małego kościoła Agijos 
Nikolaos. W połowie wąwozu znajduje się opuszczona 
wioska Samaria. W 1962 r. utworzono Park Narodowy 

Samaria a mieszkańców przesiedlono na koniec wąwozu do 
wioski Agio Rumelli. Dalej szedłem powoli dnem wyschnię-
tego potoku, wąwóz stawał się coraz węższy, a krajobraz 
surrealistyczny. Przeszedłem przez Żelazne Wrota gdzie 
ściany wysokie na 500m, stały od siebie 3-4metry, widać było 
na nich pofałdowane warstwy, świadczące o potężnych 
siłach tworzących te góry. Po 7 godzinach marszu znalazłem 
się nad Morzem Libijskim, na pięknej plaży i natychmiast 
zanurzyłem się w krystalicznie czystej wodzie. O godzinie 
17:30 odpływają 2 promy, bilet 12 euro. Po godzinie płynięcia 
wzdłuż stromych wybrzeży południowej Krety, zacumowa-
liśmy w uroczej wiosce Chore Sfakion. Tutaj czekały już 
autobusy. W drodze powrotnej autokar, jadąc po stromym 
bezdrzewnym  zboczu, pokonując kilkadziesiąt serpentyn 
wjechał na wysokość 700 metrów. Wrażenie niezapomniane.  
O 20 byłem na miejscu.

 Chania.

     Jej opis jest we wszystkich przewodnikach, opisujących 
Grecję, napisano o niej wiele książek. Osobiście polecam 
przeczytać przed wyjazdem ,,Chalepiankę zapiski z Krety'', 
,,Kretę subiektywnie'' i oczywiście ,,Mity greckie''. Opisują 
historię, co zwiedzać i gdzie można smacznie zjeść. 
Zwiedzanie Chanii zacząłem nietypowo bo od targowiska, 
które odbywa się co sobotę. Stragany ciągną się po obu stro-
nach 300 metrowej ulicy, kuszą winogronami i granatami, są 
stoiska z miodami z tymiankowym na czele i oliwkami. Można 
kupić wino  oraz oliwę nalane prosto z beczki przez 
plantatora. Są stoiska z owocami  morza, ośmiorniczkami, 
krewetkami i wieloma rodzajami ryb.
 Sam spacer po historycznych uliczkach, porcie ze słynną XVI 
wieczną wenecka latarnią morską , dostarcza niezapomnia-
nych wrażeń.

