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NA DOBRY POCZĄTEK

Rybolągi i niebojeże malowane
26 listopada w podziemiach kościoła 

gimnazjalnego światło dzienne ujrzało 
niecodzienne wydawnictwo pt. „Rybo-
lągi i niebojeże”, którego autorką jest 
Violetta Klugowska, nauczycielka pla-
styki w Szkole Podstawowej nr 7 w Choj-
nicach i prezeska stowarzyszenia Cen-
trum Kultury Podziemia.

Prezentacji książki towarzyszyła wysta-
wa dziecięcych prac. Podziemia zapełniły 
się po brzegi, zabrakło nawet miejsc.

O autorce i jej zawodowych doświad-
czeniach mówił Michał Leszczyński, a ona 
sama przedstawiła ideę publikacji. – Cho-
dzi mi o podniesienie znaczenia dziecięcej 
twórczości – mówiła. – Mamy tu 81 obrazów 
dzieci z chojnickich szkół – SP nr 7 i 8 oraz 
uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne 
do Pracowni Sztuki Nowa w Chojnicach. 
Za każdym obrazem kryje się tysiące słów, 
które gdy odczytamy, być może zrozumie-
my dziecięcy świat.

Być bąbelkiem w oranżadzie

Jej praca może być też poradnikiem 
metodycznym dla nauczycieli plastyki, gdyż 
dzieli się w niej tajnikami swojego warszta-
tu. Jest on nastawiony na rozwój myślenia 
metaforycznego u dzieci. Zajęcia z nimi to 
rodzaj treningu wyobraźni, podczas którego 
szukają prostych, fantastycznych lub per-
sonalnych analogii do losowo wybieranych 
wyrazów. Metoda synektyczna, stosowana 
przez nauczycielkę, prowadzi do oswajania 
dziwności i zamiany czegoś zwyczajnego 
w dziwne. Nie znacie rybolągów czy niebo-
jeży? No właśnie...A dzieciaki już wiedzą, 

że w świecie sztuki mają prawo istnieć! 
Wiedzą też, że można się wczuć, jak to jest 
być drobinką krwi w organizmie, stawać się 
ogniem albo...dziurą w serze! Albo bąbel-
kiem w oranżadzie! Malują, jak im pachnie 
las. Przekonują się, jak ważna jest faktura, 
bo sztukę można też dotknąć...

Jak pisze we wstępie autorka, jej ma-
rzeniem jest, aby dziecięcy rysunek nie był 
uważany za bazgroły. By ludzie doceniali 
jego piękno i formalne bogactwo. Posiłkuje 
się cytatem z Alberta Einsteina: Wyobraź-
nia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ 
wiedza jest ograniczona. A książkę zade-
dykowała uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom. Tym pierwszym, żeby nie przestawali 
tworzyć, drugim – by wspierali swoje dzieci, 
trzecim – by chciało się im owocnie praco-
wać z uczniami.

Edytorskie cacko  

Wielkim atutem wydawnictwa jest jego 
edytorski kształt. To zasługa toruńskiej ofi-
cyny „na przykład”. Książka ma rekomen-
dację Anity Przybyszewskiej-Pietrasiak, 
doradcy metodycznego plastyki z Torunia, 
która podkreśla, że rozwija ona kompeten-
cje przyszłości, bo uczy niezależnego my-
ślenia, systemu wartości, pracy zespołowej 
i troski o innych. Wyzwala kreatywność i in-
nowacyjne myślenie.

Praca Violetty Klugowskiej została 
wsparta przez stypendium burmistrza Choj-
nic oraz sponsorów prywatnych. Można 
powiedzieć jedno – to były dobrze wydane 
pieniądze! Przekonajcie się sami! 

Maria Eichler  
Fot. Olek Knitter

Jaka frajda, wertować
takie dzieło!
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KRONIKA WYDARZEŃ
01 listopada
1 listopada w kalendarzu kościoła katolickiego to dzień 
Wszystkich Świętych, w tradycji to czas, gdy odwiedzamy 
groby naszych krewnych i zapalamy znicze na grobach. 
Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego ko-
ścioła papież Grzegorz IV w 834 roku jako symbol pamięci 
o zmarłych. O godz. 11.30 z Bazyliki wyruszyła procesja na 
cmentarz ofiar II wojny światowej, a następnie na Cmentarz 
Parafialny. Tam o godz. 12.00 została odprawiona została 
msza św. za zmarłych spoczywających w tym cmentarzu.

02 listopada
Chojnice wzbogaciły się o drugi mural. Wielkie malowidło 
nawiązujące do działalności Chojnickiego Centrum Kultury 
ozdobiło ścianę budynku przy ul. Swarożyca 7. Podobnie 
jak pierwszy mural i drugi zrealizowała ta sama ekipa, choj-
niczanie: Joachim Dąbrowski, Filip Tomiec, Paweł Struś 
i WakeUpTime z Gdańska. Koszt powstania muralu wyniósł 
ponad 15 tys. zł. Dzieło powstało w ramach projektu unijne-
go, pod nazwą „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej”. 

03 listopada
Otwarto wystawę zdjęć i pamiątek upamiętniających wizyty 
w Chojnicach w 1953 i 1961 Prymasa Tysiąclecia bł. kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Była eksponowana w sali 
wystawowej ChCK do 14 listopada. Na wystawie pokazano 
fotografie ilustrujące pobyt kardynała w chojnickiej Bazyli-
ce w związku z peregrynacją obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej w 1961 oraz z wizyty w kwietniu 1953 roku. 

02 listopada
Ukazał się 37. numer „Kwartalnika Chojnickiego”, wyda-
wanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach. 
Prezentacja pisma odbyła się w czytelni, z udziałem m.in. 
autorów i bohaterów tekstów oraz stałych czytelników.

03 listopada
Udrożniono wjazd w ul. Okrężną i tym samym przywrócono 
do ruchu skrzyżowanie ul. Okrężnej i Sukienników.

04 listopada
W urzędzie gminy została podpisana umowa na budowę 
dróg w obrębie ul. Ogrody w miejscowości Charzykowy. 
Wykonawca zaoferował 84 miesięczny okres gwarancji oraz 
cenę wykonania w wysokości 914.259,00 zł. Zamówienie to 
obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 
na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie wraz z umocnieniem skarp z płyt betonowych 
ażurowych. Długość odcinków objętych postępowaniem 
wynosi łącznie 998,77 mb. Termin realizacji zadania to 30 
kwietnia 2022 roku.

05 listopada
Wszystkie oddziały klasowe w chojnickim Technikum nr 2 
przeszły na nauczanie zdalne. Koronawirusa wykryto u jed-
nej z uczennic i nauczycielki.

05 listopada
W ramach obchodów Święta Niepodległości w Chojnickim 
Centrum Kultury ( po roku przerwy związanej z pandemią ) 
odbyło się XXI Spotkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną 
,, Cześć Polskiej Ziemi ‘’,  którego organizatorem jest Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Chojnicach a współorganizatorami: 
Chojnickie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Chojnicach, oraz Stowarzyszenie ,,Julian’’ przy SP 1.

05 listopada
W ratuszu podsumowano kwestę na rzecz ratowania za-
bytkowych pomników. Kwesta na rzecz ratowania zabytko-
wych nagrobków trwała od 28 października do 1 listopada 
i była to pierwsza tego typu akcja w naszym mieście. Efekt 
zbiórki to 12 439,77 zł oraz 100 koron szwedzkich.
 
07 listopada
Koszykarska drużyna Kolejarza Chojnice ma już za sobą 
debiutancki mecz w III lidze koszykówki. Chojniczanie – ku 
radości bardzo wielu kibiców – pokonali w hali Centrum 
Park UKS Trójeczkę Olsztyn 111:100.

08 listopada
W  sali obrad chojnickiego ratusza burmistrz Arseniusz Fin-
ster podpisał umowę na modernizację Modraka. Zadanie za 
1,4 mln zł wykona spółka Panorama z Piaseczna.

08 listopada
Utwór „Miasto gra” zespołu Roomx zwyciężył w konkur-
sie na piosenkę promującą powiat chojnicki. Na konkurs 
ogłoszony przez chojnickie starostwo w lipcu br. wpłynęło 
13 zgłoszeń. Do autorów najlepszej piosenki promującej 
powiat chojnicki, Mateusza Straszewskiego i Sebastiana 

Sikorskiego, trafiła nagroda w wysokości 10 tys. zł. Człon-
kowie zespołu Roomx odebrali ją z rąk starosty. 

09 listopada
W II przetargu na remont dworca PKP wpłynęło pięć ofert. 
Najniższa opiewała na kwotę 22,7 mln zł. Korzyść dla mia-
sta jest spora, bo aż 4 mln zł. W pierwszym przetargu, który 
został unieważniony, była tylko jedna oferta i wynosiła aż 
26,7 mln zł. Oferent zadeklarował czas gwarancji w wyso-
kości 7 lat. 

09 listopada
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zorga-
nizowało w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Choj-
nicach Dzień Otwarty połączony ze szkoleniem pn. „Profi-
laktyka prospołeczna” (dla kadry pomocy społecznej oraz 
przedstawicieli placówek oświatowych). 

10 listopada
Na Starym Rynku otwarto plenerową wystawę „Chojnice 
na fotografii lotniczej 1991 – 2021”. Zdjęcia prezentowa-
ne na wystawie powstały w odstępie 30 lat. Autorem ujęć 
sprzed 30 lat jest Jacek Klajna. Współczesne zdjęcia wy-
konała „dronem” chojnicka firma Art-Sky. Zdjęcia Chojnic 
z lotu ptaka można oglądać do końca roku. Na wystawie 
zaprezentowano 11 ujęć. Wszystkie archiwalne fotografie 
dostępne będą w przygotowywanym wydawnictwie.

11 listopada
Odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości.  
O godz. 11:00 obchody rozpoczęło wystąpienie starosty 
Marka Szczepańskiego, a następnie  Apel Poległych i zło-
żenie wieńców oraz kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Faszy-
zmu Hitlerowskiego i Chrystusa Króla. O godz. 12:00 msza 
święta w intencji Ojczyzny i Powiatu Chojnickiego w Bazy-
lice Mniejszej.

11 listopada
W Święto Niepodległości w Parku Tysiąclecia odbył się 
Memoriał pamięci im. Zbigniewa Wiśniewskiego. Biegową 
imprezę zorganizował chojnicki Florian. Biegacze, którzy 
odpowiedzieli na zaproszenie sekcji biegowej Kolejarza po-
konali po alejkach miejskiego zieleńca dystans około 5 km. 
Kilka osób biegło też z flagą. Był to II bieg dla Zbyszka. 

13 listopada
W „Mistrzostwach Mokotowa” turnieju zorganizowanym 
przez Polską Federację Tańca z Chojnickiego Centrum Kul-
tury zaprezentowały się trzy zespoły: III miejsce w Dance 
ART zajął zespół Music Dance, IV miejsce grupa modern, 
w dużych formacjach Dance ART 13-16 lat na IV miejscu 
uplasował się zespół Sigma.

13 listopada
Wojciech Baranowski oczarował widownię w Chojnicach. 
Pierwszy koncert BARANOVSKIEGO odbył się przy pełnej 
publice. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory,  
które stały się już niekwestionowanymi hitami, jak choćby 
„Lubię być z nią” czy „Nie mamy nic”.

14 listopada
W ramach „Dnia Seniora 2021”, w prezencie dla nestorów 
z Chojnic i okolic, Chojnickie Centrum Kultury oraz Klub 
Seniorów „ASTRY” zaprosiły na koncert „Romantic”. Kon-
cert był wspaniałą podróżą muzyczną po najpiękniejszych 
przebojach muzyki rozrywkowej śpiewanej przez wybitne-
go tenora włoskiego Sergio Bettasa wraz ze skrzypaczką 
YLO Violin. 

15 listopada
15 listopada 1871 roku na stację kolejową w Chojnicach wje-
chał pierwszy pociąg pasażerski. W 150. rocznicę tego wy-
darzenia w CEW-e odbyła się  konferencja pn. „Historia, te-
raźniejszość i przyszłość kolei w regionie chojnickim”, którą 
zorganizowało Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei 
przy wsparciu finansowym z urzędu miasta i starostwa.

15 listopada
Ze względu na sytuację spowodowaną wzrostem zakażeń 
SARS-CoV-2 w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach 
wstrzymano do odwołania odwiedziny pacjentów. W sobotę 
(13.11) w chojnickim szpitalu został uruchomiony ponownie 
oddział covidowy.

16 listopada
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na bu-
dowę windy z przejścia podziemnego na peron nr 1. To 
kolejna winda, która pomoże podróżnym. Od września br. 
osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się ko-
rzystają już z nowych urządzeń prowadzących na peron nr 

2 i w kierunku dworca autobusowego. Wartość zadania to 
blisko 1,2 mln zł netto.

20 listopada
W  Szkole Podstawowej nr 8 odbył się kiermasz #razemdla-
Aleksa.  Społeczności „ósemki” udało się zebrać  ponad 28 
tys. zł na  rzecz czteromiesięcznego chojniczanina, choru-
jącego na  SMA typu 1.

20 listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na wystawę tradycyj-
nych strojów japońskich ze zbiorów Romana Widawskiego. 
Podczas wystawy zostały zaprezentowane stroje dla ko-
biet, mężczyzn i dzieci. Wystawa była czynna od 20 do 28 
listopada 2021 r.

22 listopada
Rada Miejska na ostatniej sesji przyjęła uchwałę w spra-
wie powołania jej młodzieżowego odpowiednika. Przy-
jęto rozwiązania, które dopuszczają w niej udział tylko 
uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę 
w Chojnicach.

22 listopada
Z 10 tys. 620 zł brutto do 19 tys. 955 zł podniesione zo-
stało, wraz z dodatkami, wynagrodzenie burmistrza miasta 
Chojnice. Taką decyzję podjęli podczas sesji radni miejscy. 
Arseniusz Finster otrzyma też wyrównanie dodatków za 
ostatnie trzy miesiące. Ich łączna wartość wynosi 28 tys. 
125 zł. Włodarzowi przysługiwać będzie także tzw. trzyna-
sta pensja. 

24 listopada
W podziemiach kościoła gimnazjalnego odbył się wieczór 
poetycki ks. Piotra Głowackiego, proboszcza w Kowalu na 
Kujawach. Uświetniły go recytacje jego wierszy przez Łuka-
sza Sajnaja oraz Weroniki Kowalskiej z ChCK.

24 listopada
Przy gmachu Sądu Rejonowego w Chojnicach o godzinie 
15.45 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniają-
cej wyjątkowego chojniczanina, Franciszka Pabicha. Tabli-
ca upamiętniająca Franciszka Pabicha została poświęcona 
przez ks. Jacka Dawidowskiego w otoczeniu bliskich byłego 
sekretarza sądu, przedstawicieli urzędu miasta i samorzą-
dowców. Następnie wszechstronnie uzdolnionego chojni-
czanina wspominała córka Maria oraz przyjaciele.

26 listopada
Na sesji Rady Gminy Chojnice radni jednomyślnie i bez 
słów krytyki przyjęli uchwałę o podwyższeniu wynagrodze-
nia wójtowi Zbigniewowi Szczepańskiemu do wysokości 
19800 zł brutto.

27 listopada
W świetlicy ChKS Kolejarz „Florianie” podsumowali sezon 
biegowy 2021. Były podziękowania dla Huberta Szwan-
kowskiego, Krzysztofa Dziadczyka, Jurka Rudnika za za-
angażowanie w pracach w sekcji. Gratulacje dla Karoliny 
Szmaglińskiej za 400 startów w barwach Floriana. Ponadto 
Franek Kąkol ukończył wszystkie dotychczasowe maratony 
w Warszawie, wszystkie biegi strażackie i wszystkie biegi 
Tura w Człuchowie. Artur Kułakowski otworzył nowy roz-
dział w klubie pod nazwą ultra i ukończył dwa supermarato-
ny 100 km w Białymstoku i w górach. 

27 listopada
Chojniczanka nie zawiodła w Ostródzie. Pokonała Sokoła 
i zrównała się punktami z wiceliderem II ligi. Nasi drugoli-
gowcy wygrali aż 4:1 z Sokołem w Ostródzie, notując trzecie 
zwycięstwo z rzędu, a czwarte w ostatnich pięciu meczach.

27 listopada
UKS „Ósemka” zaprosił sympatyków królewskiej gry na XVI 
Otwarte Mistrzostwa Regionu Północnego - Szachy Bły-
skawiczne. Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 8 
w Chojnicach. 

27 listopada
Zmarła Janina Wyżnikiewicz-Lipińska – długoletnia ordyna-
tor żeńskiego oddziału płucnego. Urodziła się 22 V 1927 
r. w Łodzi, tam również ukończyła Akademię Medyczną 
w 1953 r. Pracę w Chojnicach podjęła w 1958 r. w charak-
terze asystenta na oddziale płucnym. W 1961 r. uzyskała 
II st. specjalizacji w dziedzinie ftyzjatrii. W 1966 r. objęła 
stanowisko ordynatora żeńskiego oddziału pulmonologicz-
nego, które piastowała do czasu odejścia na emeryturę 31 
grudnia 1993 r.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI - 22.11.2021
 22 listopada 2021 roku odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej VIII kadencji. Do sesji zasiadło 20 radnych. 
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni 
Szlanga. Sekretarzem sesji został Bogdan Kuffel, a do 
komisji wnioskowej wybrano radnych: Renatę Dąbrow-
ską i Kazimierza Drewka. Zasadnicza część sesji roz-
poczęła się od sprawozdania burmistrza miasta z okresu 
międzysesyjnego. 

    Burmistrz Arseniusz Finster –  Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani skarbnik przygoto-
wała prowizorium budżetowe, które zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową nie 
tylko w kontekście samego prowizorium, ale także Wielolet-
niego Programu Finansowego. 27 grudnia Pan przewodni-
czący zaplanował sesję budżetową i na tej sesji będziemy 
procedować budżet miasta Chojnice, na pewno z jakąś au-
topoprawką, tu się odnoszę od razu do wniosku Komisji Kul-
tury i Sportu. Możliwości oczywiście zwiększania wydatków 
są, ale musimy znaleźć ich źródła pokrycia. To prowizorium 
jest sporządzone w sposób bardzo staranny i przejrzysty. 
Mam nadzieję, że Państwo się z nim zapoznaliście, bo te 
materiały Państwu radnym przekazaliśmy.
     Powtórzyliśmy przetarg na budynek główny dworca 
PKP i o 4 mln mamy mniej. Firma Apollo z Kościerzyny zło-
żyła aplikację na 22,7 mln zł. Ten przetarg rozstrzygamy po 
sesji, ponieważ Państwu dzisiaj pokażę montaż finansowy 
tej inwestycji, potem czekamy 5 dni na odwołania i 30 li-
stopada planujemy podpisanie umowy tej no, największej 
inwestycji, trzeba powiedzieć, którą będziemy realizować 
w tej kadencji.
     Dworzec autobusowy jest gotowy. Państwo będą pro-
cedować dzisiaj regulamin tego dworca. Nie mamy jeszcze 
jednego parkingu, czekamy na rozstrzygnięcia w Warsza-
wie związane z PKP Nieruchomości. Tak więc mam nadzie-
ję, że 30 listopada będę mógł zameldować, że umowa jest 
podpisana ...
     Drugą dużą inwestycję, którą będziemy realizować, to 
jest ul. Igielska. Tutaj niestety nie mam dobrych wiadomo-
ści, bo myśleliśmy, że to będzie 12 mln, a to się kończy mniej 
więcej na 15 mln i kto wie ile jeszcze zapłacimy za wykupy 
gruntów, ponieważ chcemy tam budować dwa zbiorniki re-
tencyjne. Połowę wkładu własnego ma sfinansować gmina 
Chojnice, połowę miasto, ale pan wójt zwracał uwagę na to, 
że wchodzimy w osiedle Igielskie, a to nie jest teren gminy, 
dlatego te proporcje będą jeszcze negocjowane.
     Chciałbym również powiedzieć, że problemy UKS Bok-
ser, kolegów pięściarzy i rolkarzy, wrotkarzy, na pewno je-
steśmy w stanie rozwiązać, tylko chciałbym was poprosić, 
żebyście nie robili takich wycieczek w stronę Chojniczanki. 
Bo to jest niepotrzebne, ten tekst o tym, że teraz UKS Bok-
ser i wrotkarze przejdą do Chojniczanki, to będzie łatwiej, 
bo tam płynie strumień pieniędzy. Pragnę zwrócić Państwa 
uwagę na prostą rzecz. Tylko około 20% budżetu Chojni-
czanki, to są środki miejskie, 80% to są środki sponsorów. 
Jeżeli tych sponsorów nie będziemy jednać i nie będziemy 
ich utrwalać w przekonaniu, że robią dobrze, to oni po pro-
stu odejdą. Ja nie znam klubu w Chojnicach, który miałby 
80% środków zewnętrznych. Dlatego serdecznie proszę 
o to, żeby takich wycieczek nie robić. Jesteśmy w stanie 
wszystko na pewno rozwiązać.
     Rozważaliśmy zamrożenie stosunków partnerskich 
z miastem Mozyr. Konsultowałem tą sprawę na takim wy-
sokim szczeblu, bo zadzwonił do mnie Pan Wicemarszałek 
Senatu Pan Borusewicz i poprosił, żebyśmy tego nie robili, 
ze względu na to, że te kontakty między samorządami są 
ważne i istotne. One nie tylko dotyczą władzy, ale też doty-
czą ludzi. Dlatego ja tej inicjatywy nie będę w tej chwili kre-
ował w taki sposób, żebyście Państwo ją procedowali, tylko 
będę prosił o to, żebyśmy po prostu poczekali na rozwój 
wypadków, może uda się tą sytuację migracyjną rozwiązać. 
     PKP PLK dotrzymuje słowa i montuje trzecią windę na 
naszym dworcu. Koszt 1,2 mln zł. I tutaj pragnę pochwalić 
naszych partnerów, że po prostu dotrzymują słowa i nasz 
dworzec nie będzie miał żadnych barier dla niepełnospraw-
nych. Mówię o peronie pierwszym, drugim i trzecim, nie mó-
wię o czwartym i piątym, tak. 
      I jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, przed częścią bur-
mistrza Kopczyńskiego, dwie rzeczy. Żyjemy w społeczeń-
stwie, które jest jawne. Ja też reaguję na różne takie sytu-
acje, które są dwuznaczne. I pojawiły się takie informacje 
w mediach społecznościowych, że ja podniosłem pensję 
pani Żanecie Janowicz razy dwa. Jak to przeczytałem, 
a dotyczy to pana dr. Marcina Wałdocha, zareagowałem, 
zadzwoniłem do niego i wytłumaczyłem, że w maju pani 
Żaneta Janowicz zarabiała 11 tys., a w czerwcu 22, ponie-
waż dostała wypłatę z zysku, tak zwaną trzynastą pensję, 
albo nagrodę po prostu, w wysokości jednej pensji. Pan 