     Podsumowując, gdybym miał polecić 5 miejsc, które 
należy zobaczyć na Krecie, to wybrałbym, miasto Agios 
Nikolaos, Knossos, Muzeum Archeologiczne w Heraklionie, 
Wąwóz Samaria i Chanię. 
      Oczywiście każdy spędza wakacje na swój sposób, 
jednak połowa ludzi z którymi przyjechałem, poruszała się 
tylko między stołówką a barem przy hotelowym basenie. Czy 
oni byli na Krecie?
                                                                 Tomasz Owczarski
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       Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada 1860 roku we wsi 
Kuryłówka na Podolu. Od dzieciństwa był uzdolniony muzycznie i grał 
na starym, rodzinnym fortepianie. W wieku 12 lat rozpoczął naukę
w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Po jego ukończeniu utrzymy-
wał się z grania na przyjęciach i weselach oraz nauki gry na fortepianie. 
Od razu zyskał uznanie publiczności i otoczenia. 
       W 1880 roku zawarł pierwsze małżeństwo. Po roku czasu jego 
żona zmarła i pozostawiła go z zaledwie kilkumiesięcznym synem. 
Zaraz po tym, razem z synem wyjechał do Berlina doskonalić swój 
warsztat na studiach muzycznych. Naukę kontynuował w Wiedniu
i tutaj 1887 roku zadebiutował własnym recitalem, a odniesiony sukces 
pozwolił mu na wyjazd do Paryża. Po serii koncertów odniósł rozgłos
i popularność. Pełnię tryumfu przyniosły mu koncerty w USA, gdzie 
zamieszkał na stałe. 
      Po wybuchu I wojny światowej zaangażował się w działalność 
społeczno-polityczną. Pomagał w prowadzeniu, założonego przez  
Henryka Sienkiewicza Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny 
w Polsce. W USA aktywnie wspierał różne inicjatywy na rzecz niepo-
dległej Polski. Zorganizował ponad 300 spotkań połączonych z kon-
certami, na których przemawiał i zachęcał do udzielania pomocy wal-
czącym o wolność Polakom. To m.in. w wyniku jego działań do Armii 
Polskiej we Francji zgłosiło się prawie 30 tysięcy ochotników z USA.
         Dzięki osobistym wpływom Paderewski dotarł do prezydenta 
USA Thomasa Woodrowa Wilsona, przekonując go do wsparcia 
sprawy polskiej. W styczniu 1917 roku przedstawił mu memoriał doty-
czący konieczności odbudowy niepodległego państwa polskiego. 28 
sierpnia 1917 został członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Pa-
ryżu i jego przedstawicielem w USA. Przyczynił się do tego, że w ogło-
szonym 8 stycznia 1918 orędziu prezydenta USA do Kongresu znalazł 
się punkt dotyczący odbudowy niepodległej Polski. Paderewski 
odegrał też istotną rolę w przyjęciu 3 czerwca 1918 deklaracji, w której 
Wielka Brytania, Francja i Włochy uznały powstanie zjednoczonej
i wolnej Polski za warunek sprawiedliwego i trwałego pokoju w Europie.
        25 grudnia 1918 na pokładzie brytyjskiego krążownika Paderew-
ski przybył do Gdańska. Następnego dnia dotarł do Poznania. Jego 
wizyta wywołała w mieście wielką patriotyczną manifestację, przyczy-
niając się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Równie entuzjas-
tycznie, przyjęto go w Warszawie, 
        16 stycznia 1919 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Igna-
cego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i ministra 
spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję 
pokojową w Paryżu. W przekonaniu Piłsudskiego, osoba Paderew-
skiego, gwarantowała zasypanie podziałów między prawicą i lewicą. 
      28 czerwca 1919 Paderewski w imieniu Polski złożył podpis pod 
traktatem wersalskim. Z funkcji premiera ustąpił 9 grudnia 1919. W sty-
czniu 1920 roku wyjechał do Szwajcarii. Za granicą nadal reprezento-
wał Polskę, będąc delegatem przy Radzie Ambasadorów i delegatem 
do Ligi Narodów. 
     Z końcem roku 1921 zrezygnował z czynnego udziału w życiu 
politycznym i wznowił swoje trasy koncertowe w USA. Zajął się także 
działalnością charytatywną.  
        Po wybuchu II wojny światowej, Paderewski wszedł w skład władz 
Polski na uchodźstwie. Został przewodniczącym Rady Narodowej
w Londynie, która stanowiła coś na kształt emigracyjnego parlamentu. 
1940 roku 80-letni Paderewski powrócił do USA. 
    Ignacy Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 w Nowym Jorku. 
Pierwotnie pochowano go na cmentarzu wojskowym Arlington w Wa-
szyngtonie. Jednak w 1992 roku trumnę z jego prochami sprowadzono 
do Polski, gdzie spoczęła w podziemiach archikatedry św. Jana
w Warszawie.
      Był delegatem – pełnomocnikiem, reprezentującym Polskę w Pa-
ryżu na konferencji pokojowej, był zatem przy formalnym zakończeniu 
działań wojennych i wraz z Dmowskim świadkiem powstawania nowej 
Polski. Dał się poznać wtedy jako sprawny dyplomata i negocjator.