Marcin Wałdoch sprostował tą informację na swoim blogu. 
Ale podobną informację zamieściła, i to takie duże zasko-
czenie z mojej strony… Oczywiście radny powiatowy może 
się miastem interesować, i bardzo dobrze, pani Mirosława 
Dalecka. Po prostu wykorzystała materiały pana Wałdocha 
i zamieściła to samo, że... Jeszcze napisała w ten sposób, 
że „czyżby żniwa dla niektórych prezesów miejskich spół-
ek w czasie pandemii”. To jest takie sugerowanie czegoś, 
czego po prostu nie ma. Ile zarabiają prezesi, to dzisiaj 
Państwu Pan Dyrektor Generalny Robert Wajlonis pokaże, 
mamy audyt. To wszystko jest jawne, wszystko jest w inter-
necie, w BIP-ie i tak dalej. Ja chciałbym przed Państwem, 
bo jesteście moim pracodawcą, powiedzieć, że ja do pani 
Daleckiej zadzwoniłem, w godzinach pracy, pani zasugero-
wała, żebym zadzwonił po piętnastej. Ja nie mam telefonu 
komórkowego do pani Daleckiej, nie mogłem zadzwonić 
po piętnastej i powiedziałem, żeby tą kwestię sprostowała, 
czego pani nie zrobiła, tylko napisała artykuł „Nadepnęłam 
burmistrzowi na odcisk”. Mówiąc o tym, że będę się przy-
glądał pracy pani Daleckiej, to dotyczy pracy radnej, a nie 
pracy jako sekretarza szkoły, mnie to nie interesuje. Tu są 
takie sugestie, że ja nie jestem pracodawcą i tak dalej. Ja 
to już zostawiam do oceny. Chciałbym wyrazić ubolewanie, 
jest mi bardzo przykro, że radny powiatowy powiela treści 
właściwie osób fizycznych, obywateli, które są nieprawdzi-
we i jeszcze sugeruje, że to może dotyczyć innych preze-
sów. Dlatego bardzo bym prosił, żeby tego nie czynić.
     Miasto Chojnice otrzymało ostatnio dwie nagrody. No-
minacja do tytułu „TOP 100 Pomorza”. I otrzymaliśmy, 
proszę Państwa, nagrodę Ranking Gmin Województwa Po-
morskiego – Lider Powiatu Chojnickiego, to jest Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej...
    Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewodni-
czący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Chciałbym cofnąć 
się troszeczkę do tematów z komisji i odnieść się tutaj do 
zapytania odnośnie ul. Willowej, Przytorowej i zapytania 
Pana radnego Blumy – na jakim etapie jesteśmy? Tutaj od-
powiadam, zgodnie z informacjami, które otrzymałem z Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami, w tej chwili jest już 
projekt podziału nieruchomości, która obejmuje zbiornik, 
który ma być odbiornikiem wód deszczowych i opadowych 
przy budowie ul. Willowej i Przytorowej. Jest on w tej chwili 
konsultowany z właścicielem. W momencie, kiedy otrzyma-
my potwierdzenie, że ten podział mu odpowiada, przystą-
pimy do ponownej wyceny. I jeżeli właściciel wyrazi wolę 
i chęć dalszej współpracy, to ten zbiornik będziemy chcieli 
od Pana wykupić i przystąpić do kolejnych etapów, czyli 
projektowania i realizacji zadania. Myślę, że dalsze etapy 
nastąpią w przyszłym roku.
      Jeżeli chodzi o materiał sesyjny, to przed Państwem 
są dwie uchwały. Jedna dotyczy przyjęcia regulaminu no-
wego dworca autobusowego. Oczywiście w projekcie 
uchwały nie ma daty, kiedy ten dworzec otworzymy, więc 
chciałbym Państwu powiedzieć, że po uprawomocnieniu 
się uchwały, jeżeli Państwo ją zaakceptują, otwarcie dwor-
ca nastąpi około połowy grudnia. Jak Państwo wiedzą nie 
możemy czerpać pożytków, jeżeli chodzi o kwestie dworca 
autobusowego. I zgodnie z uchwałą, jak Państwo zwrócą 
uwagę na wykaz przystanków, zlikwidujemy kilka przystan-
ków, które są przy dworcu kolejowym. Tam będzie w tym 
momencie plac budowy, jeżeli już podpiszemy umowę 
z wykonawcą na dworzec kolejowy, a sześć przystanków 
dojdzie przy ul. Towarowej, docelowo na dworcu autobu-
sowym. Miejsca postojowe dla autobusów oraz autobusów 
rejsowych będą udostępnione na zasadzie umowy, bez 
czerpania pożytków dla miasta. Część z sześciu peronów 
udostępnione będą, na zasadzie umowy, PKS-owi, który 
ma największą ilość połączeń i siatkę połączeń lokalnych. 
Jeżeli chodzi o drugą uchwałę, która jest przed Państwem 
i ona w biuletynie znajduje się już na samym końcu, to kwe-
stia młodzieżowej rady miejskiej. I tutaj, w toku konsul-
tacji, było kilka kwestii poruszanych. Na komisjach, czy to 
budżetowej, czy to komunalnej nie stanął żaden wniosek 
o zmiany w tym statucie, ale może Państwu szerzej przy-
bliżę ten temat. Jeżeli chodzi o postulat zaangażowania 
szkół podstawowych. Tutaj zarówno postulat zgłaszany 
przez Klub „Tygodnika Powszechnego” oraz przez radnego 
Blumę, rozstrzygnęliśmy w ten sposób, że siódme i ósme 
klasy posiadają niewielką świadomość obywatelską, jeżeli 
chodzi o angażowanie. Potem padła sugestia, żeby zaan-
gażować jednak może ostatnie klasy szkół podstawowych, 
ale z uwagi, że w statucie kadencyjność tej młodzieżowej 
rady jest dwuletnia, to po roku mandat takiego radnego wy-
gasałby i stwarzałoby to problemy proceduralne, bo trzeba 
byłoby uzupełniać tą radę ponownie. Oczywiście szkoły 
podstawowe są chętne do udziału przy projekcie młodzie-
żowej rady miejskiej i myślę, że w przyszłości do tego po-
stulatu, patrząc jak to funkcjonuje na bazie uczniów szkół 

ponadpodstawowych, moglibyśmy powrócić. Oczywiście 
chcielibyśmy zaangażować szkoły podstawowe w innym 
zakresie, może nie w formalnym uczestnictwie w młodzie-
żowej radzie, ale poprzez pewne szkolenia, spotkania, żeby 
ich w przyszłości móc przygotować do funkcjonowania, 
jak już będą uczniami szkół ponadpodstawowych. Innym 
postulatem zgłoszonym przez Klub „Tygodnika Powszech-
nego” był postulat zmiany sposobu wybierania radnych. 
Chodzi tutaj o ujednolicenie zasad wyborów radnych we 
wszystkich szkołach. Tutaj statut pozostawia dowolność 
szkołom i możliwość doboru radnych. Z jednej strony mogą 
odbyć się wybory kilkuprzymiotnikowe, które mogą zorgani-
zować na terenie szkoły. Z drugiej strony dyrektorzy mogą, 
za pośrednictwem samorządów uczniowskich, wskazać ta-
kich radnych. Tutaj też wątpliwości, co do tego nie ma, po-
zostawiamy tą kwestię szkołom. Innym z postulatów, który 
tutaj oczywiście zgłosił pan radny Bartosz Bluma, to było 
wykreślenie zapisu o politycznej neutralności młodzieżowej 
rady. I tutaj w sukurs idzie, po pierwsze, zapis prawa oświa-
towego – art. 86 ustawy Prawo oświatowe, który nie pozwa-
la działać w szkołach partiom i organizacjom politycznym 
oraz wzorzec statutu, który jest na stronie Pełnomocnika 
Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, na którym ten statut jest 
wzorowany. Oczywiście, to nie przekreśla tego, że młode 
osoby nie będą mogły gdzieś afiszować swoich poglądów, 
bo to jest dozwolone.
Innym z postulatów, który właśnie też został poruszony 
na komisji, to był fakt ograniczenia udziału uczniom spoza 
Chojnic. I tutaj w pierwszej kolejności wydawał mi się ten 
argument bardzo logiczny, ale po przeanalizowaniu kilku 
statutów młodzieżowych rad z dużych miast, typu Rzeszów, 
Warszawa, Gdańsk, Sopot, Poznań, takiego ograniczenia 
nie ma. Tutaj po rozmowie też z Fundacją Rozwoju Ziemi 
Chojnickiej i Człuchowskiej padło takie stwierdzenie, że 
nie warto ograniczać angażowania się młodym uczniom, 
którzy pochodzą spoza Chojnic, na przykład z Charzyków, 
czy z Powałek, bo być może, w przyszłości, te osoby tak-
że będą zaangażowane w życie miasta i w tym momencie 
mogą zdobyć jakieś doświadczenie na forum młodzieżowej 
rady miejskiej ...
      Jeżeli chodzi o kwestię, która wybrzmiała na poprzedniej 
sesji, to chodzi o obchody 100-lecia Klubu Żeglarskie-
go ChKŻ, który wiąże się także ze 100-leciem żeglarstwa 
śródlądowego. Trwają prace wewnątrz klubu, jeżeli chodzi 
o same obchody. Mogę Państwu podać datę taką finalną, 
kiedy te obchody będą miały miejsce, to jest 22 maja 2022 
roku. Pan komandor Pestka na spotkaniu, zarówno z bur-
mistrzem, wójtem i starostą, próbuje zaangażować tutaj 
siły także samorządu. Oczywiście będziemy tutaj mocno 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Myślę, że plan i dopięcie 
wszystkich wydarzeń nastąpi z początkiem przyszłego 
roku i będziemy mogli hucznie obchodzić 100-lecie klubu, 
ale także 100-lecie żeglarstwa w Polsce. Oprócz akademii 
rocznicowej nastąpi także ogólnopolskie otwarcie sezonu 
żeglarskiego, co jest wielkim wyróżnieniem, jeżeli chodzi 
o nasz region. Ale także nastąpi odsłonięcie pomnika Otto-
na Weilanda, do którego komandor zachęca, jeżeli chodzi 
o partycypację finansową. Myślę, że na początku przyszłe-
go roku będzie można Państwu przybliżyć wszystkie koszty 
i pokazać jak to byłoby finansowane, jeżeli chodzi o nasz 
samorząd, przy udziale oczywiście innych też samorządów. 
          Burmistrz wspomniał tutaj o akcji charytatywnej, która 
ma miejsce od września tego roku, czyli o chorobie małe-
go Aleksa. Może Państwu przybliżę, bo na sesji jeszcze 
o tym nie mówiliśmy. Jest to chłopiec, chojniczanin, który 
cierpi na SMA, czyli boczny zanik mięśni. Do uzbierania 
jest, bagatela, 9,5 mln zł. Burmistrz tutaj dziękował społecz-
ności szkolnej, która w sobotę przeprowadziła niesamowitą 
akcję zbierając 28 tys. Zachęcam Państwa radnych także 
do udziału, bo jest wiele różnych inicjatyw. Między innymi, 
podczas Święta Niepodległości radni z Klubu „Program 
2023” stworzyli kawiarenkę przy kościele, przy Bazylice, 
i udało się z tej kawiarenki, w ciągu dwóch godzin, uzyskać 
prawie 2,5 tys. zł. Więc zachęcam Państwa radnych, bo 
inicjatyw jest bardzo dużo, chojnicka społeczność mocno 
się zaangażowała. Jest to pierwszy przypadek w Chojni-
cach, kiedy aż na taką skalę ktoś potrzebuje pomocy, bo 
9,5 mln, to jest kwota przerażająca. Ale z drugiej strony, 
patrząc jak to wygląda w Polsce, na takie miejscowości jak 
Szubin, Sandomierz, da się to uzbierać, ale to potrzebna 
jest pomoc wszystkich naszych mieszkańców, jeżeli chodzi 
o tą kwestię.
       Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję. Jeżeli są 
pytania, to zachęcam.

         Cały protokół z sesji Rady Miejskiej jest do pobrania 
ze strony internetowej Urzędu Miasta Chojnice.
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        Od  blisko 7 miesięcy w Polsce zawiązują  się lokal-
ne i regionalne KLUBY SENIORA POLSKA 2050. Ich za-
łożycielami  najczęściej są  LOKALNI LIDERZY stowa-
rzyszenia Polska 2050. Kluby włączają się w działania 
o charakterze społecznym, jak i obywatelskim. Dzięki 
coraz większemu zainteresowaniu tą częścią społecz-
nego życia powołano grupę ekspercką dot. wspólnej 
polityki senioralnej POLSKA 2050.

      Dzięki badaniom statystycznym już dzisiaj wiadomo, 
że seniorzy stanowią 25% mieszkańców Polski. W 2050 
roku przewidywana liczba seniorów będzie wynosić 40% 
populacji. Musimy poważnie zająć się polityką senioralną 
i przygotować na te wyzwania - powiedział jeden z budow-
niczych struktur Polski 2050- Michał Kobosko. - Chcemy 
być postrzegani jako aktywni uczestnicy społeczeństwa. 
Mamy wiedzę, doświadczenie, patrzymy na wiele proble-
mów z szerszej perspektywy, to olbrzymi potencjał. W Pol-
sce 2050 to, co chcemy przekazać pokazujemy w działaniu. 
Angażujemy się w akcje społeczne, np. “Wynieś, przynieś, 
pozamiataj”, edukację ekologiczną. Budujemy place zabaw 
dzieciom z rodzin zastępczych, przeprowadzamy debaty na 
temat polityki senioralnej, a teraz opracowaliśmy wspólny 
dokument - wymienił Andrzej Sławiński, inicjator i pomy-
słodawca Klubów Seniora Polska 2050. - Środowisko stoi 
przed olbrzymimi dylematami. Sytuacja ekonomiczna zmu-
sza wielu do samodzielnej opieki, bez wsparcia Państwa 
i opieki wytchnieniowej. Od łamania tabletek na pół, po wy-
bór między odpoczynkiem a opieką nad wnukami. 

      “Więźniowie 4 piętra” - to osoby w wieku senioralnym, 
które od kilku czy kilkunastu lat nie opuszczają swojego 
mieszkania. Wzrasta feminizacja i singularyzacja staro-
ści. Starość jawi się jako czas samotności, odsunięcia na 
margines. (...) Chcemy, aby seniorzy nie musieli być na nią 
skazani, by jak najdłużej mogli żyć w swoim środowisku do-
mowym. Pragniemy, aby usługi publiczne, jak i oferty dosto-
sowane były do potrzeb ich wieku - mówi Mariusz Paluch 
- lider Stowarzyszenia Polska 2050 w Powiecie Chojnickim.

      Na wrześniowym SEMINARIUM - seniorzy zaprezen-
towali wyniki dwumiesięcznych prac w ramach powołanego 
zespołu. Prace będą kontynuowane w oparciu o ekspertów 
z Instytutu Strategie 2050. Docelowo opracują wspólnie do-
kument programowy polityki senioralnej Polski 2050. Jed-
nym z ważnych postulatów jest przeniesienie większej od-
powiedzialności na gminy oraz powołanie obligatoryjnych 
Rad Seniorów i Rzeczników Praw Seniorów. 

     - System opieki zdrowotnej na naszych oczach rozpa-
da się, dotknie to szczególnie nas, ponieważ potrzebujemy 
coraz większej opieki zdrowotnej, pielęgnacyjnej i opie-
kuńczej. Potrzebujemy stworzenia wieloletniego programu 
opieki senioralnej obejmującej wszystkie obszary: aktywi-
zację, warunki socjalne, opiekę zdrowotną. W ramach klu-
bów będziemy powoływać zespoły i zbadamy  te obszary. 
(...) Postulujemy migrację opieki zdrowotnej do obszaru 
własnej gminy. Koniecznym jest, aby w gminie powstawały 
Rady Seniorów. Potrzeba, aby były one umocowane w spo-
sób strukturalny oraz obligatoryjny. To samo tyczy się po-
wołaniu Rzeczników Praw Seniorów (...) Potrzeba utworzyć 
centra informacji. Jest dużo programów dla seniorów, ale 
są rozproszone, i za mało wypromowane. 

      Od początku swojej kadencji w powiecie chojnickim Ma-
riusz Paluch zajmuje się sprawami seniorów. To badania, 
obserwacje, analizy i rozmowy, które mają na celu wypra-
cowanie najlepszych rozwiązań dla SENIORÓW w powie-
cie chojnickim. 
        - Należy podkreślić, że w naszym powiecie mamy nawet 
17 różnego rodzaju organizacji senioralnych i to jest dobra 
wiadomość, natomiast jest jeszcze bardzo wielu seniorów, 
z którymi  brak bezpośredniego kontaktu, co wskazuje na 
konieczność usunięcia tych barier w komunikacji i informa-
cji. W powiecie chojnickim dopiero zaczynamy ale jestem 
przekonany, że przed nami mnóstwo dobrego czasu. Czasu 
z inicjatywy dla i od SENIORÓW - mówi Mariusz Paluch.

       Pierwszą inicjatywą naszej chojnickiej grupy będzie 
program : „Moje drzewo, nasz tlen.” Tak zwany próbny 

start (badanie inicjatywy) przeprowadziliśmy w ostatnich 
dniach. Natomiast podczas letniej akcji POZNAJMY SIĘ - 
POLSKA 2050 W CHOJNICACH, na rynku Starego Miasta, 
zebraliśmy deklaracje chętnych na swoje ”drzewko szczę-
ścia”. Dzięki sponsorom i partnerom we wskazanym przez 
OGRODNIKA MIEJSKIEGO miejscu w Parku Tysiąclecia 
zasadziliśmy kilkadziesiąt dębów, które mają swoje miej-
sce, swojego właściciela i swoje imię. Wszystko to zapisa-
ne jest na tzw. NIEŚMIERTELNIKU, dzięki czemu przetrwa 
lata i będzie wskazywało na tak ważną dzisiaj inicjatywę, 
jak walka o tlen i czystsze powietrze.

      - Poza tym zostawiamy po sobie namacalną, szlachetną 
i długowieczną pamiątkę. Pragnę, by w przyszłości każdy 
mieszkaniec powiatu chojnickiego miał swoje drzewo, dzię-
ki czemu połączymy bardzo przyjemne z jeszcze bardziej 
pożytecznym - mówi Mariusz Paluch.

         To na początek. Jednak dotarcie do możliwie naj-
większej ilości seniorów, to jedno wyzwanie a zbadanie ich 
potrzeb i problemów to drugie.

Na początek zaczynamy tworzyć

CHOJNICKI KLUB SENIORA POLSKA 2050

     Korzystając z okazji - jeśli ktoś z Państwa będzie zain-
teresowany przystąpieniem do takiego klubu - to już w na-
stępnym wydaniu - pojawi się deklaracja i regulamin.

Zapraszamy.
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Na przełomie roku w Chojnickim Centrum Kultury koncertowo i teatralnie
Koncert Noworoczny „Głosy Świata”

Po dwuletniej przerwie na scenie Chojnickiego Centrum 
Kultury, na początku Nowego Roku  zagoszczą wspaniali 
muzycy z Polski i z zagranicy, którzy zabiorą widzów na 
przepiękną, muzyczną podróż po świecie! Zaczniemy 
oczywiście od naszej ojczyzny, a z Polski ruszymy dalej do 
Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Grecji a nawet Meksy-
ku! Przekonamy się, jak fantastyczne melodie powstawały 
w różnych zakątkach świata i jak łatwo można się przy nich 
zakołysać a także zaśpiewać wspólnie z solistami. W pro-
gramie m.in. Kujawiak H. Wieniawskiego (Polska), Brunetki 
Blondynki R. Stolza (Niemcy), La Vie en Rose L. Gugliel-
miego (Francja), Dziewczęta z Barcelony N. Dostala (Hisz-
pania), Funiculi Funicula L. Denzy (Włochy), Grek Zorba M. 
Theodorakisa (Grecja) czy Cielito Lindo (Meksyk).Głosami 
świata śpiewać będą znakomici soliści – fenomenalna mek-
sykańska sopranistka, Alejandrina Vazquez, polski Pava-
rotti Dariusz Stachura, a także utalentowana  Aleksandra 
Borkiewicz.  Orkiestra Symfoników pod batutą Marka Cze-
kały oraz Emilia Czekała wprawią słuchaczy w najlepszy, 
rozbujany, noworoczny humor, z którym obowiązkowo na-
leży wchodzić w nowy 2022 rok! Koncert odbędzie się 6 
stycznia o godz. 16:00. Bilety w cenie 100 zł można nabyć 
w kasie ChCK lub przez internet na www.ckchojnice.pl.

Piosenka Poetycka w wykonaniu Pawła 
Ruszkowskiego

Jeszcze w grudniu (4.12., godz. 17.00) ChCK zaprasza na 
koncert piosenki poetyckiej „Echo z dna serca” w wykona-
niu Pawła Ruszkowskiego, wokalisty, gitarzysty i autora 
tekstów.Podczas koncertu usłyszymy oryginalne muzyczne 
interpretacje poezji m. in. B. Leśmiana, A. Zagajewskie-
go, L. Staffa czy E. Stachury.  Pojawią się także solowe 
wersje piosenek do słów Karoliny Słyk z najnowszej płyty 
„Absencja” oraz - przedpremierowo - muzyczne zapowie-
dzi albumu „Słowem wszystko”. Z krainy poezji śpiewanej 
i piosenki poetyckiej recital płynnie przechodzi na polską 
estradę w najlepszym wydaniu (teksty A. Osieckiej, W. Mły-
narskiego, A. Poniedzielskiego), by w końcu zawędrować 

aż za ocean – do miejsc, w których rozbrzmiewa zarówno 
taneczny swing i liryczny autorski folk. Bilety w cenie 15 zł 
i 20 zł do nabycia w kasie ChCK lub przez internet.

Koncert „Magda Steczkowska – kolędowo”

Promocja Regionu Chojnickiego i Chojnickie Centrum Kul-
tury zapraszają 9 grudnia o godz. 18:00 na świąteczny kon-
cert w wykonaniu Magdy Steczkowskiej, której towarzyszyć 
będzie zespół muzyczny. Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia, a okres świąteczny to wyjątkowy czas wspólnego 
śpiewania i słuchania pięknych polskich kolęd i pastora-
łek. Repertuar tego recitalu tworzą najpiękniejsze kolędy, 
pastorałki oraz piosenki świąteczne wykonywane przez 
Magdę Steczkowską przy akompaniamencie fortepianu, 
skrzypiec i fletu. Artystka podczas recitalu tworzy nieza-
pomnianą, świąteczną atmosferę oraz zaprosi wszystkich 
słuchaczy do wspólnego kolędowania. Bilety w cenie 50 zł 
do nabycia w Promocji Regionu Chojnickiego, kasie ChCK 
i przez internet.

Warszawska Bitwa Teatralna w Chojnicach

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza 11 grudnia o godz. 
17:00 na teatralne starcie dwóch utytułowanych teatrów 
z Warszawy. Jak zwykle to publiczność zadecyduje, który 
spektakl podobał im się bardziej. Na lepszy spektakl czeka 
tytuł MISTRZA! Jako pierwsza wystąpi Kompanii Teatralna 
Mamro z „Eksperymentem”, czyli sztuką o zasadach i ich 
łamaniu w reżyserii Grzegorza Reszki. Będzie to zabawna 
komedia intelektualna, o historii czworga krytyków teatral-
nych, którzy zostają poddani swoistemu eksperymentowi, 
będąc nań zupełnie nieprzygotowani. Czy w takiej sytuacji 
intelektualna elita teatralnego środowiska stanie na wy-
sokości zadania, czy „eksperyment” się powiedzie, a nasi 
bohaterowie wyjdą z opresji z (nie obitą) twarzą? I czy na 
pewno chodzi tylko o teatr? Drugi spektakl to tragikome-
dia metafizyczna „Kantata na cztery skrzydła” Teatru Nie 
Z Tej Kulisy w reżyserii Tomasza Mitrowskiego. Podczas 
tej sztuki znajdziemy odpowiedzi na pytania: Czy z nieba 

lepiej widać nasze ziemskie sprawy? Czy Anioł może być 
dobrym coachem, psychologiem, terapeutą? Poznamy losy 
i niełatwą walkę o życie młodej, zdesperowanej kobiety, sto-
jącej u progu dramatycznej decyzji o samobójstwie. To wła-
śnie tutaj swych nadprzyrodzonych mocy użyją aniołowie. 
Czy ich wysiłki nie pójdą na marne? Przekonamy się sami. 
W końcu – Anioł też człowiek. Oba spektakle zostały wie-
lokrotnie nagrodzone. Bilety w cenie 25 i 30 zł do nabycia 
w kasie ChCK lub na stronie ckchojnice.pl

Spektakl „Czego dusza zapragnie”

30 grudnia  o godz. 18:00 Chojnickie Centrum Kultury za-
prasza na premierowy spektakl „Czego dusza zapragnie” 
w reżyserii Grzegorza Szlangi. Podczas spektaklu, mimo 
komediowego charakteru tej sztuki, wyraźnie wyczujemy 
smutek i rozczarowanie głównych bohaterów. Poznamy 
losy przypadkowych ludzi, którzy zagubieni pomiędzy pół-
kami i alejkami w supermarkecie zagubili gdzieś sens swo-
jego życia i własnej egzystencji. Nie wiadomo czy więcej 
tu śmiechu, czy łez? Czy jest jeszcze dla nich szansa na 
odnalezienie samych siebie? Czy można zacząć wszystko 
od nowa? I dlaczego niektórzy mają wielkie życia, a inni 
takie o wymiarach sześciu przystanków tramwaju? Na te 
i inne pytania o losy człowieka odpowiedzą nam bohatero-
wie spektaklu podczas teatralnego, grudniowego wieczoru. 
Bezpłatne zaproszenia będą do odbioru w kasie ChCK od 
10 grudnia.

Znakomite wyniki tancerek na Mistrzostwach 
Mokotowa

Ze świetnej strony w Warszawie pokazały się tancerki 
ChCK. Solistki szczególnie dobrze wypadły w dance art 
i art improvisation do muzyki organizatora, najlepiej zatań-
czył zespół Music Dance. W solo pierwsze i drugie miej-
sca wytańczyły Martyna Krawczyk, Marika Paluch, Maria 
Buszek, Natalia Mosek, Maja Lenz i Kinga Kitowska. Na 
turnieju debiutowała Maria Buszek. Szczegółowe wyniki 
znajdują się na stronie www.ckchojnice.pl. 
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Wjechał pierwszy pociąg. Był 15 listopada 1871 r. Franciszek Pabich na tablicy
      24 listopada na budynku Sądu Rejo-
nowego w Chojnicach odsłonięto tablicę 
na cześć Franciszka Pabicha, zasłużo-
nego mieszkańca miasta, malarza, ry-
sownika, znawcy filigranów, regionali-
sty, sekretarza sądowego wreszcie.

    To kolejna inicjatywa Chojnickiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk, które chce pa-
miętać o wybitnych chojniczanach, wsparta 
przez Urząd Miejski w Chojnicach. 

Córka o ojcu

    Tablicę poświęcił ks. proboszcz Jacek 
Dawidowski, kilka słów powiedział o samej 
inicjatywie prezes ChTPN Kazimierz Jaru-
szewski, a swojego ojca wspominała Ma-
ria Szmyt, która przyszła na uroczystość 
z mężem i wnuczką Franciszka Pabicha, też 
malarką. – On był bardzo pracowity – mó-
wiła. – Bardzo lubił uczyć malowania, miał 
wielu uczniów, już jak byli na studiach, robił 
im jeszcze korekty...Jeśli mógł, to pomagał. 
W czasie wojny wyciągnąć z obozu w Au-
schwitz, po wojnie – ze zsyłki na Syberię...
Wiem o kilku takich przypadkach. Był od-
ważny, innym się nie udawało, jemu tak...
     Maria Szmyt podkreślała też pasję ojca 
związaną z poznawaniem znaków wodnych 
(filigranów), jego wiedzę w tej materii sza-
nowali także specjaliści. A chojniczanie za-
pewne kojarzą Pabicha z jego rysunkami 

miejskiej architektury, z upodobaniem spa-
cerował po mieście, uwieczniając urokliwe 
zaułki i charakterystyczne budowle. Wielu 
z mieszkańców miło wspomina naukę ry-
sunków u Franciszka Pabicha, jego życzli-
wość wobec adeptów malowania i umiejęt-
ność dzielenia się wiedzą. 

Wstążka zerwana

Pabicha wspominał także przychodzący 
wówczas do Marysi Marek Wituszyński 
(chodzili razem do szkoły), który darzył go 
ogromnym szacunkiem i był bardzo dumny 
z tego, że zna takiego człowieka jak on. 
    – Ale jak już miałem swoją dziewczynę, to 
nie wypadało mi smalić cholewek do Marysi 
– żartował. 

      Symbolicznego zerwania wstążki doko-
nali Maria Szmyt, Robert Wajlonis – przed-
stawiciel Urzędu Miejskiego i Kazimierz 
Jaruszewski oraz Bogdan Kuffel (inicjatorzy 
przedsięwzięcia). 
     To już kolejna tablica na miejskich mu-
rach, która będzie przypominać człowieka 
o wielkich zasługach dla miasta. Ci, którzy 
pamiętają Franciszka Pabicha, wiedzą, że 
na nią zasłużył. A młodzi? Może przystaną, 
przeczytają i zainteresują się, kim był i co 
robił. Trzeba wierzyć, że tak właśnie się 
stanie.

Tekst i fot. Maria Eichler

        To Prusacy zbudowali w Chojnicach 
linię kolejową i dworzec, który dziś zde-
wastowany, czeka właśnie na rewitaliza-
cję. Data zobowiązuje, okrągłe 150 lat od 
tego wydarzenia to niezły impuls, żeby 
porozmawiać o historii, teraźniejszości 
i przyszłości kolei w mieście i regionie.

     Pomysł konferencji zrodził się w głowach 
członków Chojnickiego Stowarzyszenia Mi-
łośników Kolei i to oni zaprosili 15 listopada 
do Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. 
    Pierwsza część spotkania to arcycieka-
wa historia kolei i dworca przybliżona przez 
Damiana Ottę, prezesa SMK. Przypomniał 
wiele ciekawych faktów, pokazał mnóstwo 
unikatowych zdjęć i pocztówek z czasów 
minionych. 

Fiacikiem za pociągiem

       Druga część należała najpierw do go-
ści. Bohdan Jędrzejewski z Urzędu Mar-
szałkowskiego w Zachodniopomorskiem 
podzielił się ze wszystkimi swoim hobby – 
w latach 90. Razem z kolegami wsiadali do 
małego fiata i pędzili ... za pociągami, żeby 
je sfotografować. W swoich zbiorach ma 
setki zdjęć lokomotyw, składów pasażer-
skich i towarowych, infrastruktury kolejowej. 
Dziś kadry nieco wyblakły, ale są kapital-
nym źródłem wiedzy o kolei w tamtych cza-
sach. Wielkopolskę reprezentował Robert 
Pilarczyk, dyrektor departamentu transpor-
tu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 

Jego profesjonalna prezentacja przedsta-
wiała dzień dzisiejszy kolei w Wielkopolsce 
i plany rozwojowe. Wątek chojnicki? Tak, 
mogliśmy się dowiedzieć, że więcej pocią-
gów do Poznania będzie wtedy, gdy wzro-
śnie popyt, gdy uda się uzgodnić działania 
z organizatorami transportu, gdy dostępny 
będzie tabor i gdy województwa będą miały 
możliwości... 

Więcej do Szczecinka

      Niestety, Eugeniusz Manikowski, który 
zajmuje się transportem kolejowym w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku, ciałem 
był nieobecny, a duchem i owszem. Widzie-
liśmy go na ekranie, ale słyszeliśmy byle 
jak... Więc ten fragment konferencji nadaje 
się do powtórki. W dyskusji burmistrz Czar-
nego Piotr Zabrocki upominał się o więcej 
połączeń na linii Chojnice - Szczecinek 
i o elektryfikację na kolei. Adam Ratyński, 
prezes stowarzyszenia miłośników kolei 
w Człuchowie apelował o połączenia ko-
lejowe ze Słupskiem, bo przecież chorzy 
jeżdżą na komisję do orzecznika, młodzi na 
studia...
      Na koniec burmistrz Czarnego zaprosił 
do udziału w spotkaniu w Czarnem, które 
zamierza urządzić na wiosnę. A Damian 
Otta wyraził życzenie, by kolej w XXI w. się 
rozwijała. Żeby nie skończyło się tylko na 
rewitalizacji dworca... 
  

Tekst Maria Eichler
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Big Band Chojnice dał czadu Im miasto i region gra. RoomX górą!
     Czekali na występ dwa lata. Przez pan-
demię oczywiście. Ale 6 listopada nie 
zawiedli tych, którzy przyszli do Choj-
nickiego Centrum Kultury, aby ich po-
słuchać. Big Band Chojnice to naprawdę 
niezły team.

    Przed laty założył go i prowadził Woj-
ciech Pietrzak, niestety, jego przedwczesna 
śmierć w 2015 r. przerwała to dzieło. Ale 
zespół przetrwał. Teraz prowadzi go Patryk 
Nita, który także zajmuje się konferansjerką. 
Na początku trochę postraszył, że będzie-
my siedzieć na sali do... sylwestra, bo mu-
zycy przygotowali tyle numerów, że starczy 
i na program noworoczny... Potem szybko 
skorygował, że bez obaw, jeszcze zdążymy 
wpaść po zakupy, a on sam do Żabki... Ale 
warunek jest jeden, żeby skończyć przed 
19, póki działa jedna z aplikacji. Żartów było 
więcej. Między innymi zapowiadający kon-
cert w imieniu ChCK Łukasz Sajnaj gwaran-
tował, że nikt na sali się nie zarazi (wiadomo 
czym), bo tylko jeden z instrumentalistów 
jest na kwarantannie, ale właśnie dlatego 
został umieszczony za przepierzeniem... 
A chodziło o perkusistę za przegrodą chyba 
z pleksi, by wytłumić ciężkie akordy...

Ach, ta Michalina!
      Sam koncert dostarczył wielu miłych dla 
uszu wrażeń. W klimatach bluesa i swinga 

bawiliśmy się świetnie. Muzycy – podobno 
nieco zestresowani – nie sprawiali jednak 
wrażenia, że długa koncertowa posucha 
im zaszkodziła. Wręcz przeciwnie! Chyba 
jednak sporo ćwiczyli...Świetnie słuchało 
się też Michaliny Gliwki, wokalistki, która 
nie tylko ma „kawał” głosu do jazzujących 
kawałków, ale także pięknie je interpretuje. 

Hołubce na siedząco
      Oczywiście nogi same rwały się do tań-
ca, ale wieczór był zasiadany, więc musiało 
wystarczyć wybijanie rytmu obcasem. Kto 
chciał, ten mógł przedłużyć sobie przyjem-
ność obcowania z Big Bandem, bo w hallu 
czekała płyta, a na niej wiele nagrań z pre-
zentowanych wieczorem hitów. Ale najpierw 
organizatorzy zachęcali do wrzucania „co 
łaska” do puszki dla malutkiego Aleksa, 
który choruje na SMA typu pierwszego i jak 
najszybciej powinien skorzystać z terapii 
genowej. Niestety, trzeba na nią uzbierać 
aż 9 mln zł i dlatego każdy grosik jest tak 
ważny i tak potrzebny.  
       Dobrze więc pamiętać, że jak idziemy 
do ChCK na jakąś imprezę, to warto zabrać 
ze sobą nie tylko kartę bankomatową, ale 
także portfel...

Tekst i fot. Maria Eichler

    Sebastian to najchętniej by podsko-
czył z radości, a Mateuszowi buzia 
śmiała się od ucha do ucha. No ale ten 
pierwszy o kuli, więc pomaszerowa-
li w statecznym tempie po nagrodę za 
najlepszą piosenkę, która ma promować 
powiat chojnicki.

         8 listopada w Centrum Edukacyjno-
-Wdrożeniowym starosta Marek Szcze-
pański wyjawił ideę konkursu na piosenkę 
rozpisanego przez powiat. Zgodnie z nią 
ważne są nie tylko drogi i ścieżki rowerowe, 
ale także to, co ludzie mają w głowach i co 
ich inspiruje. A więc nie da się zapomnieć 
o sztuce i kulturze. Stąd takie pomysły, jak 
konkurs na fotografię czy wystawienie musi-
calu. Teraz zaś przyszła kolej na piosenkę.

Duma i zaskoczenie

         Na konkurs wpłynęło 13 zgłoszeń, 
nie tylko z Chojnic, ale np. z Warszawy czy 
Tarnowa Podgórnego. Najmłodsza uczest-
niczka miała 11 lat, a gdyby na rozdaniu 
nagród chcieć wysłuchać wszystkich utwo-
rów, to trwałoby to ok. 32 minut (to z raportu 
prowadzącej imprezę Moniki Garsteckiej). 
Ale słuchaliśmy trzech, w przypadkowej 
kolejności, bo organizatorzy zadbali o stop-
niowanie napięcia. Najpierw więc wręczyli 
dyplomy i upominki, by potem przejść do 
uhonorowania laureatów. Pierwsze miej-
sce i nagrodę 10 tys. zł za piosenkę „Mia-
sto gra” zdobył zespół (duet) RoomX, czyli 

Sebastian Sikorski i Mateusz Straszewski.
– Zaskoczony jestem – wyznawał Seba-
stian. – Ja nawet w totolotku nie mam szczę-
ścia...Ale cieszę się bardzo!  - A ja jestem 
wzruszony – mówił Mateusz. – Jako choj-
niczanin jestem dumny, że wygrała nasza 
piosenka. Pomyślałem ją tak, żeby każdy, 
niezależnie od miejsca zamieszkania, mógł 
się z nią utożsamić.
     Jak podkreślał Darek Żuchowicz, jeden 
z jurorów, a na co dzień dyrektor muzyczny 
Radia Weekend, to właśnie ten utwór poja-
wił się w notowaniach wszystkich członków 
jury. Urzekła lekka, wpadająca w ucho me-
lodia i prosty, ale ciekawy tekst.
      Wyróżnienia dostali: Patrycja Mizerska 
i Kamil Owczarek z Warszawy oraz Joan-
na Sabo i Michał Bobrowski z Tarnowa 
Podgórnego.

Sposób na życie

       Zapytałam zwycięzców, co dalej. Ano 
chcą się rozwijać, mają trzy płyty na kon-
cie (grają razem od 2016 r., ale Mateusz 
ma znacznie dłuższy staż muzyczny), kasa 
przyda się na ciąg dalszy. – Granie i śpie-
wanie to nasz sposób na życie – uśmiecha 
się Mateusz. – Bo zarabiamy w innej pracy...
Gala – swobodnie prowadzona przez Moni-
kę Garstecką (brawo!), miała jeszcze jedną 
gwiazdę. Pięknie zaśpiewała Weronika Ko-
walska. A po emocjach były rozmowy w ku-
luarach, przy kawie i kanapce. 

Tekst i fot. Maria Eichler  

Sebastian przy mikrofonie, Mateusz obok,
a z lewej wręczający nagrodę starosta Marek Szczepański

Michalina i Big Band
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Granica. Tak daleko, a tak blisko To nie był hit? Tylko kit?
    Sytuacja na granicy polsko-białoru-
skiej budzi niepokój i trwogę. Ale nie 
wszyscy martwią się o to samo. I różne 
też są reakcje na szturm migrantów dy-
rygowany przez białoruskie władze.  

     29 października Rada Gminy Chojnice 
zadecydowała o przyznaniu 50 tys. zł gmi-
nie Białowieża. Pieniądze miały być prze-
znaczone na pomoc dla uchodźców.
      To była pierwsza w naszym regionie taka 
decyzja samorządowców. W głosowaniu 
opowiedziało się za nią 14 radnych, jeden 
wstrzymał się od głosu.
       Wójt Zbigniew Szczepański tłumaczył:
– Rozmawiałem z wójtem gminy Białowie-
ża, on się spotkał wczoraj z uchodźcami 
i mówi, że łzy same płyną do oczu, jak się 
widzi tych ludzi. Tam nie ma podziału na 
biednych i bogatych, wszyscy są takimi sa-
mymi nieszczęśnikami, którzy przez mocza-
ry i bagna przedzierają się po lepsze życie. 
Bez głodu albo wojny. 
      Wójt podkreślał, że rozumie wagę zabez-
pieczenia granicy, choć uważa, że miliardy 
na budowanie muru lepiej byłoby przezna-
czyć na ośrodki przyjmowania uchodźców. 
Ma świadomość, że znikomy ich procent 
będzie chciał zostać w Polsce, że pójdą 
dalej. Ale nawet mając na uwadze to, że 
transporty uchodźców na naszej granicy 
to robota Łukaszenki, nie wolno zapomi-
nać o aspekcie humanitarnym. – Jakimi my 
jesteśmy katolikami – ubolewa wójt. – Nie 
słuchamy ani prymasa, ani papieża Fran-
ciszka... A przecież my też w naszej historii 
uciekaliśmy za granicę, też wierzyliśmy, że 
ktoś nam pomoże...
    Niestety, okazało się, że RIO w Białym-
stoku zakwestionowała tę darowiznę i gmi-
na Chojnice mogła przekazać ją jedynie dla 
OSP w Białowieży, która wspiera koczują-
cych na granicy.

Charzy apeluje

      Również stowarzyszenie „Charzy...” 
nie pozostało obojętne wobec dramatu 
uchodźców. Zrobiło zbiórkę na pakiety po-
mocowe, głównie odzieży ochronnej, ale 
też płacht biwakowych, karimat, śniegow-
ców, rękawiczek, polarów i kocy. – Nikt nie 
powinien umierać w lesie – apelowała Bo-
żena Stępień, radna powiatowa i prezeska 

stowarzyszenia. – Po prostu trzeba okazać 
serce...
      Do jej apelu przyłączył się starosta choj-
nicki Marek Szczepański, zwracając się do 
mieszkańców powiatu o ludzką solidarność.

Pogranicznicy w potrzebie?

      Tymczasem miasto Chojnice postano-
wiło zerwać partnerskie stosunki z biało-
ruskim Mozyrem. Najpierw jednak wysto-
sowany został list,  by poznać stanowisko 
drugiej strony. Nie było na niego odpowie-
dzi. Ale projekt uchwały i tak został wyco-
fany z porządku obrad listopadowej sesji 
w wyniku interwencji senatora Bogdana 
Borusewicza. Na tejże sesji z wnioskiem 
o wsparcie straży granicznej wystąpił Bar-
tosz Bluma z klubu PiS. Wywołał ożywioną 
dyskusję, bo albo dyskutanci uważali, że nie 
ma takiej potrzeby, bo to by oznaczało, że 
polskie państwo jest nieudolne (Sebastian 
Matthes), albo że nie ma takich możliwości 
prawnych (dyrektor generalny UM Robert 
Wajlonis), albo że raczej należy myśleć 
o migrantach (burmistrz Arseniusz Finster). 
Stanęło na tym, że do 27 grudnia burmistrz 
zrobi rozeznanie, czy są na Podlasiu gminy, 
które potrzebują wsparcia w związku z sytu-
acją na granicy. 

Tekst i fot. Maria Eichler

Bożena Stępień apeluje, by pomóc uchodźcom

     Najdziwniejsze otwarcie wystawy, 
w którym uczestniczyłam, było 3 listopa-
da, gdy w Chojnickim Centrum Kultury 
pojawiły się zdjęcia i pamiątki związane 
z ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

      Dlaczego najdziwniejsze? Po pierwsze, 
brakowało zainteresowanych wystawą, a to 
przecież curiosum, żeby w naszym katolic-
kim ponoć narodzie nikogo nie interesował 
kardynał uchodzący za wytrawnego gracza, 
zręcznego dyplomatę i – jak się powszech-
nie mówi – za architekta wyboru Karola 
Wojtyły na papieża. W dodatku błogosła-
wiony Kościoła katolickiego!
      Po drugie, trudno było się czegokolwiek 
dowiedzieć o samej wystawie i umieszczo-
nych na niej zbiorach. Dyrekcja ChCK na-
brała wody w usta i obwieściła, że nie może 
zdradzić, skąd pochodzą przedmioty poka-
zane na wystawie i czy faktycznie należały 
one do kardynała (pióro wieczne na przy-
kład, ale też skarpety, strojny płaszcz itd.). 
Oglądał człowiek te skarby i zastanawiał 
się, czy aby na pewno uczestniczy w miste-
rium poznawania życia bardzo wybitnej po-
staci, czy też jednak mamią nas podróbki...