(Wiesława Gołuńska)
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01 grudnia
Inauguracja siódmej edycji Rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej 
Halowej. W tym sezonie do rozgrywek przystąpi 14 drużyn. 
Zawody rozgrywane będą w soboty na hali w Charzy-
kowach. Po rundzie zasadniczej, rozgrywanej w dwóch 
grupach  systemem „każdy z każdym”, planowana jest faza 
play-off z udziałem ośmiu drużyn. Mistrza charzykowskiej 
halówki poznamy  9 lutego  2019 roku.  Kolejka 1
Grupa A, Suma - Czarni Ostrowite 15.00, Presto Stal 
Klawkowo - Relaks Sleep Comfort 15.40, Szarża Krojanty - 
Krzyś Bus 16.20  
Grupa B, Agra Nowe Ostrowite - Agro Ursus 17.00, Chojnicki 
Rejon - Ginter  17.40, Brandbud - Mostostal Chojnice  18.20  
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Charzykowach.

01 grudnia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert Lady Killer " Look At Me! Tour" w Pub-ie Wlad.  
Początek koncertu o godzinie 18:00. Miejsce: Pub Wlad, 
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

02 grudnia
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną GKS 1962 Jastrzębie. Początek spotkania 
godzina 16:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski w Choj-
nicach, ul. Mickiewicza 12.

03 grudnia
 Chojnickie Centrum Kultury oraz Dyskusyjny Klub Filmowy 
"Cisza" zaprasza na 20. edycję Chojnickiego Filmobrania, 
które w tym roku odbywa się pod hasłem "Kino polskie dziś, 
czyli sto lat później". PROGRAM

3 grudnia 2018 r. (Poniedziałek)
godz. 19:00 – film „Ptaki śpiewają w Kigali” /dramat, 
Polska, 113’ (prelekcja K. Rink), kino „Kingsajz (ul. 
Gdańska 14)
7 grudnia 2018 r. (Piątek)
godz. 11:45 – „Współczesny polski film historyczny” – 
wykład dra hab. Krzysztofa Kornackiego (profesor 
nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego), aula LO im. 
Filomatów Chojnickich (ul. Nowe Miasto 4 - 6)
10 grudnia 2018 r. (Poniedziałek)
godz. 19:00 – film „Konwój” /thriller, Polska, 92’ 
(prelekcja Kazimierz Rink), kino „Kingsajz (ul. Gdańska 
14)
16 grudnia 2018 r. (Niedziela)
godz. 13:00 - podsumowanie powiatowego konkursu 
plastycznego „Moja mała i duża Ojczyzna”, Centrum 
Sztuk i  Co l leg ium ARS (podz iemia  kośc io ła 
gimnazjalnego)
17 grudnia 2018 r. (Poniedziałek)
godz. 19:00 – film „Kaszubi” /dokument historyczny, 
Polska, 51’ oraz „Okna, okna” /film fabularny, Polska, 
61’/ (prelekcja Kazimierz Rink)kino „Kingsajz (ul. 
Gdańska 14)

Cena karnetu – 30 zł. Przedsprzedaż karnetów w Chojnickim 
Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44

06 grudnia
W ramach cyklu „Czytamy z miłości do ojczyzny! Stulecie 
odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Chojnicach odbędzie się spotkanie z An-
drzejem Franaszkiem. Andrzej Franaszek jest krytykiem 
literackim, wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, członkiem redakcji „Tygodnika Powszech-
nego”. Spotkanie autorskie prowadzić będzie Marcin 
Szopiński. Organizatorami są Urząd Miejski i MBP w Choj-
nicach. Początek wydarzenia o godz. 18:00. Miejsce: 
Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

07 grudnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 7 grudnia od godz. 
16:00 na artystyczne spędzenie Mikołajek. W programie 
mnóstwo atrakcji dla dzieci. Instruktorzy ChCK przygotowali 
dla najmłodszych i tych trochę starszych wiele atrakcji: - 
wystawę prac dzieci i młodzieży z pracowni plastycznej 
ChCK, - spotkanie z Mikołajem, - świąteczne zabawy 
artystyczne, - kolędowe karaoke, - słodki poczęstunek 
Zapraszamy do pracowni plastycznej Chojnickiego Centrum 
Kultury 7 grudnia, w piątek w go-dzinach od 16:00 do 19:00. 
Pracownia mieści się przy Placu Niepodległości 7, na I 
piętrze. Ilość miejsc ograniczona! Zapisy przyjmujemy pod 
adresem : e.kerplik@ckchojnice.pl lub telefonicznie: 52 397 
22 15. Wstęp jest bezpłatny.