I ja tam byłem

      Na szczęście sytuację ratował Bogdan 
Kuffel, który zerkając na plansze ze zdję-
ciami z pobytu kardynała Wyszyńskiego 

w Chojnicach (1953 i 1961 r.), opowiedział 
dziennikarzom, jakie ma wspomnienia 
z tych czasów. W latach 50. może nie bar-
dzo co zapamiętał, bo jako berbeć, niesiony 
przez mamę na ręku, podobno został przez 
kardynała pobłogosławiony. Za to w latach 
60. – już jako ministrant – miał oczy szero-
ko otwarte i przeżył świadomie to spotka-
nie. Zdjęcia na wystawie faktycznie bardzo 
ciekawe – pogoda była pod psem, ale ludzi 
przed farą, z parasolami, mnóstwo. To były 
czasy, kiedy głód wiary był czymś oczywi-
stym, a kardynał Wyszyński uosabiał wów-
czas wszystko, co najlepsze w Kościele. Nic 
więc dziwnego, że taka wizyta poruszała 
i budziła wiernych z letargu.    

Sacrum i profanum

      Wystawa była czynna do 14 listopa-
da. Mam nadzieję, że jednak ktoś ją odwie-
dził, bo otwarcie było bardzo mizerniutkie...
Może następnym razem warto przemyśleć, 
czy nie wysłać imiennych zaproszeń, a nie 
poprzestać na anonsie w internecie. Inna 
sprawa, że słyszałam również takie gło-
sy, że podobna wystawa raczej powinna 
się odbyć w jakimś sakralnym wnętrzu, bo 
w świeckiej placówce nie pasuje. Mnie to 
absolutnie na razi. Wszystko jest dla ludzi. 
Nie tylko profanum, sacrum też. A jeśli pro-
wokuje dyskusję, tym lepiej.

Tekst i fot. Maria Eichler

Zdjęcia budziły ciekawość...
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Ks. Piotr Głowacki (z prawej), obok ks. Jacek Dawidowski
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Sutanna i wiersze. W podziemiach
     Cztery tomiki za nim. Piąty w drodze. 
Mimo że nosi sutannę i ma sporo „służ-
bowych” obowiązków, to jakoś znajdu-
je czas na pisanie. Zdarza mu się pisać 
...na kierownicy auta, bywa, że jakaś nie-
dokończona strofa nie daje mu spać po 
nocy.

       Ks. Piotr Głowacki, proboszcz z Kowala 
był 24 listopada gościem podziemi kościo-
ła gimnazjalnego. Bardzo wcześnie poezja 
uderzyła mu do głowy, bo już w podstawów-
ce zaczął pisać wierszem, a za wypracowa-
nie w tej formie o Kochanowskim skarciła 
go polonistka, później jednak życzliwie pie-
lęgnowała jego zainteresowanie językiem 
i dbałość o polszczyznę. I jak ksiądz Gło-
wacki mówi teraz, wiele swoim polonistkom 
zawdzięcza. Gramatykę to ma w małym 
paluszku...

Nieszkodliwe dziwactwo?

        Pisał do szuflady, ale jak już był w se-
minarium, to jego przełożony zachęcił go do 
opublikowania pierwszych wierszy. A w Ko-
walu, gdy został tam proboszczem, to już 
się posypało na dobre...Najpierw w miękkiej 
okładce, takie bardziej broszurowe, potem 
– za sprawą Jana Nowickiego (tak, TEGO 
Jana Nowickiego, też z Kowala) ksiądz-po-
eta pomyślał o czymś solidniejszym. Czy-
li ostatni tomik „Perły rozmaitości” jest już 
mniej podatny na zaginanie rogów... A pro-
pos tego tytułu, to wspomniany wyżej aktor 
żartobliwie zarzucił swojemu przyjacielowi, 
że zadufany, że zarozumialec z niego, skoro 

swoje wiersze zestawia z perłami. – Ale mu 
wytłumaczyłem, że trzeba poczytać, żeby 
się dowiedzieć, o co chodzi – wspomina 
poeta.
       Jego wiersze przenika duchowość, wie-
le z nich adresowanych jest do Boga (tego 
kapitalnego Boga z tytułu jednego z tomi-
ków). Ale autor odżegnuje się od tego, że 
zastępują mu modlitwę. Jest przygotowa-
ny na pytanie, czym jest dla niego poezja. 
Może przeczytać odpowiedni wiersz. Więc 
jest jak oddech. Nieodzowna, nie do zastą-
pienia przez cokolwiek innego. Tak, to jest 
coś więcej niż „nieszkodliwe dziwactwo”, 
o czym pisze w wierszu poświęconym ks. 
Janowi Twardowskiemu. Przyznaje, że tro-
chę czyta innych poetów. Kiedyś bardzo 
Miłosza, Baczyńskiego i Twardowskiego 
właśnie.

W dobrej aurze

      Wieczór z poetą zyskał na temperatu-
rze dzięki pięknemu czytaniu jego wierszy 
wybranych z czterech tomików przez We-
ronikę Kowalską i Łukasza Sajnaja, a prze-
rywnikami były fortepianowe popisy Piotra 
Koperskiego, który zapowiadając „Imagine” 
Johna Lennona, anonsował ten utwór jako 
zaproszenie do świata, w jakim chcieliby-
śmy żyć...
      A na sam koniec były dedykacje w to-
miku dla wszystkich chętnych i lampka wina 
z życzeniami od ks. Jacka Dawidowskiego, 
gospodarza w tym miejscu, byśmy częściej 
mogli spotykać się w takiej aurze i zmierzać 
do piękna, dobra i prawdy.   

Tekst i fot. Maria Eichler
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Kwestowanie nie jest trudne!
       46 osób zaangażowało się w kwestę, 
z której dochód ma być przeznaczony na 
renowację starych nagrobków na cmen-
tarzu parafialnym. 5 listopada dziękował 
im za to w ratuszu wiceburmistrz Adam 
Kopczyński.

      Oprócz miejskich radnych w zbieranie 
datków tuż przed Wszystkimi Świętymi włą-
czyli się mieszkańcy, w tym harcerze z dru-
żyny „Wicek” i „Zawisza Czarny”. Wszyscy 
(z małymi wyjątkami) spotkali się w sali ob-
rad ratusza, by oficjalnie dowiedzieć się, że 
zbiórka przyniosła ok. 12 tys. 500 zł i 100 
koron szwedzkich i że kontynuacja jest 
przesądzona, o ile oczywiście będą za rok 
chętni... Dla harcerzy były podziękowania 
na piśmie i uścisk dłoni wiceburmistrza oraz 
przewodniczącej Klubu Radnych 2023 Re-
naty Dąbrowskiej. Bonusem były karnety na 
basen i wejściówki do kina!

Jak robić to lepiej

      O cmentarzu parafialnym, jego historii 
i wartości zabytkowej mówił historyk i radny 
RM Bogdan Kuffel. Zauważył, że na pewno 
trudnym problemem będzie wytypowanie 
nagrobków, które w pierwszej kolejności po-
winny być remontowane. Zgłosił też uwagę, 
żeby w przyszłości dyżurować dwójkami – 
osoba dorosła i harcerz np., a to w trosce 

o bezpieczeństwo. Replikował Stanisław 
Kowalik, który uznał, że trudno mówić 
o błędzie, skoro do dyspozycji była ogra-
niczona jednak liczba uczestników kwesty, 
a przecież wejść na obydwa cmentarze jest 
trochę. Za rok może będzie więcej kwestu-
jących i wtedy będzie można np. skrócić 
czas dyżuru do 2 godzin (teraz 3 godziny) 
i zastanowić się nad tym, czy kwestować 
w pojedynkę, czy parami. Także na kolej-
ną kwestę ma być do dyspozycji terminal, 
żeby można było uiścić datek kartą. Pewnie 
kolejne modyfikacje są tylko kwestią czasu, 
ale na pewno akcja jest jak najbardziej god-
na kontynuowania.

Wolszlegier na pierwszy ogień?

      A propos kolejności renowacji nagrob-
ków głos zabrał radny Kazimierz Jaruszew-
ski. Proponował, by niewielkie roboty przy 
pomniku zasłużonego ks. Antoniego Wol-
szlegiera uwzględnić w pierwszej turze, bo 
w przyszłym roku – 5 stycznia – przypada 
stulecie jego śmierci. 
       Na stołach były kawa, herbata, cia-
steczka, ale nie cieszyły się specjalnym 
wzięciem. Może dlatego, że towarzystwo 
było raczej zamaskowane i nie chciało się 
odsłaniać...

Tekst i fot. Maria Eichler

 Podziękowania za bezinteresowny udział w kweście
– od Renaty Dąbrowskiej i Adama Kopczyńskiego 
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Grudzień. Ostatni miesiąc roku. Roku 2021 jakże ob-
fitującego w wydarzenia. Z jednej strony nieustający atak 
pandemii Covid 19 z drugiej wojna hybrydowa na granicy 
z Białorusią. I nakładający się na to wszystko  kryzys eko-
nomiczny wyzwalający inflację na poziomie już ponad 7%. 
Wszystko to przekłada się także na sytuację w samorzą-
dach i oczywiście również w naszym mieście. Spadające 
dochody budżetu i rosnące ceny są bardzo dotkliwe w każ-
dej dziedzinie życia. Rosnące koszty nie pozwalają zreali-
zować wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych na ten rok 
np. całego planu remontów i modernizacji szkół. Przypo-
minamy – rok obfitujący w kosztowne inwestycje zarówno 
te kontynuowane jak np. poprawa gospodarki wodami od-
padowym jak i podejmowanymi obecnie np. rewitalizacja 
dworca kolejowego. Na szczęście większość przetargów 
udało się sfinalizować przed wystąpieniem tej wysokiej fali 
wzrostów cen na rynku inwestycyjnym. Ale już przetarg na 
dworzec kolejowy budził wiele obaw. Udało się w drugim 
przetargu uzyskać nieco niższą cenę ale i tak będzie to 
wielki wysiłek finansowy dla miasta.

Ale trochę optymizmu. W 2021 roku zmodernizowaliśmy 
fosę miejską dodając do miejsc szczególnie pięknych w na-
szym mieście ten funkcjonalny obiekt. Udało się wykonać 
nowy dworzec autobusowy, który znacznie usprawni funk-
cjonowanie zapewniając jednocześnie wyższe bezpieczeń-
stwo podróżnych. Udało się wykonać kilka modernizacji 
ulic miejskich w większości od dawna oczekiwanych przez 
mieszkańców. Udało się wymienić po wielu latach inten-
sywnej eksploatacji murawę na boisku Modrak. Przed nami 
ale to już w przyszłym roku budowa nowego żłobka na 100 
miejsc dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski 
Ład kwotą ponad 7 mln. zł.

Przedkładając prowizorium budżetowe  na rok 2022 
burmistrz nie pominął zadań realizowanych od lat a więc 
poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, re-
witalizacja zabytkowych obiektów na terenie miasta czy 
wymiana ogrzewania na ekologiczne. Nad budżetem dys-
kutować będziemyw dniu 27 grudnia na kolejnej Sesji RM.

Ale jeszcze refleksyjnie. Listopad i grudzień każdego 
roku skłaniają do refleksji. Za sprawą Święta Zmarłych  
wspominamy tych którzy odeszli na zawsze i co ważne za-
stanawiamy się jak pielęgnowana jest ich pamięć. Z przy-
krością obserwujemy popadające w ruinę nagrobki znanych 
niegdyś chojniczan szczególnie na cmentarzu parafialnym. 
Wiele z tych nagrobków posiada dużą wartość historyczną 
i artystyczną. Kilka lat  temu zrodziła się inicjatywa „Ra-
tujmy Chojnickie Cmentarze”. Miała ona na celu zbieranie 
środków na odnowę najbardziej wartościowych nagrobków 
lub nagrobków na mogiłach zasłużonych chojniczan o któ-
rych nie ma kto już pamiętać. Tej ze wszech miar słusznej 
inicjatywy nie udało się zmaterializować w postaci prze-
prowadzenia zbiórki pieniężnej. Dopiero w tym roku wspól-
nym wysiłkiem  władz miasta i naszego klubu  radnych 
przy czynnym wsparciu harcerzy przeprowadzono zbiórkę, 
która przyniosła na ten szczytny cel 12.500 zł. Warto pod-
kreślić, że ta zbiórka została bardzo dobrze przyjęta przez 
odwiedzających cmentarze co głośno wyrażali w kontakcie 

z wolontariuszami. Ta inicjatywa będzie kontynuowana 
w latach następnych. Lista nagrobków osób która może być 
wsparta z tego funduszu jest długa i z pewnością trzeba 
będzie kontynuować zbiórki przez następne lata. 

A na marginesie tego tematu. Jak długo jeszcze cmen-
tarny zabytkowy mur będzie straszył swoim stanem tech-
nicznym?. Czy musi dojść do jego zawalenia aby coś za-
częło się dziać? Co na to odpowie właściciel cmentarza? 
I pytanie do tegoż właściciela – co z remontem starej pleba-
nii? Co z basztą kościelną, której stan jest z dnia na dzień 
gorszy?

Jeżeli już mówimy o pamięci o ludziach, którzy odeszli 
to warto również wspomnieć o naszej dbałości o pamięć 
tych chojniczan, których groby już nie istnieją. Mówimy 
tu o nieistniejącym już cmentarzu chojniczan wyznania 
ewangelickiego na obecnym Wzgórzu Ewangelickim. Ten 
dawno zlikwidowany cmentarz przy każdej okazji prac bu-
dowlanych lub modernizacyjnych odkrywa szczątki tam po-
chowanych. Uznajemy, że należy im się godny pochówek 
(ponowny) oraz godnie upamiętnione miejsce spoczynku. 
Dlatego też finalizujemy budowę odpowiedniej instalacji i ta-
blicy pamiątkowej  na cmentarzu komunalnym, gdzie obec-
nie spoczywają.

I na koniec! Święta Bożego Narodzenia wyzwalają 
w ludziach wiele ciepłych uczuć i empatii. Można się o tym 
przekonać na każdym kroku. A najwięcej ciepłych uczuć 
kierujemy zawsze do dzieci – Dzieci chorych, cierpiących, 

bezradnych. I ich bezradnych rodziców, którzy bez pomocy 
finansowej nie poradzą sobie z chorobą swojego ukocha-
nego maluszka. Coraz częściej w mediach dowiadujemy 
się o zachorowaniach dzieci i horrendalnych kwotach jakie 
trzeba zapłacić za ich leczenie głównie w USA. Wzruszają-
ca opowieść o 7-letniej Agatce Kuberskiej z rakiem mózgu 
czy wielu innych przypadkach chorobowych wymagających 
wsparcia finansowego. Te przypadki były jednak daleko, lu-
dzie nieznani. I teraz  spotykamy się z takim przypadkiem 
we własnym mieście. 4-miesiczny Aleks Żakowski zapadł 
na chorobę rzadką SMA typu  1. Dziecko miałoby szanse 
nawet na pełny powrót do zdrowia bo istnieje sprawdzony 
lek na tę chorobę ale potrzeba – bagatela – 9,5 miliona zł. 
Kwota poza zasięgiem rodziny. Dlatego zdecydowali się 
prosić o pomoc. Ludzie dobrej woli i wielkich serc w Choj-
nicach zaangażowali się w zbiórkę środków finansowych 
na ten cel. Inicjatyw jest wiele – zbiórka na sie pomaga.pl, 
różnego rodzaju koncerty charytatywne. Aukcje, kiermasze 
i inne eventy  na których jest organizowana zbiórka. 11 li-
stopada po zakończeniu uroczystości patriotycznych przed 
chojnicka bazyliką sprzedawane były ciasta upieczone 
przez darczyńców, w dniu 28 listopada w Chojnickim Cen-
trum Kultury odbył się koncert Sopockiej Orkiestry Kame-
ralnej ufundowany przez Marszałków Sejmiku Mieczysława 
Struka i Leszka Bonnę z którego cały dochód przeznaczony 
był na lekarstwo dla naszego Aleksa. W przerwie koncertu 
odbyła się aukcja fantów ofiarowanych przez miejscowych 
darczyńców  i licytowanych przez miejscowych ludzi o wiel-
kich sercach. Całkowity dochód z aukcji to 75 tysięcy zł co 
łącznie z wejściówkami i sprzedażą wyrobów rękodzieła 
ofiarowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej dało kwo-
tę 100 tys.zł.
 

Ciągle jednak potrzeba dużo pieniędzy. Czy zdążmy ze-
brać tą ogromną sumę? Wierzę że tak. Chojniczanie mają 
WIELKIE SERCA! Na kiermaszu Bożonarodzeniowym 
nasz klub będzie miał własny stragan gdzie również będzie 
możliwość finansowego wparcia.

Szanowni czytelnicy! Nadchodzi nowy rok. Pewnie 
w tych czasach niespokojnych i dynamicznych równie trud-
ny jak lata poprzednie. Ale nie raz dawaliśmy radę trudno-
ściom. Tak więc poradzimy i teraz. Życząc Państwu wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku   apelujemy 
aby w naszym mieście panowała zgoda i przyjaźń. Tylko 
wspólne działanie może przynieść efekty.

Życzymy również pogodnych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia. Dla zaszczepionych będą one pewnie zdrowe. 
A kto się jeszcze nie zaszczepił może to do świąt uczynić!

Radni Klubu Radnych
Arseniusza Finstera „Program 2023”

 Dąbrowska Renata, Gąsiorowski Andrzej, Jaru-
szewski Kazimierz, Kosiedowska Janina, Kowalik Stani-
sław, Kuffel Bogan, Lewińska Agnieszka, Matthes Seba-
stian, Skocka Iwona, Szlanga Antoni.            
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Jeszcze o wierzbie wyciętej przy NettoDla Izabeli z Pszczyny
       6 listopada o 15.30 na rynku w Choj-
nicach zebrała się garstka chojniczan, 
by tym gestem wyrazić solidarność 
z protestującymi w całej Polsce przeciw-
ko bezsensownej śmierci młodej kobiety 
z Pszczyny.

        Jej śmierć poruszyła wiele kobiet 
w kraju. Pani Izabela miała tylko 30 lat, 
była w ciąży obciążonej wadami, ale leka-
rze mimo złego samopoczucia kobiety nie 
przeprowadzili aborcji, czekając, aż serce 
dziecka przestanie bić w łonie matki. Stało 
się tak najprawdopodobniej na skutek za-
ostrzenia prawa aborcyjnego. Ale dokładne 
okoliczności ustali prokuratura, która bada 
przyczyny zgonu mieszkanki Pszczyny.

Każdy mógł przyjść

       Jednak w odbiorze społecznym od razu 
pojawiła się interpretacja, że do tej tragedii 
doszło dlatego, że lekarze boją się podej-
mować decyzję o aborcji, gdyż grozić im 
może za to kara. Wolą przeczekać i zosta-
wić wszystko naturze. A to w tym przypad-
ku zakończyło się dramatem dla matki i jej 
dziecka. Dlatego kobiety, ale nie tylko one 
wyszły na ulicę.
     - Jak chcecie, żeby was było więcej, to 
musicie zajawić wydarzenie na Facebo-
oku – radził chojniczankom chłopak, który 

zatrzymał się na chwilę przy ich kilkuosobo-
wej demonstracji. – Przecież wszyscy wie-
dzieli, że protesty były zapowiadane w całej 
Polsce na 15.30 – wzdychali obecni. – Każ-
dy mógł przyjść...U nas z reguły, jak coś się 
dzieje, to na rynku...
   Teresa Ziółtkowska przygotowała plaka-
ty, które nawiązywały do hasła towarzy-
szącego protestom – Ani jednej więcej. Na 
drugim wymalowała serduszko i alfabetem 
Morse’a „wykropkowała” apel SOS. 

Kogo to interesuje?

      Zainteresowanie protestem było nijakie. 
Po chwili dołączyła jeszcze jedna pani, po 
niej pojawił się pan. Wszyscy zastanawia-
li się, dlaczego nie ma na rynku młodych 
kobiet, przecież ich ta sprawa dotyczy naj-
mocniej, to one będą podejmowały drama-
tyczne decyzje, które mogą zaważyć na ich 
życiu. Tymczasem życie przynosi cały czas 
nowe zaskoczenia. Najpierw dotarła do 
nas informacja o powstaniu Polskiego In-
stytutu Rodziny, który ma posiadać upraw-
nienia prokuratorskie (!), potem o rejestro-
waniu ciąż... Bardzo możliwe, że Margaret 
Atwood, autorka „Podręcznych”, w których 
przedstawiła utopijną wizję cywilizacji, nie 
tak bardzo się myliła, szkicując opresyjny 
świat wobec kobiet.      

Tekst i fot. Maria Eichler 

     Wrzawa po wycince drzewa na skwe-
rze przed Netto już ucichła, ale na po-
czątku listopada na konferencji w ra-
tuszu głos w tej sprawie zabrał ogrodnik 
miejski Waldemar Spichalski. 

    Jest oburzony opiniami typu, że wycina 
wszystko, co zostało posadzone za komu-
ny. Uważa, że niesłusznie podważa się jego 
kompetencje, wszak jest członkiem Polskie-
go Towarzystwa Chirurgów Drzew i zrobił 
dwa kursy z zakresu leczenia i pielęgnacji 
drzew. 
       Ma całą dokumentację dotyczącą wierz-
by przy Netto. Zdjęcia dokumentują wiąza-
nia linowe, pęknięcia, widoczną próchni-
cę, stratę kolejnego konaru po nawałnicy. 
Efekt? W 2020 r. ogrodnik miejski kieruje 
wniosek do starostwa o pozwolenie na wy-
cięcie drzewa. Ogląda je komisja. Stwier-
dza, że stwarza zagrożenie dla przecho-
dzących w tym miejscu.
      - Ja o tym mówiłem od roku, że to drze-
wo trzeba wyciąć – argumentuje Waldemar 
Spichalski. – Chojnicki Alarm dla Klimatu 
o tym wiedział. Gdy palili świeczki na pl. św. 
Jerzego po wycięciu lipy, zasygnalizowa-
łem, że wierzba będzie następna.

Niepotrzebna tomografia

       Decyzja o pozwoleniu na wycinkę była    
już 1 kwietnia tego roku. Ścięcie trochę 
odwleczono, ale ogrodnik miejski podtrzy-
muje, że nie było innego wyjścia. Dlaczego 
nie zgodził się na badanie tomograficzne 
wierzby, co sugerował i o co prosił Choj-
nicki Alarm dla Klimatu? – Nie widziałem 
takiej potrzeby – odpowiada. – To drzewo 
było chore, zagrzybione. Jego statyka była 
wątpliwa. Gdyby to był dąb, gdyby to drzewo 
rosło w parku,  byłoby może inaczej...
     Poza tym za niezasadne uznaje wyda-
wanie 3 tys. zł na badanie drzewa, które 
jego zdaniem tylko potwierdziłoby jego dia-
gnozę. W tym miejscu warto podkreślić, że 
dendrolożka dr Marzena  Suchocka, z którą 
rozmawiałam tuż po wycince wierzby, poda-
wała znacznie niższą kwotę jako koszt wy-
konania tomografii.
      - Mnie też jest żal każdego drzewa – 
zaznacza Spichalski. – Ale kto weźmie 

odpowiedzialność za to, że komuś konar 
spadnie na głowę? Ja się tym drzewem 
opiekowałem, robiłem, co mogłem, żeby 
przetrwało...

Kiedy okrągły stół?

     Odpiera zarzut, że w mieście tylko się 
wycina, a nie sadzi. I owszem, sadzi się 
całkiem sporo, i to dużych drzew. – Powin-
niśmy współpracować, jeśli chodzi o zieleń 
w Chojnicach – dodaje. – Zresztą w wielu 
sprawach robimy to z Chojnickim Alarmem 
dla Klimatu.

      Zdaje się jednak, że brakuje przede 
wszystkim jasnej i przejrzystej komunikacji, 
a także dokładnej informacji o zamiarach 
wycinki i powodach, dlaczego trzeba to zro-
bić. Miasto ma swoją stronę w internecie, 
są media, warto wykorzystać te narzędzia 
do informowania opinii publicznej, bo ludzie 
chcą wiedzieć. I nie ma się co martwić, 
że ktoś przykuje się łańcuchem w obronie 
drzewa...A tak w ogóle przydałby się okrą-
gły stół...

Tekst i fot. Maria Eichler

Waldemar Spichalski przyniósł ze sobą część 
pnia wierzby, by pokazać stan drzewa Początek protestu na rynku
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       W 1772 roku dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Berlinie Johann 
ElartBode opublikował hipotezę postawioną w 1766 roku, przez urodzonego w Choj-
nicach wybitnego naukowca Johanna Daniela Titiusa. Zgodnie z jej treścią średnie 
odległości planet od słońca spełniają dość dokładnie pewne proste arytmetyczne 
prawidłowości.  Prawo to zostało od nazwisk odkrywcy i popularyzatora nazwane 
zostało Regułą Titiusa–Bodego. 

         Kiedy we wrześniu w Chojnickim Centrum Kultury gościł pracownik Toruńskiego Pla-
netarium astronom – wybitny popularyzator nauki p. Jerzy Rafalski, objaśniał wówczas bez 
mała tysiącu najmłodszym mieszkańcom Chojnic na czym owa reguła polega i jak ważna 
jest dla współczesnej astronomii (zwłaszcza w badaniu nieznanych nam układów planetar-
nych), nie wahał się postawić Titiusa obok Mikołaja Kopernika. Jednocześnie zaznaczył, 
że gdyby wówczas przyznawano Nagrodę Nobla –  bezdyskusyjnie chojniczanin byłby do 
niej podstawowym kandydatem.

       Reguła Titiusa - Bodego dość wiernie odtwarza długości wielkich półosi wszystkich 
planet do Saturna włącznie. Przez szereg lat, nie znajdowała potwierdzenia, gdyż pozo-
stawało puste miejsce na planetę pomiędzy Marsem a Jowiszem. Odkrycie przez Williama 
Herschela Urana o orbicie położonej dalej i rozszerzającej zasięg działania reguły Titiusa-
-Bodego dodatkowo wzmocniło przekonanie, że pomiędzy Marsem a Jowiszem musi znaj-
dować się dodatkowa planeta... Dopiero w roku 1801 kiedy Giuseppe Piazzi zaobserwował 
pierwszą planetoidę, znajdującą się we wskazanym miejscu, znaną obecnie pod nazwą 
Ceres, a później kolejne, tworzące dziś pas planetoid, udało się potwierdzić przewidywania 
wzoru.

        W Chojnicach wciąż na realizację czeka Park Nauki, który miałby zostać nazwany 
jego nazwiskiem. Być może asumptem do tego będzie 250. rocznica opublikowania Re-
guły Titiusa- Bodego oraz przymiarki, by już w tym miesiącu uchwałą Rady Gminy ogłosić 
w Chojnicach rok 2022 Rokiem Johanna Daniela Titiusa.

    Johann Daniel Tietz (zlatynizowana forma nazwiska Titius). Urodził się 2 stycznia 1729 
roku w Chojnicach – w ówczesnych Prusach. Jego ojcem był kupiec i rajca miejski Jakob 
Tietz, a matką – córka luterańskiego pastora Marie Dorothea von Hanow. Po śmierci ojca 
został oddany pod opiekę wuja – brata matki, gdańskiego profesora Michaela Christiana 
von Hanowa, który solidnie zajął się jego wykształceniem. Po ukończeniu gimnazjum (1748) 
wstąpił na Uniwersytet w Lipsku, gdzie otrzymał tytuł magistra (1752). Pozostał na uczelni 
jako wykładowca filozofii. W kwietniu 1756 roku przyjął nominację profesorską na Uniwer-
syteciew Wittenberdze, gdzie wykładał matematykę, fizykę, biologię, filozofię i teologię. Już 
dwanaście lat później został mianowany rektorem tamtejszego uniwersytetu. Z pozostawio-
nego dorobku możemy konkludować, iż Johann Titusbył wszechstronnym i niezwykle pra-
cowitym człowiekiem. Choć tylko sporadycznie poświęcał się astronomii, zasłynął przede 
wszystkim ze sformułowania prawa określającego odległości między planetami i Słońcem. 
Jako prawo Titiusa zostało ono po raz pierwszy opisane w tłumaczeniu La Contemplation 
de la nature Charlesa Bonettaw 1766 roku w Lipsku. Natomiast w 1772 roku zostało po-
twierdzone,dopracowane i rozpowszechnione przez Johanna Bodego. Główna działalność 
naukowa Titusa nakierowana była na zagadnienia z zakresu fizyki i biologii. Opublikował 
szereg prac dotyczących zagadnień fizycznych, w tym zbiór warunków oraz zasad wy-
konywania eksperymentów. W 1765 roku wydał obszerny przegląd termometrii, a także 
osobną monografię poświęconą termometrowi skonstruowanemu poprzez Hannsa Lo-
esera. Ponadto pisał traktaty dotyczące zarówno fizyki teoretycznej, jak i doświadczalnej, 
w których upowszechniał wyniki badań współczesnych mu naukowców. Prace biologiczne 
inspirowane były głównie Linneuszem. Jego najbardziej obszerna publikacja Lehrbegriff 

der Naturgeschichte Zumersten Unterrichte (Lipsk, 1777) jest systematyczną klasyfikacją 
roślin, zwierząt i minerałów, a także substancji pierwiastkowych – eteru, światła, ognia, po-
wietrza i wody. Wcześniej zaś napisał krótsze teksty dotyczące klasyfikacji zwierząt (1760) 
i minerałów (1765). W dwóch innych książkach opisał gatunek sikorki (1755) oraz sposób 
zapobiegania zamulaniu ujść rzek poprzez wykorzystywanie roślinności(1768).Szereg in-
nych publikacji poświęcił kwestiom teologii i filozofii. Jednocześnie dokonał tłumaczenia 
na język niemiecki Prób Michela deMontaigne’a, które do roku 1998 uznawane było za 
najlepsze tłumaczenie dzieła francuskiego filozofa na język niemiecki. Pisał też prace hi-
storyczne. Zgłębiał przede wszystkim historię Prus. Dokonał opisu ich podboju przez Ka-
zimierza IV, inkorporacji Chojnic do Korony Polskiej czy budowy nowego mostu na Łabie. 
Redagował sześć czasopism, głównie zajmujących się naukami przyrodniczymi. Wśród 
nich Allgemeines Magazin, który ograniczył do przekładów dzieł obcych autorów. Napisał 
czternaście z trzydziestu dwóch artykułów drukowanych w Gemeinnützige Abhandlungen, 
piśmie, które zajmowało się głównie historią naturalną Saksonii. Dokładał starań, by jak 
najszerzej udostępniać osiągnięcia współczesnej mu nauki. W tym celu zainicjował, wy-
dawał i promował tanie przedruki ważnych dzieł filozoficznych. Wielokrotnie oferowano mu 
katedry innych uczelni – w tym w Getyndze, Helmstedt, Gdańsku i Kilonii. Titius pozostał 
jednak wierny Wittenberdze, gdzie aktywnie spędził czterdzieści lat życia. Zmarł 11 grudnia 
1796 roku. W uznaniu naukowych zasług Johanna Daniela Titiusa jego nazwiskiem został 
nazwany krater na Księżycu oraz asteroida. 

Przemysław Zientkowski

Na zdjęciu w tle J.D. Titius, wizualizacja reguły. 
Na pierwszym planie Jerzy Rafalski, Klara i Karol Zientkowscy

Wybitny Chojniczanin - Johann Daniel Titius
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SS 9 grudnia 20219 grudnia 2021
godz. 18:00godz. 18:00

Chojnickie Centrum Kultury 
Bilety: 50 zł

do nabycia w Promocji Regionu Chojnickiego, kasie ChCK i przez internet na www.ckchojnice.pl
Organizatorzy: Promocja Regionu Chojnickiego i Chojnickie Centrum Kultury

KolędyKolędyi pastorałkii pastorałki
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Wszystkim kontrahentom i pracownikom 
                              

                                   życzy 
Włodzimierz Wolski

Zdrowych, Wesołych i Pogodnych
Świąt  Bożego  Narodzenia

oraz Dosiego 2022 Roku

Zdrowych i Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2022 roku.

życzą            Pracownicy, Zarząd i Rada Nadzorcza
                                 ZGM Sp. z o.o. Chojnice



19Nr 12/2021 (112)  GRUDZIEŃ  2021

Z ŻYCIA MIASTA



20 Nr 12/2021 (112)  GRUDZIEŃ  2021

Jeszcze 2 lata – dużo i mało!
 Dwa lata to długi czas, ale uwarunkowania ma-
kroekonomiczne są zmienne i mogą wpłynąć na najlepiej 
zaplanowane inwestycje.

 Możemy już coś podsumować, ale musimy dzia-
łać, ponieważ do końca kadencji tylko, albo aż 2 lata.
 Mamy nowe targowisko, Winogronową i Czere-
śniową, nową Fosę, siedem wyremontowanych ulic osiedlo-
wych, program deszczowy (ok. 40 ulic plus zbiorniki), mamy 
kontrowersyjny stadion, modernizujemy Modraka, buduje-
my ul. Rybacką, modernizujemy Gdańską, jest nowy dwo-
rzec autobusowy i przejście podziemne z windami. Wartość 
tych inwestycji to ok. 150 mln PLN. To oczywiście dużo, ale 
przed nami kolejne wyzwania!

Budynek główny dworca PKP i teren przed nim.

 Rozstrzygamy przetarg – koszt ok. 22,7 mln PLN. 
Prace wykona firma Apollo z Kościerzyny, pewnie przy 
współpracy z chojnickimi firmami. Umowę podpisujemy 2 
grudnia. Czas trwania inwestycji – 18 miesięcy. Temat bar-
dzo trudny, ponieważ budynek jest zabytkiem wpisanym 
do rejestru, co powoduje skomplikowanie wielu procedur, 
a także rzutuje na cenę inwestycji. Finalnie będziemy mieli 
w Chojnicach kolejny obiekt zabytkowy, z którego będziemy 
dumni. Powstanie nowy węzeł transportowy, który będzie 
nam służył…

Nowy żłobek.

 W tym, który funkcjonuje mamy 50 miejsc. Nowy, 
przy Modraku będzie miał 100 miejsc. Otrzymaliśmy wspar-
cie rządowe na ok. 7,4 mln PLN. Koszt całości ok. 9 mln 
PLN. Mamy już projekt. W grudniu ogłaszamy przetarg 
i planujemy zakończenie inwestycji na lato 2023r. Inwesty-
cja oczekiwana i bardzo dobrze opiniowana przez miesz-
kańców. Nie chcemy konkurować z prywatnymi żłobkami, 
które wspieramy finansowo, ale zwiększymy „pojemność 
żłobkową”. Chojniczanie chcą i muszą pracować, a my 
chcemy zaopiekować  się ich dziećmi.
     

Ulica Igielska.

 Pomysł pana wójta Zbigniewa Szczepańskiego. 
Dostaliśmy dzięki staraniom p. posła A. Mrówczyńskiego 
10 mln z tzw. tarczy. Mamy już projekt, dzisiaj ogłaszamy 
przetarg. Połączymy Gminę Chojnice z miastem nowocze-
sną drogą. W planie: nowa jezdnia, chodniki, ścieżki rowe-
rowe, połączenie z Doliną Śmierci, odwodnienie, zbiorniki 
deszczówki. Standard inwestycji bardzo wysoki – mamy na-
dzieję, że zmieścimy się w 15 mln PLN. Połowę kwoty po-
wyżej 10mln PLN finansuje Gmina Chojnice. Nasza współ-
praca jest owocna w wielu obszarach. Tak dobrze jeszcze 
nie było…

  Nowe budynki komunalne.

 Mamy projekt – na początek 24 mieszkania, które 
otrzymają rodziny z listy mieszkań komunalnych. Potem 4 
kolejne budynki. Korzystamy z „programu rządowego”, któ-
ry finansuje 80% kosztów. Inwestorem będzie CHTBS Sp. 
z o.o. Przetarg jest w przygotowaniu. Czas budowy ok. 12 
miesięcy. Wracamy po kilku latach do budowy mieszkań 
komunalnych…

 Przed nami cztery duże inwestycje, ale to nie 
wszystko. Jest postulat budowy nowej hali widowiskowo-
-sportowej, mamy projekty nowych ulic osiedlowych i nie 
tylko! Reasumując „roboty wystarczy dla każdego burmi-
strza”. Ja wszystkiego chyba nie zdążę zrealizować, ale 
miasto musi się rozwijać…
 Czas jest trudny, bo wiadomo pandemia, ale 
w ekonomice samorządów też nie jest dobrze. Wskaźniki 
makroekonomiczne nie są dobre (inflacja, wzrost cen). Mar-
twię się, że mogą wpłynąć na destabilizację warunków eko-
nomicznych samorządów. Mimo wszystko „róbmy swoje”. ! 

       
                                               Arseniusz Finster
       
                                               Burmistrz Chojnic 

 Działalność przedsiębiorstwa zaczęła się od drobnych remontów. Dziś Gru-
pa Firm Urbaniak Inwestycje to rozpoznawalna marka, a w postawionych przez firmę 
budynkach wielorodzinnych mieszka kilka tysięcy chojniczan. W ostatni piątek za-
łożyciele świętowali 30-lecie w gronie współpracowników i gości.

 Firma została zarejestrowana dokładnie 26 września 1991 roku pod nazwą Za-
kład Ogólnobudowlany Józef Urbaniak. Początkowo stawiała rozmaite obiekty na zlecenie, 
a od 2007 roku działa w budownictwie wielorodzinnym. Rok 2010 zaowocował pierwszą 
samodzielną kompleksową realizacją deweloperską w Chojnicach, za którą szybko poszły 
kolejne, także w innych miastach, m.in. Szczecinku, Kościerzynie i Koszalinie. Suma po-
wierzchni dotychczas wybudowanych mieszkań to aż 66,5 tys. mkw!

Perełka regionu

 Przedsiębiorstwo od początku jest przedsięwzięciem rodzinnym. Założyciela Jó-
zefa Urbaniaka wspierają żona Bożena i dzieci: Joanna i Michał, które na co dzień pracują 
z ojcem i współtworzą Urbaniak Inwestycje. W ostatni piątek rodzina świętowała jubileusz 
w towarzystwie współpracowników, pracowników, przyjaciół i oficjalnych gości. Podczas 
gali nie zabrakło wspomnień, wzruszeń i życzeń. Starosta chojnicki Marek Szczepański, 
burmistrz Chojnic Arseniusz Finster oraz wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański zgod-
nie podkreślali, że firma jest perełką regionu i solidnym partnerem przy wielu inwestycjach. 
– Jestem wdzięczny, że podjęliście się dokończenia przebudowy Chojnickiego Centrum 

Kultury, gdy byliśmy w trudnej sytuacji – zaznaczył burmistrz. „To wspaniały przykład, jak 
firma rodzinna rozwija się, kreuje przestrzeń, dając ludziom to, co najważniejsze: „DOM”, 
a równocześnie angażuje się w działalność społeczną i sportową” – napisał starosta 
w swoich mediach społecznościowych. 

Cegła na pamiątkę

 Gospodarze przygotowali dla zaproszonych wyjątkowe pamiątki: symboliczne 
szklane cegły. Otrzymały je osoby, które dołożyły swoją cegiełkę do rozwoju firmy. Józef 
Urbaniak przy okazji nawiązał też do idei rodem z powieści Żeromskiego i dążenia do speł-
niania marzeń. 
 Tego wieczoru symbol budownictwa miał jeszcze jedno dodatkowe znaczenie. 
Rodzina chciała bowiem wykorzystać radosną okazję do dzielenia się dobrem i przekaza-
nia cegiełki na rzecz małego Aleksa chorego na SMA. Podczas licytacji udało się zebrać 
niezłą sumę – ponad 70 tys. złotych, a i puszka wypełniona była po brzegi.

Kilka ciekawostek o firmie Urbaniak Inwestycje:

• W ciągu trzech dekad przez przedsiębiorstwo przewinęło się 514 pracowników.
• Długość przewodów elektrycznych wykorzystywanych przy budowie jednego bloku to 

21 kilometrów.
• Lokale wybudowane przez firmę znalazły do tej pory 1731 nabywców.

Okrągły jubileusz rodzinnej firmy Urbaniaków

ZDANIEM  BURMISTRZA
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ZDANIEM  OPOZYCJI

Moim zdaniem: 
O samorządowych wynagrodzeniach…

      Nie milkną echa wydarzeń z listopa-
dowej sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, 
gdzie 13 z 20 radnych obecnych na sesji 
poparło uchwałę o podwyższeniu wynagro-
dzenia Burmistrza Miasta Chojnice z 10 620 
zł do 19 995 zł.  Nietrudno dostrzec, że jest 
to wzrost o ok 90%. Jak okazało się w kolej-
nych dniach, sąsiednie samorządy podjęły 
podobne uchwały dotyczące swoich włoda-
rzy. Bo skoro ustawodawca na to pozwolił… 
I tu właśnie rodzi się pytanie – Czy wszyst-
ko co jest dozwolone, jest uzasadnione?

       Znowelizowana ustawa i rozporzą-
dzenie określiły, że wynagrodzenie wójtów 
i burmistrzów w gminach o liczebności od 
15-100 tys. mieszkańców powinno mie-
ścić się w przedziale między 16033,02 zł 
a 20041,50 zł. Zatem jak widać proponowa-
na kwota jest tylko o 46,50 zł niższa od mak-
symalnej jaką możemy ustalić. Pieniądze 
często dzielą ludzi. Tak też stało się w tym 
przypadku. A tak znaczny wzrost niemal za-
wsze budzi kontrowersje i dyskusje wśród 
mieszkańców. Z jednej strony argumenty 
o tym, by rządzących wynagradzać godnie 
za wykonywane obowiązki, a z drugiej stro-
ny konieczność skrupulatnego rozliczania 
każdej złotówki wydatkowanej z naszej sa-
morządowej kasy. Tak jak podkreślałem na 
sesji rady miejskiej podwyżka wynagrodze-
nia, które od wielu lat nie było waloryzowa-
ne, ma uzasadnienie. Niemniej za ustalenie 
wynagrodzenia w górnej części widełek od-
powiedzialność spoczywa na radnych. I o ile 
w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawie-
dliwości przedstawiłem nasze zdanie w tej 
kwestii, to znamienny pozostaje fakt, że nikt 
z radnych rządzącej w mieście koalicji „Pro-
gram 2023” w tym temacie głosu nie zabrał. 
Wypowiadali się tylko ci, którzy w tej spra-
wie decyzji nie podejmowali, czyli burmistrz 
miasta oraz Dyrektor Generalny urzędu 
miejskiego.  Pozostaje tylko pytanie o skalę 
tej podwyżki. 

      Szanowni Państwo, wydaje się, że 
wskazanie tzw. „widełek” w jakich mieścić 
ma się wynagrodzenie miało za zadanie do-
pasowanie go proporcjonalnie do liczebno-
ści gmin z jednej strony, a z drugiej do do-
tychczasowych osiągnięć poszczególnych 
włodarzy. Stąd zadane, na komisji budżetu, 

moje pytania o argumentacje dla wskaza-
nej kwoty podwyżki i jej skutki finansowe 
dla naszej gminy, ponieważ za podwyższe-
niem pensji burmistrza pójdą również pod-
wyżki dla jego zastępcy oraz dyrektorów 
i kierowników. Podejmowaliśmy decyzję do-
tyczącą tej uchwały również w kontekście 
projektu budżetu, który będziemy przyjmo-
wać w przyszłym miesiącu. Z jednej strony 
mamy tłumaczenia pani skarbnik –„Ze skut-
kami finansowymi sobie poradzimy. Nie są 
one aż tak wielkie. Budżet jest przygotowa-
ny.” Z drugiej strony, trzeba również zwra-
cać uwagę na podejmowaną na tej samej 
sesji uchwałę o podwyższeniu podatków, 
czy też planami zwiększania zadłużenia 
miasta w kolejnym roku o 15 mln zł. Tym 
samym zobowiązania kredytowe osiągną 
rekordowy poziom ok 90 mln zł, zbliżając 
się niebezpiecznie do poziomu ok.50 % za-
planowanych w przyszłym roku dochodów.

      Jako radny czułem się w obowiązku 
upomnieć się również o liczną grupę pra-
cowników urzędu miejskiego, szkół, za-
kładów miejskich i instytucji powiązanych, 
którzy zarabiają najniższą krajową lub nie-
wiele więcej. W obecnej, trudnej sytuacji 
ekonomicznej w kraju i na świecie, gdzie 
większość gospodarek światowych boryka 
się wysoką inflacją, każdy z nas chciałby 
więcej zarabiać, by poziom jego dotychcza-
sowego życia się nie obniżył. Nikogo nie 
oburza fakt podwyższenia wynagrodzenia, 
ale jego skala. Zatem skoro NAS STAĆ, to 
dlaczego by nie zwiększyć wynagrodzeń 
wszystkich urzędników na przykład o 15%? 
Przecież oni również zasługują na godną 
zapłatę za swoją pracę.

Grudniowy czas…

      Za kilka tygodni koniec roku. Pande-
mia po raz kolejny układała nasze życie, 
często je komplikując. Ale przed nami czas 
wyjątkowy – Boże Narodzenie. Korzystając 
z okazji, pragnę złożyć Państwu najszczer-
sze życzenia bożego błogosławieństwa dla 
Was i waszych rodzin. Życzę, byście mogli 
spędzić te Święta w gronie najbliższych, 
ciesząc się wzajemną obecnością i nadzie-
ją jaką przynosi Boża Dziecina.

      A w Nowym Roku życzę Państwu speł-
nienia celów, zarówno tych osobistych jak 
i tych zawodowych. Do siego roku!

Ile powinien zarabiać burmistrz?