07 grudnia
Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zaprasza na 
cykl wydarzeń kulturalnych zatytułowanych "Jesienne 
impresje". Gorąco zapraszamy zwłaszcza wszystkich fanów 
lirycznej muzyki na żywo na koncert poezji śpiewanej w wy-
konaniu Dariusza Buczka. W repertuarze m.in. utwory 
Starego Dobrego Małżeństwa i Grzegorza Turnaua oraz 
autorskie utwory z pierwszej solowej płyty „Biegnę wolno" 
oraz wystawa rzeźby Barbary Łąckiej „Czy to są nasze 
prawdziwe oblicza? Kim jesteśmy?”. Zaproszenia na 
imprezę wydawane będą w każdy wtorek, od godz. 8:30 - 
17:30 w obecnej siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury, ul. 
Młodzieżowa 44 (1 osoba może otrzymać 2 zaproszenia). 
Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Miejsce: Podziemia 
kościoła gimnazjalnego, Plac Kościelny 1.  

07 grudnia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert Emilii Pawłowskiej z okazji 15-lecia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dorośli Dzieciom
w Sępólnie Krajeńskim, podczas którego Emilia Pawłowska 
w towarzystwie zespołu w składzie: Jarosław Gajewski - 
instrumenty klawiszowe, Maciej Olesiński – gitara, Bart-
łomiej Werachowski - gitara basowa, Szymon Łukowski – 
saksofony, Patryk Dolepski - perkusja zaprezentuje piosenki 
z programu "Czas nas uczy pogody" oraz piosenki z autor-
skiego repertuaru. Początek koncertu o godzinie 19:00. 
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim 
Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 4.

08 grudnia
Kolejna rozgrywka rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej 
Gminy Chojnice  Sezon 2018/2019. Kolejka 2: 
Grupa A: Relaks Sleep Comfort - Szarża Krojanty 17.00, 
Czarni Ostrowite - Presto Stal Klawkowo 17.40, HMT Stal – 
Suma 18.20
Grupa B: Ginter – Brandbud 15.00, Agro Ursus - Chojnicki 
Rejon 15.40, Red Devils U-20 - Agra Nowe Ostrowite 16.20
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Charzykowach.

08 grudnia
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert zespołów Carnage, Moringa oraz Enormous.  
Bilety – 15 zł. Początek koncertu o godzinie 19:00. Miejsce: 
Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

09 grudnia
Serdecznie zapraszamy wystawców i osoby zakochane
w psach na Mikołajkową Wystawę Psów Rasowych. Tym 
razem zobaczymy psy z grupy 3. FCI Teriery oraz 9. grupę 
FCI Psy ozdobne i do towarzystwa. Jak zawsze uczestników 
odwiedzi św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów. Dla naj-
młodszych odwiedzających tematyczne konkursy z nagro-
dami! Informacje dla wystawców:  Krajowa Wystawa Psów 
3. i 9. Grupy FCI - 3. and 9. Group FCI National Dog Show 
(CAC) Chojnice, 9.12.2018 Hala Sportowa Centrum Park 
Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1  Termin przyjmowania 
zgłoszeń: 23.11.2018 Opłaty: Wystawcy krajowi (dotyczy 
wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP) - za pierwszego 
psa (z katalogiem) 100 zł - za każdego następnego (bez 

katalogu) 90 zł - za psa w klasie młodszych szczeniąt, szcze-
niąt 60 zł - za psa w klasie weteranów oraz z tytułem 
Int.Champ. 60 zł UWAGA ! Opłata za psy zgłoszone w ter-
minie, wnoszone po dniu 23.11.2018 wynoszą 150 zł za 
każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych 
psów. Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Chojnicach 51 
8146 0003 0000 0211 2000 0010. Początek wystawy o go-
dzinie 10:00. Miejsce: Hala Sportowa Centrum Park 
Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1.