     Jak Polska długa i szeroka rozpętała się 
dyskusja ile powinni zarabiać włodarze. Cóż, 
kolejny raz mam wrażenie, że jest to wrzut-
ka mająca pewne ukryte cele. Zacznijmy 
od początku. Trzy lata temu wyszły na jaw 
premie w wysokości około 60-70 tys., które 
Beata Szydło przyznała członkom swego 
rządu, „bo im się należały”. Jarosław Ka-
czyński, aby przykryć ten niewygodny fakt, 
nakazał o 20 % zmniejszyć pobory  parla-
mentarzystom i włodarzom. Teraz, „ z inicja-
tywy rządowej” nakazano zwiększyć radom 
powiatów, miast i gmin pensje starostów, 
burmistrzów i wójtów. Aby bardziej gładko 
to przeszło dorzucono możliwość podwyżki 
diet radnych.

     W przypadku chojnickich włodarzy musi 
to być minimum 60, a może być maksimum 
100% w stosunku do obciętych w 2018 za-
robków. Kiedy piszę te słowa, jesteśmy po 
sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, która 
przyznała Arseniuszowi Finsterowi prawie 
stuprocentową podwyżkę. Przy tej okazji nie 
obyło się bez emocji ze strony burmistrza. 
Na pewno ma rację jeśli chodzi o żenująco 
niską wysokość poborów premiera prawie 
czterdziestomilionowego państwa, który 
przy dwudziestu tysiącach pensji brutto do-
staje na rękę ok. 13-14 tysięcy. Morawiecki 
nie jest z „mojej bajki”, ale chodzi mi o oso-
bę sprawującą urząd prezesa Rady Mini-
strów obojętnie z jakiej formacji politycznej 
pochodzi.

      W toku dyskusji wypowiadali się jeszcze 
przewodniczący klubu radnych PiS  Bartosz 
Bluma i Dyrektor Generalny Urzędu Miej-
skiego Robert Wajlonis. W obu wypowie-
dziach pojawiły się wątki, z którymi trudno 
mi się zgodzić. Sugerowanie, że 15 milionów 
złotych kredytu dla miasta powiązane jest 
z podwyżką dla burmistrza, dla mnie też 
pachnie populizmem. Z drugiej strony mó-
wienie o braku podwyżek dla urzędników 
i pracowników jednostek miejskich (przy ich 
niskich poborach) w kontekście podwojenia 
pensji ich szefa jest jak najbardziej zasadne.
Rząd ustalił, że pensja włodarza miasta od 
15 do 100 000 mieszkańców musi się mie-
ścić w przedziale 16-20 tys. zł. Chojnice za-
mieszkuje prawie 40 000 ludzi, więc pewne 
wnioski nasuwają się same. Z drugiej strony 
podobne pobory na najbliższej sesji Rady 

Powiatu Chojnickiego zostaną przyklepane 
dla starosty Marka Szczepańskiego. Usta-
wodawca przewidywał je dla powiatów mię-
dzy 60 a 120 tysięcy mieszkańców, a nasz 
liczy prawie 98 000 duszyczek. Jest jeszcze 
jeden ważny czynnik, który należy brać pod 
wagę. Starosta, wraz z Zarządem Powiatu 
Chojnickiego, odpowiada za realizację bu-
dżetu ok. 150 mln zł, z którego zdecydowa-
na większość to wydatki sztywne. Burmistrz 
miasta Chojnice odpowiada za ok. 250 mln 
złotych budżetu, gdzie procent wydatków 
sztywnych jest mniejszy niż w powiecie. Za 
tym idzie większe pole ryzyka i znaczniejszy 
ciężar gatunkowy sprzecznych oczekiwań 
mieszkańców. Kołdra budżetowa zawsze 
jest za krótka.

     Prezent na święta dla mieszkańców Choj-
nic. Od 2014 roku prezydentem Leszna, 
miasta sześćdziesięciotysięcznego w Wiel-
kopolsce, jest mój kolega Łukasz Boro-
wiak. Z uwagą obserwuję jego poczynania. 
W swoim rodzinnym mieście realizuje cieka-
we pomysły. Jednym z nich jest realizowany 
od kilku lat program wykrywania boreliozy 
wśród mieszkańców Leszna. Okazuje się, że 
wielu z nas ma przewlekłą boreliozę, która 
ujawnia się po latach. Ma ona wiele różnych 
trudnych do wykrycia i prawidłowego zdefi-
niowania objawów. W skali budżetu naszego 
miasta nie są to wielkie pieniądze, jeśli rozło-
ży się to na lata. Może warto rozpocząć taki 
program w Chojnicach?

Świątecznego wytchnienia
od codzienności, radosnych spotkań 

z Najbliższymi i podładowania 
akumulatorów optymizmu
na czas poświąteczny ;)
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Wiesława Gołuńska
nauczycielka historii, regionalistka

HISTORIA  CHOJNIC

 Dawniej zmarłych grzebano na cmentarzach 
przykościelnych i w podziemiach kościołów – kryptach. 
W nich składano zwłoki ludzi znanych czy zasłużo-
nych. W Chojnicach istniały cmentarze przykościelne 
(przy kościele farnym, kościele augustianów i przy ko-
ściołach św. Jerzego i św. Ducha). 

 Obecnie czynne są cmentarze: parafialny pod 
opieką parafii kościoła p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
i cmentarz gminy miejskiej – tzw. komunalny. Cmentarze 
przyświątynne istniały także przy kościołach filialnych – na 
Przedmieściu Człuchowskimi i Gdańskim. Tam składano 
do grobu zmarłych ze szpitali,  przytułków: cmentarz przy 
kościele – szpitalu św. Ducha na Przedmieściu Człuchow-
skim i cmentarz kościoła – szpitala p.w. św. Jerzego na  
Przedmieściu Gdańskim. Własny cmentarz przyklasztorny 
założyli chojniccy augustianie. Wymienione cmentarze nie 
zachowały się. Są nekropolie, które zamknięto dla pochów-
ków (Dolina Śmierci, Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich, 
cmentarz żołnierzy radzieckich). Zachowały się ponadto 
ślady nieistniejących miejsc wiecznego spoczynku (np. 
Wzgórze Ewangelickie, Góra Krzyżowa, cmentarz francu-
ski, ruski i cmentarze żydowskie). 

Początki

 W początkach ery chrześcijańskiej, ciała zmarłych 
w ośrodkach miejskich, grzebano w katakumbach. Z ogło-
szeniem w 313 r. wolności wyznania dla chrześcijan, roz-
poczęto budowę budynków na cele kościelne, ukształtował 
się zwyczaj grzebania wiernych w murach kościelnych. 
Grzebanie zmarłych w kościołach wyczerpało ilość miejsc 
grzebalnych. W świątyniach chowano jedynie duchownych, 
osoby zasłużone. Z tego względu wszystkich pozostałych 
wiernych parafii  grzebano na placu przed lub wokół kościo-
ła. Tak powstały cmentarze przykościelne. Rozwój osad, 
wzrost liczby ludności, względy sanitarne, sprawiły, że 
zaczął się upowszechniać pogląd, iż ciała zmarłych nale-
żałoby grzebać w miejscach oddalonych od kościołów i od 
samych osad ludzkich. Kres grzebaniu zmarłych na cmen-
tarzach przykościelnych, położyła Francja (II połowa XVIII 
wieku). Za jej przykładem jako pierwsza poszła Polska. To 
początki zakładania cmentarzy pozamiejskich. Chojnickie 
miejsca pochówku tego rodzaju to m.in. cmentarz ewange-
licki, szwedzki, ruski i francuski.

Cmentarz ruski

 W II połowie XVIII wieku Prusy Królewskie, jak 
i Chojnice znalazły się w wirze wielkiej polityki. Rzeczpo-
spolita w okresie wojny siedmioletniej (1756-1763) zacho-
wała neutralność, mimo to nie uniknęła niszczących na-
stępstw wojny. W wojnę zaangażowały się Prusy i Rosja, 
a położenie geograficzne Polski przekształciło ziemie pol-
skie w bazę i zaplecze frontu. Rządy Augusta III nie uchro-
niły Polski przed bezkarnymi przemarszami, rekwizycjami  
i grabieżami obcych armii. Przemarsze wrogich wojsk wio-
dły przez różne prowincje Rzeczypospolitej, również przez 
Prusy Królewskie. 

Chojnice. „Cmentarz ruski” umiejscowiono na tzw. Polu 
Wiatraków, blisko obecnej wieży ciśnień przy ulicy Sępo-
leńskiej i al. Matki Bożej Fatimskiej (fot. W. Gołuńska).

 Tragiczne losy miast Pomorza Nadwiślańskie-
go dotknęły nasze miasto. 11 marca 1758 r. w Chojnicach 
pojawił się  oddział rosyjskich huzarów, rekwirując konie 
i zboże opuścił miasto. Osiem dni później wkroczyły kolej-
ne oddziały rosyjskie. Wypoczęte i zaopatrzone opuściły 
miasto kierując się na Pomorze Zachodnie. W listopadzie 

armie rosyjskie powróciły na okres zimowy do Prus Królew-
skich. Wokół Chojnic zakwaterowały pułki piechoty i  jazdy. 
W mieście umieszczono 1300 chorych i rannych żołnierzy. 
Brak odpowiedniej opieki, złe warunki sanitarne przyczyni-
ły się do wybuchu epidemii tyfusu plamistego i dezynterii. 
Wielu z nich zmarło i zostało pochowanych na cmentarzu 
prawosławnym, określanym wcześniej jako „cmentarz ru-
ski” położonego na tzw. Polu Wiatraków, blisko obecnej 
wieży ciśnień przy ulicy Sępoleńskiej i al. Matki Bożej Fa-
timskiej. Uległ likwidacji w 1800 r. 
  Wiosną 1759 r. 200 osobowy oddział Kozaków obsadził 
mury i bramy miejskie.   Z tego okresu  odnotowano zdarze-
nie śmierci jednego z nich. Na tzw. „Ruskiej Cegle” od stro-
ny północnej Bazyliki został wyryty napis: „Tu leży Moskal, 
pełnił w dniu 25 maja 1759 r. straż, spadł z wieży  kościelnej 
i tam został pochowany”. Przez następne miesiące przez 
miasto przemierzały oddziały rosyjskie. Powróciły do Choj-
nic na okres zimowy. Wobec całkowitego zubożenia kraju 
przybyłe wojska rosyjskie na Pomorze wycofały się w głąb 
Rzeczypospolitej. Po zawarciu pokoju przez cara Piotra 
III wojska rosyjskie wycofały się z Pomorza Zachodniego, 
później opuściły Prusy Królewskie, a Chojnice ostatecznie 
w sierpniu 1762 r.

dezynteria – ostra choroba zakaźna jelit, w szczególności 
jelita grubego, której objawem jest uporczywa biegunka. 
Nieleczona prowadzi do śmierci.

grenadier (z franc.) – formacja piesza powstała na zacho-
dzie Europy w pierwszej połowie XVII w., której głównym 
zadaniem było miotanie granatów ręcznych. W XVIII wieku 
oddziały grenadierów przekształciły się w doborowe jed-
nostki przeznaczone do ataków na bagnety. Grenadierzy 
uzbrojeni byli w karabiny z bagnetami.

Kozacy – ukraińskie oddziały kawalerii  w Rosji Carskiej.  

Moskal – pogardliwa nazwa Rosjanina w języku polskim; 
wywodzi się bezpośrednio od „Moskwy”.

muszkieterowie, muszkieterzy – terminem tym określa 
się formacje wojskowe piechoty uzbrojone w muszkie-
ty (broń palną). Była to formacja wojskowa występująca 
w XVI-XVII wieku w niemal wszystkich armiach europej-
skich i nie tylko. Na ich uzbrojenie składały się muszkiety, 
skąd przyjęto nazwę oraz rapiery (broń biała).

Pole Wiatraków – do roku 1772 w okolicy Chojnic stało 60 
wiatraków. Pole Wiatraków ciągnęło się od szosy Bytow-
skiej ku Człuchowskiej, Tucholskiej i Sępoleńskiej. 

tyfus plamisty – ostra wysypkowa choroba zakaźna prze-
noszona przez wszy odzieżowe, której powikłania mogą 
prowadzić  do śmierci.

Piechota wojsk rosyjskich w 1762 roku: tworzyli ją  grenadierzy i muszkieterzy (rys. W. Gołuńska).
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Chojnickie kościo ły ewangelickie w czasach Re formacji Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych
artykułów, książek i publikacji naukowych.

HISTORIA  CHOJNIC

          Przewroty religijne dotyczące XVI stulecia w staro-
stwie człuchowskim nieodwracalnie łączą się z dwoma sta-
rostami człuchowskimi, ojcem i synem Januszem i Stanisła-
wem Latalskimi.  W 1555 roku miasto Chojnice najbardziej 
znaczne w człuchowskim starostwie, przyjęło urzędowo 
wyznanie augsburskie. Pierwszym ogniskiem luteranizmu 
w Chojnicach był klasztor augustianów fundowany w 1356 
roku, (do roku 1712 wszystkie kościoły augustianów były 
drewniane), wchodzący w skład  saskiej prowincji zakon-
nej, tej samej, z której wywodził się Marcin Luter, miejscowe 
walki religijne toczyły się w latach 1555 – 1616. Reformacja 
zbierała krwawe żniwo.

 Kościół augustianów z 1712 roku (tzw. Konwikt)

          W 1555 roku na przykościelnym cmentarzu chojnickiej 
fary zabito jej proboszcza ks. Schnitkiego. Luteranie zajęli 
wówczas chojnicką farę pw. Ścięcia św. Jana Chrzcziciela, 
zbudowaną w latach 1340 – 1360 na miejscu poprzedniego 
kościoła drewnianego, którą odzyskał dopiero po 60 latach 
ks. Jan Gleissen-Doręgowski w dniu 04.09.1616 r. W tym 
czasie chojniccy proboszczowie przenieśli się do pobliskich 
Powałek gdzie miejscowy kościół przekształcono w kościół 
parafialny. Czynności kapłańskie w Powałkach sprawowali 
ks. Jan Wysocki zm.1572r. i ks. Jakub Tech zm.1579r. Były 
więc Powałki w tych czasach kolebką katolicyzmu, wysep-
ką otoczoną ewangelickimi zborami, ostoją wiary katolickiej 
w całym regionie, gdyż w Chojnicach i okolicy kościoły opa-
nowane były przez protestantów (Chojniczki, Krojanty, Je-
ziorki, Nowa Cerkiew). Pierwszym duchownym luterańskim 
był eksdominikanin chełmiński, Elroteus Berent (zm.1568).

 Chojnicka Fara

Ciekawostką natomiast jest, mianowanie predykanta zam-
kowego (kaznodzieja protestancki) w Człuchowie, Jana Ed-
garda – plebanem chojnickim. Kiedy w 1616 roku proboszcz 
katolicki powrócił do Chojnic, dotychczasowa parafia zosta-
ła zniesiona a kościół z Powałek w roku 1617 przyłączył ar-
cybiskup gnieźnieński i prymas polski Wawrzyniec Gembic-
ki, jako filię do Nowej Cerkwi. W starostwie człuchowskim 
skończyły się rządy proluterskiego Stanisława Latalskiego, 
który zmarł w 1598 roku.  Następni starostowie sprzyjali ka-
tolicyzmowi. 15 października 1603 roku katolickim probosz-
czem zostaje Jan Gleissen Doręgowski z rodziny zamiesz-
kującej pobliskie Jarcewo. Nadmienić należy, że w roku 
1555 luteranie przejęli również szkółkę parafialną, którą 
odzyskał ks. Jan Dorengowski w 1618 roku.  Szkoła zloka-
lizowana była przy plebanii. Po śmierci ks. Dorengowskie-
go wybudowano nowy budynek w pobliżu fary mieszczący 
izbę lekcyjną, mieszkanie nauczyciela i służby kościelnej. 
Wraz z wprowadzeniem regularnych nabożeństw luterań-
skich w 1555 roku, w dawnej katolickiej szkole parafialnej, 
przy znacznym wsparciu starosty człuchowskiego Stani-
sława Latalskiego, utworzono ewangelicką szkołę miejską. 
Po zwróceniu w 1618 roku szkoły katolikom, szkołę miejską 
przeniesiono do nowo wybudowanego w roku 1617 budyn-
ku w południowej części miasta (dawniej ul. Szkolna, dzisiaj 
ul. Staroszkolna). Od tego czasu istniały w Chojnicach dwie 
szkoły nauczania początkowego: katolicka szkoła parafial-
na i ewangelicka szkoła miejska.

          Następnym przejętym przez luteranów kościołem, był 
kościół pw. św. Jerzego, położony poza murami miejskimi 
na tak zwanym Gdańskim Przedmieściu (dzisiaj rejon placu 
św. Jerzego). W latach sześćdziesiątych XIV wieku miasto 
i okolice nawiedziła zaraza, która była bodźcem do wybu-
dowania na Gdańskim Przedmieściu szpitala wraz z kościo-
łem. Ufundował go około 1360 roku wielki mistrz krzyżacki 
Winrich von Kniprode. Kościół posiadał konstrukcję szkie-
letową wypełnioną ceglanym murem, był kryty dachówką. 
Na niewielkiej wieży znajdował się dzwon odlany w 1412 
roku. Do kościoła należały trzy ogrody, z których czynsz 
dzierżawny był przeznaczony m.in. na utrzymanie przyko-
ścielnego szpitala. Obok szpitala i kościoła znajdował się 
drewniany dom z dwiema izbami i łaźnią, przeznaczony dla 
kapłana opiekującego się kościołem. Zwierzchność nad 
kościołem sprawował chojnicki proboszcz. W 1433 i 1466 
kościół niszczony był pożarami. Został odbudowany przez 
fundację Marcina Ditlifa w 1519 roku.  Ponownie uległ znisz-
czeniu w połowie maja 1657 roku przez Szwedów, i nie zo-
stał już odbudowany W 1555 roku zajęty został przez lute-
ranów, którzy mieli go w posiadaniu do 1616 roku. 

 Kościół św. Jerzego,  grafika Fr.Pabicha

Z czasem kościół przestał pełnić funkcję sakralną gdyż 
w jego wnętrzu urządzono szpital. Całkowitemu zburzeniu 
uległ kościół wraz ze szpitalem w 1741 roku. Po rozbiórce 
w XVIII w. ks. Józef Trzebiatowski postawił w tym miejscu 
pomnik św. Jana Nepomucena. Pomnik usunięto w okre-
sie Kulturkampfu i po pewnym czasie ustawiono wysoką 
kolumnę z metalowym krzyżem, którą z kolei zniszczyli 
hitlerowcy.

Kościół św. Ducha

          Kolejnym, przejętym kościołem leżącym za murami 
miasta, był kościół pw. św. Ducha zwany też Prepozytor-
nią lub Proboszczówką. Pierwotny kościół zbudowany zo-
stał w 1441 roku, przetrwał do roku 1610, kiedy to spłonął. 

W 1555 roku podobnie jak pozostałe chojnickie kościoły, 
został przejęty przez gminę protestancką. W 1610 roku 
gruntownie przebudowany przez luteranów i powiększony 
o szpital ( z tego powodu luteranie nie oddali go katolikom), 
znowu spłonął w 1660 roku. Ponownie odbudowany prze-
trwał do 1937 roku. Pozostał kościołem protestanckim, filial-
nym do kościoła św. Trójcy. Zbudowany w stylu pruskiego 
muru, posiadał jedną miedzianą wieżę barokową. Ostatnio 
służył za kostnicę a przyległy szpital za dom starców gmi-
ny luterańskiej. Na skutek nagłego pochylenia się wieży, 
kościół rozebrano. Jako dzwonnica tego kościoła od XIX 
wieku służyła Brama Człuchowska. Położony był na skrzy-
żowaniu ówczesnej ul. Człuchowskiej i Pl. Jagiellońskiego 
naprzeciwko szkoły Podstawowej nr 1.
 
          Ostatnim ewangelickim kościołem był kościół pw. 
św. Trójcy. Po oddaniu fary katolikom luteranie stanęli wo-
bec problemu własnego zboru. Kościół św. Ducha był za 
mały do celów kultu, więc ewangelicy przystosowali do 
nabożeństwa salę na piętrze ratusza miejskiego stojącego 
na rynku. Poświęcenia zboru pw. Św Trójcy we wrześniu 
1620 roku dokonał pastor Kasper Schumann. Niedługo po 
tym protestanci zajęli cały ratusz. Pomimo zakazu królew-
skiego z 1632 roku Chojniccy protestanci wznieśli w 1649 
roku nowy zbór, za co miasto zostało ukarane ekskomuni-
ką. Gdańscy kupcy fundowali witraże i polichromię ołtarza 
(1666-1675). W zboże do czasu pożaru znajdował się obraz 
malowany w kształcie lichtarza i zawierający całą osnowę 
confessionis Augustanae. W 1657 roku zbór spłonął, jednak 
wkrótce został odbudowany (1660). Ponownie uległ znisz-
czeniu w wielkim pożarze miasta w 1742 roku. Wówczas 
odbudowie sprzeciwili się chojnicki proboszcz katolicki, ks. 
Józef Trzebiatowski i archidiakon Kamieński Józef Jakub 
Chyliński. Długotrwały spór zakończył się ugodą w 1751 
roku. Za cenę włączenia się miasta do odbudowy zniszczo-
nej także w pożarze chojnickiej fary, władze kościoła kato-
lickiego zniosły narzuconą wcześniej ekskomunikę. W 1749 
roku na wieży zboru umieszczono zegar a jej dach pokryto 
miedzianą blachą. W 1750 roku zamontowano nowe ław-
ki. Z galerii na wieży od niepamiętnych czasów orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sylwestra grała melodyjną 
pieśń „Ciebie Boże chwalimy”. Gmina ewangelicka założy-
ła jednocześnie swój cmentarz w okolicy Bramy Gdańskiej 
gdzie zaczęto wznosić kaplicę cmentarną. Dwa lata później 
wybudowano nowy dom mieszkalny dla pastora. Była to bu-
dowla murowana z cegły o trzech izbach na parterze.( tak 
zwana Akademia Żebracza, budynek Nr 24 przy obecnej 
ul. Zielonej. Nad wejściem do budynku widniał napis: ”Edel 
sie der Mensch, hilfeich Und Gut” – „Bądź szlachetny, do-
bry i pomocny w potrzebie”. Późnobarokowy kościół służył 
chojnickim luteranom do listopada 1939 roku, kiedy to hi-
tlerowcy rozpoczęli jego rozbiórkę z myślą o powiększeniu 
przestrzeni dla organizowanych hitlerowskich manifestacji.