09 grudnia
Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim pragnie 
zaprosić na najpiękniejsze polskie kolędy w interpretacji 
jednej z najwybitniejszych artystek, Grażyny Łobaszewskiej.  
Początek koncertu o godzinie 18:00. Miejsce: Centrum 
Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Sępólno Krajeńskie, 
ul. Tadeusza Kościuszki 4.

14 grudnia
Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zaprasza na 
cykl wydarzeń kulturalnych zatytułowanych "Jesienne 
impresje". Wieczór autorski Kazimierza Rinka i promocja 
jego książki „Już tylko biel”. Zaproszenia na imprezy 
wydawane będą w każdy wtorek, od godz. 8:30 - 17:30
w obecnej siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury, ul. 
Młodzieżowa 44 (1 osoba może otrzymać 2 zaproszenia).

Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Miejsce: Baszta 
Nowa, ul. Podmurna 13A. 
 
15 grudnia
Kolejna rozgrywka rekreacyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej 
Gminy Chojnice  Sezon 2018/2019. Kolejka 3: 
Grupa A: Presto Stal Klawkowo - HMT Stal 15.00, Szarża 
Krojanty - Czarni Ostrowite  15.40, Krzyś Bus - Relaks Sleep 
Comfort    16.20  
Grupa B: Chojnicki Rejon - Red Devils U-20 17.00, Brandbud 
- Agro Ursus 17.40,  Mostostal Chojnice – Ginter 18.20  
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Charzykowach.

14-16 grudnia
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do uczestnictwa 
w XI Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chojnicach. Świąte-
czny jarmark odbywać się będzie w samym centrum miasta, 
na chojnickim rynku w dniach 14-16 grudnia 2018 roku.
W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, 
przy dźwiękach kolęd mieszkańcy naszego miasta będą mo-
gli zrobić przedświąteczne zakupy, obejrzeć jasełka, skosz-
tować świąteczne potrawy. Miejsce: Stary Rynek.

22 grudnia
Wytwórnia NWJ zaprasza na koncert TEDE i Ekipy NWJ
w ramach trasy koncertowej NOJI? TOUR promującej 
najnowszy album Tede & Sir Mich „NOJI?”. Początek 
koncertu o godzinie 21:00. Miejsce: Galaktyka Club Czersk, 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego.

SYLWESTER 2018
 
Tawerna Żeglarska „Buchta” 
w Charzykowach. Zabawa rozpocznie się o godzinie 20.00. 
Podczas zabawy będzie grał zespół „ Ostatnie Takie Trio”. 
Koszt od pary to 350 zł. Rezerwacja pod numerem tel. 698 
079 210, ul. Jeziorna 53, Charzykowy

 
Restauracja Odejewscy Nieżychowice. 
Początek zabawy godzina 19:00. Moc niespodzianek i atra-
kcji. Oprawa muzyczna - DJ Alain.  W cenie:

-obiadokolacja – a w niej: przystawka, zupa, danie główne
-zimne przekąski cały czas na stole
-słodka – bardzo wybuchowa – niespodzianka
-w nocy ciepła kolacja
-nad ranem zupka (dla posilenia)
-napoje gazowane, soki i woda
-napoje gorące kawa, herbata i lampka szampana

Dodatkowo konkursy z nagrodami. Do dyspozycji gości 
fotobudka w cenie podczas imprezy. Koszt od osoby to 
199zł. Rezerwacje po numerem tel. 606 210 509. Nieżycho-
wice 1
 
Restauracja Gościniec
Początek godzina 20:00. Zabawę będzie umilał zespół 
muzyczny RYDWAN. W cenie biletu jest: konsumpcja, 0,5 l 
alkoholu na parę oraz lampka szampana o 24.00. Koszt od 
pary to: 499 zł. Rezerwacja pod numerem telefonu 52 396 73 
06. ul. Droga do Igieł 1, Chojnice

 Restauracja Siódemka
Restauracja Siódemka zaprasza na bal sylwestrowy 2018 
/2019. W cenie zapewnione jest: wyśmienite jedzenie, 
świetny DJ, wspaniała atmosfera oraz urokliwa sala 
bankietowa. Koszt od osoby : 170zł. Więcej informacji pod 
numerem tel. 508 233 730. ul. Subisława 7, Chojnice
 
Restauracja Sukienników 5 
Restauracja Sukienników 5 serdecznie zaprasza na zabawę 
sylwestrową. W cenie: pyszne jedzenie, najlepsza muzyka 
oraz świetna zabawa. Koszt od osoby to 170 zł. Rezerwację i 
więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 535 090 
807. Ul. Sukienników 5 , Chojnice ( III piętro Galerii K&M)

31 grudnia
Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert pt. „Sylwes-
trowa Noc Operetkowa”. Bilety: 80 zł od osoby – przedsprze-
daż od 14 listopada 2018 r. w sekretariacie TOK lub przez 
stronę internetową.  Justyna Gęsicka – mezzosopran 
Krzysztof Zimny – tenor Beata Bobińska – prowadzenie 
koncertu Artystom towarzyszyć będzie zespół instrumen-
talny w składzie: fortepian, skrzypce, klarnet, kontrabas. -
Początek koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Tucholski 
Ośrodek Kultury Tuchola, pl. Zamkowy 8.

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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Boże Narodzenie 2018
WYZNANIE

nasze serca
nie są szczelnie zamknięte
otworzyliśmy przedsionki
wyczyściliśmy progi wiary
jak w dzieciństwie

czekamy na przyjście dobrego Boga

ramiona świerków
zima malarka
otuliła śnieżną pościelą
i… rozkołysane gwiazdami
świecą blaskiem

pusty talerz
na białym obrusie
szczypta siana
karp i grzyby
koją tęsknotę

powiedziałeś Sokratesie
„nasze życie to pył przesypujący się
między palcami czasu” -

wierzymy że
melodią jodły
opleciemy jego dłonie
i na chwilę przystanie
w uśmiechu marzeń

BOŻE NARODZENIE 

rozśpiewana kolęda 
przekracza progi domów 
uśmiechem wita jemiołę 
przystaje pod jodłą 
oplecioną łańcuchem upominków 
w ciszy betlejemskiej nocy 
przemyka pomiędzy zielenią 
nadziei i wierności 
szuka stajenki 
w której Najpiękniejsza 
położyła swoje Boże Dzieciątko 
w rytmie serc 
pulsuje historia wieków 
które zasiadły przy biesiadnikach 
konsumują pierogi z grzybami 
podziwiają smak karpi 
i makowych strucli 
Święta Bożego Narodzenia trwają 
w domach i poza nimi 
po śnieżnej pościeli 
mkną łyżwiarze narciarze saneczkarze 
dumnym okiem spogląda 
na ich wyczyny 
kulisty bałwan 

ROZMOWA

Chryste przychodzisz na świat
z darami wzruszenia i pokory
swoje domki z kart
otwieramy z obawą
gdy stajemy u Twojej kołyski
zakłopotani
z burzą pytań

  
warto było czekać
na miłość
na Twoją miłość
warto też było tęsknić

  
w bożonarodzeniowej zadumie
stawiamy pytania o wszystko

  
czy Bóg modli się za nas
bo tak bardzo doskwierają
samotność cierpienie
góry nonsensów
w tej dżungli praw
trzeba siedzieć kamieniem
by być człowiekiem
który puka do drzwi
jak Jego Matka
w czarnym kapeluszu
i szykownym garniturze
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