   Kościół św. Trójcy
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Ks. Leon Masłowski – pasjonat etnografii
Kazimierz Jaruszewski
Prezes Chojnickiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk

TWARZE Z PRZESZŁOŚCI

Późniejszy kapłan i zbieracz folkloru urodził się 
20 września 1843 r. w Sąpolnie (powiat człuchowski) 
w rodzinie organisty Mateusza, właściciela 20- hek-
tarowego gospodarstwa. Drewniany kościół katolicki 
w Sąpolnie zamknięto już w 1797 roku, zaś dwadzieścia 
lat później rozebrano. Ojciec Leona był zatem prawdo-
podobnie organistą w pobliskich Konarzynach, choć 
w źródłach nie pojawia się jego nazwisko. 

Leon Masłowski kształcił się w gimnazjum chojnickim 
(od 1855) jako stypendysta Towarzystwa Pomocy Nauko-
wej  i Generalnego Wikariatu. Pragnął zostać księdzem, 
podobnie jak wielu innych wówczas maturzystów. Po egza-
minie dojrzałości (1864) studiował w Seminarium Duchow-
nym w Pelplinie i otrzymał 12 IV 1868 święcenia kapłańskie. 
Był wikarym w Pelplinie, Brusach,  Św. Wojciechu, admini-
stratorem w Pieniążkowie (1872) oraz wikarym w Polskim 
Brzoziu (od 1872). Parafia w Brzoziu swoją metryką sięga 
średniowiecza – utworzona została w XIV wieku przez bi-
skupa Jana herbu Nałęcz. Do diecezji płockiej należała po-
nad 500 lat, dlatego Brzozie było nazywane Polskim  w od-
różnieniu od pobliskiej miejscowości Brzozie należącej do 
dzierżaw krzyżackich i zwanej Niemieckim, a po II wojnie 
światowej Lubawskim.  Ks. Masłowski po trzech latach po-
sługi wikariuszowskiej został proboszczem w Brzoziu (po 
śmierci ks. B. Buchtera).

Do Maryi Łaskawej

Siedmioletni okres zarządzania parafią ks. Leona Ma-
słowskiego zapisał się złotymi zgłoskami w jej bogatej, 
wielowiekowej historii. Przede wszystkim nowy proboszcz 
przystąpił do gruntownego remontu drewnianej świątyni 
wybudowanej pół wieku wcześniej w miejsce poprzednie-
go kościoła  z XVI stulecia. A Brzozie (dekanat brodnicki) 
szczyciło się i chlubi nadal cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej. Ówczesny proboszcz Masłowski przyczynił się 
do postawienia neogotyckiego ołtarza, w którym znalazł 
miejsce obraz stanowiący serce sanktuarium. Staraniem 
księdza wizerunek Maryi z Dzieciątkiem poddany został 
konserwacji. Już wtedy widoczne było zainteresowanie ka-
płana sztuką religijną, ale także ludową.

Współcześnie do Brzozia przed oblicze koronowanej 
w 2009 r. Maryi Łaskawej przybywają również narzeczeni, 
aby powierzyć jej opiece przyszłe wspólne życie małżeń-
skie. Warto dodać, iż obraz (nieznanego artysty) powstał 
w XVI w. i rychło zaczął cieszyć się opinią cudownego. 
Liczne wota z imionami osób potwierdzają doznane przez 
nich łaski za wstawiennictwem Matki Bożej. Dzięki wysił-
kom ks. Masłowskiego sanktuarium zyskało blask i było 
chętnie nawiedzane przez pielgrzymów.

Wyroki skazujące

Działalność organizacyjna i duszpasterska w Brzoziu 
nie ograniczała jednak podróżniczych i etnograficznych 
pasji kapłana rodem z kaszubskiego Sąpolna. Szczególnie 
że w okresie Kulturkampfu jako wikariusz nie mógł legalnie, 
bez zgody władz świeckich,  sprawować posługi na terenie 
parafii. Naruszenie ustaw majowych (z 1873 r.) skutkowa-
ło represjami i więzieniem. Sąd w Brodnicy skazał go za 
,,nielegalne pełnienie funkcji duchowych” na 2 talary grzyw-
ny oraz otrzymał nakaz (20 sierpnia 1874 r.) opuszczenia 
terenu rejencji kwidzyńskiej. Ponieważ tego nie wypełnił, 
został przemocą wywieziony ( 11 września 1874 r.) do Byd-
goszczy. Sąd w Brodnicy skazał go ponadto zaocznie na 50 
talarów grzywny. Zapadło na niego jeszcze kilka wyroków 
skazujących (na łączną sumę 475 marek). Ks. Masłowskie-
go nie stać było na opłacenie grzywny, dlatego aresztowa-
no go w Sopocie (11 lipca 1875 r.), gdzie przebywał w celu 
zdrowotnym. Więziony był w Wejherowie, lecz następnego 
dnia został zwolniony, ponieważ grzywnę uregulowała  nie-
znana osoba z Sopotu.

Nuty z kleksem

Ks. Leon Masłowski nie zdobył specjalistycznego wy-
kształcenia w zakresie etnografii czy kulturoznawstwa. 
Zbierał jednak pieśni ludowe i według oceny Oskara Kol-
berga był dobrze obeznany z obyczajami ludu pomorskie-
go. Lubił szczególnie szętopórki – żartobliwe pieśni kaszub-
skie. Towarzyszył też O. Kolbergowi w 1875 roku, kiedy 
dotarł on na Pomorze w celach naukowych. Przebywając 
w drugiej połowie sierpnia tego roku w Sopocie, odbył z nim 
wycieczki do kilku miejscowości, m.in. Oksywia i Wielkiego 
Kacka (obecnie w granicach Gdyni). Póżniej ks. Masłow-
ski przesłał wielkiemu uczonemu rękopisy czterech pieśni, 
które zachowały się w zbiorach kolbergowskich. Co cieka-
we, duży kleks uniemożliwił odczytanie fragmentu zapisu 
nutowego.

Sopot, do którego ks. Masłowski dotarł pociągiem (linię 
kolejową oddano do użytku niedługo wcześniej), okazał się 
ważnym miejscem w jego biografii. Lato 1875 r. zapamiętał 
do końca swego krótkiego życia. Przyjechał „do wód” w celu 
podreperowania zdrowia, a czekało go aresztowanie, zaś 
miesiąc później wspólne wędrówki (również do Gdańska) 
z samym Kolbergiem.

Po dziesięcioletniej posłudze duszpasterskiej w Brzo-
ziu ks. Leon Masłowski został proboszczem w Górznie (od 
sierpnia1882 r.).  Zmarł tam 19 lutego 1886 roku. Przeżył 
zaledwie 42 lata.

Parafia Wszystkich Świętych w Brzoziu
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HISTORIA  CHOJNIC

100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.

         W ramach cyklu ”z wizytą w fabryce, czyli tech-
nologia w praktyce” dzieci z lokalnej sekcji karate 
tradycyjnego Katana odwiedziły chojnicki zakład pro-
dukcyjny MG - Mecen Grupa - producenta systemów 
elewacyjnych, świadczącego także usługi malowania 
proszkowego i obróbki metali.

         Podczas wizyty w zakładzie największe emocje wzbu-
dziła maszyna do cięcia wodą. Dzieci słysząc że jest ma-
szyna, która strumienim wody potrafi przeciąć niemalże 
każdy materiał popadły w euforię. Przemówiło to bardzo do 
ich wyobraźni. Na miejscu zostały wycięte próbki z różnych 
materiałów oraz przygotowana tablica pamiątkowa z nazwą 
klubu Karate Katana.

Jednak jak to jest z tym cięciem wodą? 
Czy faktycznie możemy ciąć wodą?

         Otóż nie do końca jest to prawdą. Nazwa cięcie wodą, 
bądź waterjet to nazwa potoczna, a fachowo cięcie wodą 
to cięcie abrazyjne. Głównym czynnikiem tnącym nie jest 
sama woda, lecz ścierniwo, czyli drobinki materiału ścier-
nego. Technologia cięcia wodą nie jest też żadną nowinką 
technologiczną, bowiem swoje początki datuje już na lata 
30 XX wieku. Żeby znaleźć swoje przemysłowe zastosowa-
nie w fabrykach, musiała jednak nieco poczekać. Maszyna 
waterjet zbudowana jest z dwóch segmentów; pompy oraz 
korpusu. Można powiedzieć, że ta wysokociśnieniowa pom-
pa to takie serce maszyny. Średnia moc pompy to około 
3,5 tysiąca barów. Wyobraźcie sobie, że ciśnienie w wężu 
strażackim to zaledwie kilkanaście barów, a tu w pompie 
waterjeta wynosi ono ponad 3 tysiące. Wartości te są takie 
wysokie, bowiem zadaniem pompy jest dostarczanie wody 
pod wysokim ciśnieniem do głowicy tnącej. W głowicy wła-
śnie znajduje się kluczowa dla całego procesu kryza. Tu 
zachodzi wymiana energii skumulowanej w ciśnieniu wody 
na energię kinetyczną, czyli prędkość. Kryza, to niewiel-
ki, okrągły, metalowy element o średnicy 10mm z otwo-
rem wynoszącym około 0,25mm-0,36mm w zależności 
od typu. Jak już zostało wspomniane, to w nim następuje 
najistotoniejszy proces cięcia, czyli zamiana energii. Woda, 

przeciskając się przez maleńki otwór, nabiera ogromnej 
prędkości (około 3x większej niż prędkość dźwięku), a na-
stępnie trafia do komory miksującej, a dalej do dyszy mik-
sującej. W komorze miksującej dołączane do wody jest 
ścierniwo, które woda rozpędza do szybkości zbliżonej do 
prędkości dźwięku. Mieszanie wody ze środkiem ściernym 
odbywa się w dyszy miksującej, gdzie formowana jest do-
celowa struga wodno-ścierna. Cały ten proces cięcia, choć 
w percepcji dzieci może wydawać się magiczny, w całości 
oparty jest na zasadach fizyki. W cięciu wodą najpraktycz-
niejsza jest uniwersalność tej technologii, bowiem możemy 
ciąć nią prawie każdy materiał. Od szkła, poprzez kamień 
naturalny, płytki ceramiczne, metal, tworzywa sztuczne, 
czy drewno.    

      Cykl spotkań “z wizytą w fabryce” ma na celu oswajanie 
najmłodszych z procesami produkcyjnymi. Firma MG chce 
uświadamiać, że od pomysłu wszystko się zaczyna, a nie-
możliwe nie istnieje.Przykład tak wszechstronnej technolo-
gii jak cięcie wodą najlepiej to uświadamia. Na waterjecie 
możemy wycinać nie tylko skomplikowane elementy do pro-
dukcji, ale też jak to było w przypadku wycieczki – wyciąć 
pamiątkową tablicę z nazwą ulubionego klubu karate.

       Firma z chęcią zaprosi do odwiedzin inne zorganizowa-
ne grupy. Jesteśmy otwarci na współpracę, a naszą pasją 
jest dzielenie się wiedzą.

Z wizytą w fabryce – maszyna do cięcia wodą

Słowo Pomorskie, Numer 277. Toruń, sobota 3 grudnia 1921

~ Chojnice. (Pożar). W sobotę 26 listopada o godzinie 5-ej rano wybuch w niewytłuma-
czalny sposób pożar który zniszczył część poddasza w domu urzędniczym obok dworca 
kolejowego. Tylko dzięki energicznym wysiłkom ochotniczej straży pożarnej dało się pożar 
umiejscowić i zapobiec dalszym szkodom.

Słowo Pomorskie, Numer 279. Toruń, wtorek 6 grudnia 1921

~ Chojnice. (Wkroczenie pułku kaszubskiego). W zeszłą sobotę (3 grudnia, przyp. red.) 
przed południem wkroczył do naszego miasta pułk kaszubski składający się ze sztabu puł-
ku, 1-go baonu i baonu sztabowego. Oficjalne przyjęcie nastąpiło na rynku o 11:00 przed 
południem.

Słowo Pomorskie, Numer 281. Toruń, czwartek 8 grudnia 1921

~ Brusy, powiat chojnicki. (Obchód listopadowy). Z inicjatywy inspektora szkolnego pana 
Hoffmanna z Brus, obchodzono u nas wieczór listopadowy bardzo uroczyście. Urozmaico-
ny program oraz szlachetny cel jakiemu obchód był poświęcony zgromadził liczne obywa-
telstwo Brus i okolicy do sali pana Bruskiego. Obchód rozpoczął się prologiem wygłoszo-
nym przez pannę Bukowską, zaś słowo wstępne wygłosił inspektor pan Hoffmann, który 
wskazał na cel i znaczenie wieczoru listopadowego. Wielkie wrażenie na widzach zrobiły 
występy pp. Kursistów, którzy od kilku tygodni kształcą się w Brusach na przyszłych wy-
chowawców naszej młodzieży. Zapał pomiędzy tymi młodymi obywatelami i chęć do pracy 
jest wielka z czego się bardzo cieszyć należy, ponieważ brak sił nauczycielskich daje się 
w tutejszych okolicach bardzo odczuć na czym oświata cierpi. Oprócz miejscowego ducho-
wieństwa i księdza Czapiewskiego z Swornigaci brała udział w uroczystości pani Szuma-
nówna z Kuratorium w Toruniu, która w krótkich słowach wskazała na znaczenie powstania 
listopadowego podnosząc, że naród nauczył się walczyć i pracować dla ojczyzny, którą po 
przeszło wiekowej niewoli odzyskał.

Słowo Pomorskie, Numer 283. Toruń, niedziela 11 grudnia 1921

~ Brusy, powiat chojnicki. (Niezrozumiałe postępowanie władz leśnych). Każdy kto zmu-
szony był zwozić drzewo z okolicznych lasów jak Przymuszewa,  Parzynia i Widnia, ten 
dziwił się postępowaniu władzy leśnej, iż ta lekkomyślnie pozwala pracownikom leśnym 
ustawiać na sprzedaż drzewo tam, gdzie takowe ściętem było. Dawniej ustawiano drzewo 
na miejscach do których był łatwy dojazd, a dziś ustawia się je w takich, do których często 
w ogóle dojechać nie można, nie chcąc na niebezpieczeństwo narażać całego zaprzęgu. 
Spodziewać się należy, że panowie leśnicy postarają się o to, iż w przyszłości każą usta-
wiać drzewo przy dróżkach, skąd je łatwiej będzie można wywieźć.

Słowo Pomorskie, Numer 287. Toruń, piątek 16 grudnia 1921

~  Chojnice. (Ukarany szpieg). Tutejsza izba karna na rozprawie swej w ostatnich dniach 
zasądziła wachmistrza policji Fryderyka Warnala na półtora roku więzienia za szpiegostwo 
na korzyść Niemiec. Zasądzony robił notatki o dyslokacji wojsk polskich.

Słowo Pomorskie, Numer 292. Toruń, czwartek 22  grudnia 1921

~ Czersk. (Nowe pismo). W mieście naszem zacznie wychodzić od 1 stycznia nowe pismo 
codzienne pod redakcją p. Mieczysława Piechowskiego dawniejszego redaktora Dziennika 
Chojnickiego. Wydawcą jest pan doktor Zehmke w Czersku.

Słowo Pomorskie, Numer 293. Toruń, piątek 23  grudnia 1921

~ Chojnice. (Straszny mord). We wtorek w południe zamordowano na wybudowaniu w Ry-
tlu 16 letnią córkę familji  Zygmańskich w bestialny sposób. Gdy matka zamordowanej uda-
ła się z obiadem dla męża do tartaku wtargnęli nieletni wyrostki do mieszkania, w którym 
znajdowała się owa dziewczyna sama i zabili ją pałką. Następnie pootwierali wszystkie 
szafy lecz zostali zapewne spłoszeni gdyż nie zdążyli nic ze sobą zabrać i zostawili nawet 
pieniądze na stole. Mord ten dokonany w biały dzień budzi w całej okolicy jak największe 
oburzenie. Żandarmeria, która natychmiast mordem się zajęła przyaresztowała 17-letnie-
go wyrostka, nazwiskiem Drewek. Śledztwo w toku.

Słowo Pomorskie, Numer 298. Toruń, piątek 30  grudnia 1921

~ Chojnice. (Sprzedaż osad kolon.)  W najbliższym czasie zostaną rozsprzedane osady 
kolonistów podlegające anulacji, a mianowicie w powiecie chojnickim,  miejscowościach: 
Bonhausen: 6 osad w wielkości od 48 do 65 mórg,  Lichnowy: dwie osady w wielkości od 91 
do 125 mórg,  Kłodawa:  17 osad wielkości od 4 do 80 mórg, Gockowice: 4 osady wielkości 
od 36 do 42 mórg i kuźnia z 9 morgami roli, Powałki 28 osad w wielkości od 29 do 102 mórg 
i kuźnia z 29 morgami roli, Pawłówko: 12 osad od 45 do 102 mórg, kuźnia z 28 morgami roli 
i 4 osady robotnicze,  Mokre: 8 osad w wielkości od 36 do 58 mórg i jedna osada robotnicza 
i kuźnia z dziewięcioma morgami roli nowy dwór 5 osad od 32 do 70 morg i kuźnia z 28  
morgami roli. Sterczewo: 3 osady od 32 do 60 mórg roli, 1 kuźnia z 29  morgami roli i osada 
kołodz. z 24 morgami roli,  Lotynia: 8 osad od 48 do 80 mórg roli, 1 osada robotnicza, Mela-
nówko: 5 osad od 40 do 60 mórg roli,  Sławęcin: 8 osad od 60 do 88 mórg roli,  Ogorzeliny: 
13 osad od 48 do 106 mórg, 2 osady robotnicze i kuźnia z 1 mórg. ziemi. 
       Wobec dużej liczby zgłoszonych już wniosków Pow. Urząd Ziemski w Chojnicach 
przyjmować będzie zgłoszenia od reflektantów na osady tylko włącznie do 5 stycznia 1922 
roku. Reflektanci  na powyższe osady powinni zgłosić się w Powiatowym Urzędzie Ziem-
skim w Chojnicach Dworcowa 15, w środy i soboty od 9 do 1-ej, w inne dni wyjątkowo od 
11 do 1-ej.
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CHOJNICZANIE  Z  PASJĄ

Marek Szczepański  ma wiele pasji. Najbardziej po-
chłaniają go dwie z nich: fotografia i jazda na rowerze.  
O pasjach, które czasami „rodzą inwestycje” i pięk-
nie otaczającej nas przyrody rozmawiam ze starostą 
chojnickim.

Od kiedy fotografujesz
i co było inspiracją do tej pasji?      

Moja przygoda z fotografią rozpoczęła się, kiedy miałem 
ok 11 lat. Wówczas dostałem od rodziców pierwszy aparat 
Smienę 8M. Mam ją do dzisiaj, chociaż już bardziej jako 
pamiątkę. Był to mój wymarzony prezent. Praca, a może 
jeszcze bardziej zabawa z tym aparatem była niespodzian-
ką. O jakości zdjęć dowiadywałem się dopiero, kiedy od-
bierałam odbitki. Pamiętam historię, kiedy „upolowałem” 
zimorodka. Byłem z siebie bardzo dumny do momentu, 
kiedy odebrałem wywołane zdjęcia. Okazało się, że źdźbło 
trawy, którego nie zauważyłem, po prostu „zabrało” mi całą 
ostrość. No a poza tym, ze Smieną było też tak, że trzeba 
było oszczędzać każdą klatkę, a nierzadko zdarzało się, że 
przez przypadek naświetliłem kliszę. No ale cóż. Od młodo-
ści zdobywałem szlify. I do dzisiaj uważam, że doświadcze-
nie jest niezmiernie ważne w fotografii. 

Co  najczęściej fotografujesz? 
Jakie są obszary twoich zainteresowań w fotografii?

Moim konikiem jest fotografowanie przyrody. A mam to 
szczęście, że mieszkam w Borach Tucholskich więc otacza 
mnie piękna przyroda. Oprócz tego, że trzeba mieć to coś, 
czyli umiejętność dostrzegania tego, czego nie widzą inni, 
to przede wszystkim liczy się warsztat.  Dzisiaj jest zdecy-
dowanie łatwiej, bo od razu widzimy efekty naszej pracy. 
Jestem też miłośnikiem roweru, więc wystarczy wsiąść na 
rower i po prostu pojechać w bory. Przyroda jest niesamo-
wicie wdzięcznym tematem. To ogrom kolorów od zimnej 
bieli po ognisty czerwony, w zależności od pory roku. 

O jakiej porze roku wychodzą najładniejsze zdjęcia? 

Bardzo lubię uwieczniać na fotografiach wschody i za-
chody słońca i proszę uwierzyć, że nigdy nie uda się zrobić 
dwóch takich samych zdjęć. Czasami wystarczy kilka minut 
i już mamy inne światło. 

Co niesamowitego jest w fotografowaniu?

Fotografuje głównie przyrodę, ale chciałbym też móc 
fotografować ludzi. Zazdroszczę czasem fotoreporterom na 
różnych oficjalnych spotkaniach, że mają taką możliwość. 
Czasem najchętniej sam założyłbym kamizelkę Press i sta-
nął po drugiej stronie z aparatem w ręku.  Od czasu Smie-
ny pracuję z Canonem i doskonale się rozumiemy. Dziś są 
możliwości robienia zdjęć smartfonem i to dobrej jakości, 
więc często z tego korzystam. 

Jacy fotografowie mieli na Ciebie największy wpływ?
 I kto Cię inspiruje?

Nie jestem zawodowym fotografem, więc nie jest tak, że 
mam swojego mentora i po nocach czytam książki o foto-
grafii.  Oczywiście skoro robię zdjęcia to interesują mnie też 
te zrobione przez innych. Z zainteresowaniem więc oglą-
dam różne fotografie na przykład te wysyłane na konkurs 
National Geographic czy Word Press Foto. Najważniejsze 
w fotografii jest, aby wyrażać przez zdjęcia własne emocje, 
a nie kopiować innych. 

Gdzie można oglądać twoje fotografie?

Moje zdjęcia nie trafiły ani na żaden konkurs, ani na 
wystawę. Nie czuję takiej potrzeby. Odbiorcami mojej pasji 

są znajomi z Faceeboka oraz Instagrama, bo to główne 
miejsca, w których publikuje fotografie. Jestem też człon-
kiem grupy Powiat Chojnicki w Obiektywie, która powstała 
przy oficjalnym profilu naszego powiatu. Znaleźć tam moż-
na wiele ciekawych fotografii wykonanych głównie przez 
mieszkańców naszego regionu. Gorąco zachęcam tych, 
którzy fotografują do odwiedzenia tego profilu. 

A co oprócz fotografii?

Fotografowanie łącze z drugą pasją, jaką jest jazda na 
rowerze. To właśnie z tego zamiłowania do dwóch kółek 
kilka lat temu zrodził się projekt Kaszubskiej Marszruty. 
Widzimy dzisiaj jak bardzo potrzebna była ta sieć ścieżek 
rowerowych. Zawsze można spotkać na niej rowerzystów, 
a zwłaszcza w sezonie letnim. Różnorodność rowerowych 
szlaków sprawia, że odpowiednią trasę dla siebie znajdą 
zarówno rodziny z dziećmi jak też ci, którzy lubią poczuć 
adrenalinę. Warto tutaj przypomnieć, że blog przyrodniczy 
Znajkraj.pl uznał Kaszubską Marszrutę za jeden z 15 naj-
lepszych szlaków rowerowych w Polsce.

 Co chciałbyś powiedzieć Chojniczanom?

Zachęcam wszystkich, aby ruszyli w bory niezależnie 
czy pieszo, czy rowerem i delektowali się ich pięknem, przy 
okazji robiąc zdjęcia. Czytelnikom życzę, aby nigdy nie re-
zygnowali ze swoich zainteresowań, bo jak powiedział Billie 
Joe Armstrong „Nasza pasja jest naszą siłą”. 



29Nr 12/2021 (112)  GRUDZIEŃ  2021

CHOJNICZANIE  Z  PASJĄ



30 Nr 12/2021 (112)  GRUDZIEŃ  2021

Z  ŻYCIA  MIASTA



31Nr 12/2021 (112)  GRUDZIEŃ  2021

CHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY

 Być we Lwowie i nie odwiedzić cmentarza 
Łyczakowskiego, to tak jak być w Paryżu nie zoba-
czyć wieży Eiffla. Na tej nekropoli znajdziemy najwię-
cej świadectw, że Lwów był kiedyś polskim miastem. 
Cmentarz Łyczakowski to obok Cmentarzy Powąz-
kowskiego w Warszawie, Rakowickiego w Krakowie 
i na Rossie w Wilnie to najważniejsza nekropolia dla 
polskiej historii i kultury. Spoczywają tutaj m.in. Julian 
Konstanty Ordon, Seweryn Goszczyński, Karol Szaj-
nocha, Artur Grottger, Maria Konopnicka czy Gabriela 
Zapolska. Jest to również bardzo ważne miejsce dla 
kultury i historii Ukrainy. Autonomiczną częścią nekro-
polii Łyczakowskiej jest Cmentarz Obrońców Lwowa, 
zwany również Orląt Lwowskich. Na terenie cmentarza 
znajdują się również wydzielone kwatery powstań-
ców listopadowych, tzw.  kwatera Żelaznej Kompanii 
i styczniowych na Górce Powstańczej.

HISTORIA CMENTARZA 

 Początki cmentarza sięgają 1786 roku i jest jedną 
z najstarszych nie tylko polskich czy ukraińskich, ale rów-
nież europejskich nekropolii. Już w XVI wieku na wzgórzach 
obejmujących teren dzisiejszego cmentarza chowano zmar-
łych na dżumę. Do roku 1786 pochówki urządzano na wielu 
parafialnych cmentarzach. W 1783 roku cesarz Austro-Wę-
gier, Józef II wydał dekret nakazujący likwidację wszyst-
kich, a było ich około 100, małych cmentarzy. W związku 
z tym wydano nakaz utworzenia nowych nekropolii poza 
granicami miasta i w ten sposób, jako jeden z nich, powstał 
Cmentarz Łyczakowski. Ówcześnie stanowił jeden z czte-
rech miejsc pochówku, natomiast obecny kształt cmentarza 
wyłonił się około 1855 roku. Dzisiaj Cmentarz Łyczakowski 
zajmuje powierzchnię około 40 ha, którą podzielono na 86 
pól grobowych. Znaleźć można 300 tysięcy mogił, dla któ-
rych księgi cmentarne zaczęto prowadzić w 1885 roku. War-
to dodać, że najstarsza nekropolia jest datowana na 1787 
rok. Obecny wygląd cmentarz uzyskał około 1855 roku, 
uzyskując nieregularny układ alei. Z tego okresu pochodzi 
wiele niezwykle cennych nagrobnych rzeźb. Od początku 
XIX wieku Cmentarz Łyczakowski na tle innych lwowskich 
nekropolii, tj. Stryjskiego, Żółkiewskiego, Gródeckiego 
i Janowskiego zaczął coraz wyraźniej nabierać charakteru 
reprezentacyjnego i wyróżniać się bogactwem nagrobków. 
Na Łyczakowskim zaś grzebano głównie ludzi zasobnych, 
wyższych urzędników, oficerów, szlachtę i inteligencję.Na 
Cmentarzu Łyczakowskim znajdują się 23 kaplice grobo-
we. Dwudziesta czwarta, rodziny hrabiów Dzieduszyckich, 
została doszczętnie zniszczona pociskiem artyleryjskim 
w czasie walk o Lwów w lipcu 1944 roku. Są to często swo-
iste małe kościoły o pięknej architekturze. Ich fundatorzy 
wznosząc je swym najbliższym, a często sobie, uważali 
te żałobne świątynie za progi prowadzące do wieczności. 
Najstarszą i najwartościowszą pod względem artystycznym 
kaplicę grobową na Łyczakowie wzniósł w 1812 roku hra-
bia Leonard Wincenty Dunin – Borkowski po śmierci swojej 
małżonki Ignacji z Ostrorogów. Ozdobiona była pięknymi 
rzeźbami dłuta znakomitego niemieckiego rzeźbiarza Hart-
mana Witwera. Układ jałtański i poczdamski przesądziły 
o przynależności państwowej Lwowa. W 1945 roku Pola-
cy zaczęli w dużej mierze opuszczać miasto i udawać się 
na zachód, co dla Cmentarza Łyczakowskiego oznaczało 
zmierzch polskiej epoki. Zaczną go wypełniać mogiły Ro-
sjan i Ukraińców, chociaż przy głównych alejach zachowały 
się oczywiście najcenniejsze polskie grobowce.

MAUZOLEUM WYBITNYCH POLAKÓW

 Polski Lwów był miastem kwitnącym polską kulturą 
i sztuką. Bogate życie uniwersyteckie, słynni matematycy 
i artyści. To wszystko spowodowało, że na łyczakowskiej 
nekropolii znajda się groby niezwykle ważnych dla Polski 
postaci. Grobowce, co bardziej znamienitych rodów były 
wykonywane dłutami niezwykłych rzeźbiarzy. Na Cmenta-
rzu Łyczakowskim znalazło ostatni spoczynek wielu żołnie-
rzy i to z różnych pokoleń walczących o niepodległość Pol-
skim. Po każdym, bowiem wielkim powstaniu narodowym 
chroniły się przed represjami we Lwowie setki niedobitków 
i zdekonspirowanych spiskowców. Długą listę bohaterów 

zbrojnych czynów niepodległościowych spoczywających 
na Łyczakowie otwierają żołnierze Kościuszki, których 
jest niewielu. Najwybitniejsi byli generał Benedykt Denis 
Kołyszko oraz Józef Rejchan – znany polski malarz epoki 
napoleońskiej. Na cmentarzu spoczął też kilkudziesięcio-
osobowy zastęp powstańców listopadowych z 1830 roku. 
W centrum kwatery tych powstańców umieszczono symbo-
liczny, piaskowcowy sarkofag dłuta Henryka Periera ze zry-
wającym się do lotu orłem i napisem: „Z krwi naszej powsta-

ną mściciele”. Spoczął tam m.in. historyk August Bielowski 
– dyrektor Ossolineum. Natomiast na jednym z centralnych 
rond umieszczono wielką piramidę zwieńczoną orłem w ko-
ronie, pod którą spoczął bohater mickiewiczowskiej „Redu-
ty Ordona” Julian Konstanty Ordon. Na Łyczakowie spoczął 
również słynny konspirator i polityk, a później długolet-
ni przewodniczący parlamentu austriackiego w Wiedniu 
Franciszek Smolka, a także wybitny aktor i dyrektor Teatru 
Lwowskiego Jan Dobrzański. Lwów był miastem o wielkiej 
wadze dla Polski i wielkim ośrodkiem intelektualnym, stąd 
też na Cmentarzu Łyczakowskim znaleźli miejsce spoczy-
nek przedstawiciele świata nauki, literatury i sztuki. Jeśli 
chodzi o literatów to wystarczy wymienić chociażby Włady-
sława Bełzę – autora słynnego wiersza, „Kto ty jesteś? Po-
lak mały”, Gabrielę Zapolską, znaną głównie, jako autorka 
dramatu „Moralność pani Dulskiej” i oczywiście Marię Ko-
nopnicką, której twórczości, od bajki „O krasnoludkach i sie-
rotce Marysi” aż po „Rotę” chyba nie trzeba przedstawiać. 
Spoczywa tu również liczne grono historyków lwowskich, 

którzy w okresie zaboru austriackiego na wyżyny wznieśli 
polską naukę historyczną. Są to m.in. Karol Szajnocha, au-
tor monumentalnego dzieła „Jadwiga i Jagiełło”, Ksawery 
Liske – twórca Polskiego Towarzystwa Historycznego, Woj-
ciech Kętrzyński, wieloletni dyrektor Ossolineum, Ludwik 
Finkel, twórca polskiej bibliografii czy Oswald Balzer – autor 
„Genealogii Piastów”. Jeśli chodzi o malarzy i rzeźbiarzy 
to spośród całej plejady pozwolę sobie wymienić jedynie 
Tadeusza Barącza, twórcę stojącego dziś w Gdańsku po-
mnika Jana III Sobieskiego oraz przede wszystkim Artura 
Grottgera, autora m.in. słynnych „Polonii” i „Lituanii”. Nie 
sposób pominąć nazwisk licznych działaczy społecznych 
i politycznych, spośród których warto wymienić choćby 
Franciszka Stefczyka, twórcę słynnych Kas Stefczyka czy 
Leona Pinińskiego – namiestnika Galicji.

CMENTARZ ORLĄT LWOWSKICH

Cmentarz Obrońców Lwowa, inaczej zwany Cmentarzem 
Orląt Lwowskich jest autonomiczną częścią Cmentarza 
Łyczakowskiego we Lwowie. Zajmuje odrębne miejsce, 
ponieważ znajduje się na stokach wzgórz od strony Pohu-
lanki. Znajdują się na nim mogiły uczestników obrony Lwo-
wa i Małopolski Wschodniej, poległych w latach 1918-1920 
lub zmarłych w latach późniejszych. Często nazywany jest 
Cmentarzem Orląt, gdyż pośród pochowanych tam prawie 
3000 żołnierzy większość to młodzi chłopcy, Orlęta lwow-
skie. W czasie walk o Lwów poległych grzebano na prowizo-
rycznych cmentarzykach w pobliżu poszczególnych punk-
tów oporu, między innymi obok Szkoły Kadetów, szkoły im. 
H. Sienkiewicza i w ogrodzie Politechniki. Po wygaśnięciu 
walk polskie władze Lwowa postanowiły ekshumować cia-
ła zabitych i przenieść je na specjalnie wydzielony obszar, 
przylegający od strony Pohulanki do Cmentarza Łyczakow-
skiego. Sprawą zajęło się powołane w 1919, z inicjatywy 
Marii Ciszkowej - matki jednego z poległych gimnazjalistów 
- towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów. Po zgroma-
dzeniu odpowiednich funduszy rozpisano w 1921 konkurs 
na mauzoleum obrońców Lwowa, którego laureatem został 
student Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, Ru-
dolf Indruch - uczestnik walk o Lwów.
Cmentarz po wzniesieniu był okazały i podniosły. Na cały 
kompleks składała się stojąca na najwyższym wzniesie-
niu Kaplica, katakumby poniżej niej oraz Pomnik Chwały 
z trzema pylonami połączonymi kolumnadą składającą się 
z dwunastu kolumn. Przed pomnikiem, który był wejściem 
na cmentarz stały dwa lwy z zapisanymi na tarczach bar-
dzo wymownymi słowami. Pierwszy miał herb Lwowa i na-
pis „Zawsze Wierny”, drugi herb Rzeczypospolitej i napis 
„Tobie Polsko”. Niestety w 1971 roku kompleks cmentarny 
został dotkliwie zniszczony przez sowieckie czołgi, a lwy 
zostały usunięte. Nad cmentarzem dominuje, dziś odre-
staurowana, położona na szczycie wzniesienia kaplica 
Obrońców Lwowa, zbudowana w kształcie rotundy, której 
poświęcenie odbyło się we wrześniu 1924 roku. Poniżej 
znajdują się katakumby, w których spoczywają bohaterowie 
polegli w pierwszych listopadowych dniach 1918 roku oraz 
na różnych frontach wojny z Ukraińcami i bolszewikami. 
Imponujące wrażenie robi także Pomnik Chwały, łukowa 
glorieta złożona z trzech pylonów oraz dwunastu kolumn. 
Ponadto na cmentarzu znajdują się tak istotne zabytki jak 
Mogiła Pięciu Nieznanych z Persenkówki,  Pomnik lotników 
amerykańskich  Pomnik Francuzów oraz  Grób Nieznanego 
Żołnierza.

Piotr Stanisławski

LWÓW -  CMENTARZ  ŁYC Z AKOWSK I
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KUCHNIA, MEDYCYNA NATURALNA

   Nukleotydy zaczynają cieszyć się bardzo dużym za-
interesowaniem w środowisku naukowym ze wzglę-
du na swoje zalety i szerokie spektrum możliwości 
zastosowania. W sytuacjach zwiększonego obciąże-
nia i potrzeby regeneracji organizmu uznawane są za 
warunkowo niezbędne składniki pokarmowe, z uwagi 
na wzrost zapotrzebowania organizmu na nukleotydy 
w celu wzmożonej produkcji kwasów nukleinowych 
(DNA i RNA). W takich przypadkach może okazać się 
potrzebna zwiększona ich podaż w diecie i suplementa-
cji. Współcześnie badania sugerują, że suplementacja 
nukleotydami pozytywnie wpływając na funkcjonowa-
nie układu odpornościowego i nerwowego, wspomaga 
regenerację tkanek oraz gojenie stanów zapalnych.

Czym są nukleotydy?

       Nukleotydy to strukturalne, podstawowe cząsteczki 
kwasów nukleinowych DNA i RNA, bez których organizm 
ludzki nie byłby w stanie podejmować kluczowych proce-
sów na wielu płaszczyznach fizjologicznych, takich jak 
dzielenie i tworzenie nowych komórek, regeneracja i wzrost 
tkanek. Nukleotydy mogą zostać wytworzone bezpośred-
nio w komórce, zostać odzyskane w ramach rozpadu RNA 
i DNA z innych komórek lub zostać dostarczone z zewnątrz, 
w formie pokarmu lub suplementu.

Organizm wykorzystuje nukleotydy w procesach:
• regeneracji tkanek wewnętrznych,
• odbudowy zasobów układu odpornościowego,
• odbudowy nabłonka śluzowego,
• indukcji układu krwiotwórczego,
• przy odbudowie komórek skóry (gojeniu ran),
• enzymatycznych i metabolicznych (tzw. metabolizm 

energetyczny).

        Nukleotydy są związkami organicznymi, które stanowią 
podstawowe elementy budulcowe dla informacji genetycz-
nej komórek naszego organizmów, kwasów nukleinowych 
DNA i RNA oraz innych złożonych nukleotydów (tzw. poli-
nukleotydy), jak Adenozynotrójfosforan (ATP) i guanozyno-
trójfosforan (GTP)

Rola nukleotydów w organizmie ludzkim 

      Podstawową funkcją nukleotydów w organizmie człowie-
ka jest synteza/wytwarzanie DNA oraz RNA, co może mieć 
znaczenie dla regeneracji i naprawy tkanek, syntezy białek 
i cyklu komórkowego.

• Stanowią substraty dla kwasów nukleinowych i są pod-
stawą odbudowy komórek

• Uczestniczą w procesie wytwarzania, magazynowania 
i przekazywania energii (tzw. metabolizm energetyczny)

• Pośredniczą w komunikacji między komórkami 
• Uczestniczą w procesach enzymatycznych 
• Stanowią składniki budulcowe dla enzymów i koenzy-

       mów

Czym są nukleotydy dietetyczne?

       Nukleotydy dietetyczne (dNT) są to formy nukleotydów 
dostarczanych do organizmu drogą pokarmową. Źródłem 
nukleotydów dietetycznych mogą być określone typy poży-
wienia np. podroby, kawior, owoce morza, soja i wołowina. 
Niestety współczesna dieta może w określonych przypad-
kach okazać się niewystarczająca do zapewnienia organi-
zmowi ich wystarczającej ilości. Dlatego właśnie nukleotydy 
dietetyczne są określane mianem warunkowo niezbędnych 
składników pokarmowych.
        Zewnętrzna podaż nukleotydów dietetycznych może być 
wskazana w sytuacjach obciążenia organizmu, w szczegól-
ności wzrostu i rozwoju, regeneracji po urazie, infekcji i nie-
których stanach chorobowych. 
      W takich sytuacjach organizm często nie ma zasobów 
wewnętrznych do wytworzenia wystarczającej ilości DNA 
i RNA wymaganej do utrzymania, naprawy i odbudowy 

komórek w celu swojego odpowiedniego funkcjonowania. 
W szczególności dotyczy to komórek podlegających szyb-
kiej rotacji, np. w tkankach nabłonka jelita, czy też komórek 
w układzie odpornościowym.
      Badania naukowe, w których oceniano podawanie pre-
paratów odżywczych, które w swoim składzie zawierały nu-
kleotydy w połączeniu z innymi substancjami odżywczymi, 
sugerują, że mogą one mieć wpływ na wsparcie organizmu 
w przypadku konieczności regeneracji, przy spadku odpor-
ności lub w innych przewlekłych dolegliwościach.

Historia badań nad nukleotydami

        W ostatnich latach prowadzono szereg badań dotyczą-
cych możliwości zastosowania nukleotydów i ich wpływu 
na poszczególne obszary funkcjonowania różnych układów 
organizmu.

Odporność organizmu

      Zastosowanie przez 60 dni suplementu nukleotydowe-
go, składającego się urydyny, cytydyny, tyminy, prekurso-
rów nukleotydów adenozyny i guanozyny oraz RNA, u wy-
trenowanych mężczyzn, poddanych dodatkowo treningowi 
o wysokiej intensywności, przyczynił się do zwiększenia 
poziomu immunoglobuliny IgA. Ponadto, zwiększenie do-
stępności nukleotydów w diecie wpływało na przywrócenie 
sprawności odpowiedzi immunologicznej.

Zapobieganie infekcji

     Zastosowanie suplementacji nukleotydami wpływało na 
odporność na infekcje bakteryjne i grzybicze, zwłaszcza 
w przypadku Staphylococcus aureus i Candida albicans.

Redukcja stanów zapalnych

      Nukleotydy dietetyczne mają związek z redukcją stresu 
oksydacyjnego, który towarzyszy stanom zapalnym i im-
munosupresji. W tym przypadku, podanie adenozyny i ATP 
w ramach wlewów dożylnych, poprzez rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, wspomagało leczenie wstrząsu krwotoczne-
go, nadciśnienia płucnego, a także niedokrwienia tkanek

Regeneracja jelita po przeszczepie jelita cienkiego

     Przyjmowanie nukleotydów w diecie sprzyjało przy-
spieszonej regeneracji błony śluzowej jelit. Suplementacja 
nukleotydami wpływała na naprawę błony śluzowej jelit 
uszkodzonej w wyniku przewlekłej biegunki (np. u osób 
z nietolerancją laktozy) i niedożywieniu. Suplementacja 
nukleotydami dietetycznymi poprawiała czynność jelit pod-
czas przewlekłej biegunki 

Regeneracja i wsparcie funkcji wątroby

     Suplementacja nukleotydami wpływała na profilaktykę 
stłuszczenia wątroby u zwierząt, po poprzedniej ekspozycji 
na działanie czterochlorku węgla (Fontana i wsp., 1999).

     Suplementacja nukleotydami dietetycznymi pozytywnie 
wpływała na wzrost i naprawę wątroby. 

    Suplementacja nukleotydami dietetycznymi pomagała 
w naprawie uszkodzeń strukturalnych komórek (hepatocy-
tów) spowodowanych przez marskość wątroby w ciągu 2 
tygodni

Promujący wpływ na wzrost mikroflory jelitowej

     Suplementacja nukleotydami dietetycznymi przyczyniła 
się do modulacji wzrostu mikroflory jelitowej.

Jakub Gronowski
Źródło:

nukleotydydietetyczne.pl
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Z  ŻYCIA  MIASTA

Andrzejkowe Zawody Strzeleckie

Turniej Bokserski im. Brunona Bejdiga

PRZEGLĄD ,,CZEŚĆ POLSKIEJ ZIEMI’’ PO RAZ XXI
W dniu 27.11.2021 r. na strzelnicy 

sportowej w Nieżychowicach zostały 
przeprowadzone już tradycyjnie An-
drzejkowe Zawody Strzeleckie, w któ-
rych uczestniczyli sympatycy tej dyscy-
pliny sportowej. 

Zawody przeprowadzono w dwóch kon-
kurencjach strzeleckich pistoletu i karabinu. 
W pierwszej z nich najlepszy okazał się 
Adrian Jagodziński z Sępólna Krajańskie-
go uzyskując 184 pkt. wyprzedzając Grze-
gorza Sztuczkę z Człuchowa 180 pkt. oraz 
Wojtka Gołębiowskiego z Chojnic 179 pkt. 
Ci sami zawodnicy również zajęli czołowe 
lokaty w strzelaniu z karabinu. 

Pierwszy w tej konkurencji był Grzegorz 
Sztuczka zdobywając 171 pkt. a następny 
Adrian Jagodziński 170 pkt. a trzecie miej-
sce przypadło Wojciechowi Gołębiowskie-
mu 158 pkt. 

Organizatorem zawodów i fundatorem 
nagród był Klub Strzelecki Chojnice, który 
w grudniu zaprasza wszystkich chętnych do 
uczestnictwa w zawodach sylwestrowych, 
które będą przeprowadzone na strzelnicy 
w Nieżychowicach w dniu 30.12.2021 r.

Jarosław Frączek

W sobotę 27.11.2021r. w Gdyni odbył 
się IX Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski im. Brunona Bejdiga. W ringu zapre-
zentowali się pięściarz z Polski, Litwy 
i Czech.

Do zawodów stanął reprezentant „BOK-
SERA” Chojnice. W wadze superciężkiej 
+ 92 kg. Paweł Wardyn pokonał Bartosza 
Pudlewskiego „Sako” Gdynia. Paweł wal-
czy w kat. wiekowej młodzieżowiec (rocznik 
2002) i mierzyć musi się już z seniorami 
(pięściarze do 40 roku życia). Sobotni prze-
ciwnik Pawła liczy sobie 33 lata i prezentuje 
niemały zasób doświadczenia pięściarskie-
go. Młody zawodnik „BOKSERA” stanął jed-
nak na wysokości zadania i zdecydowanie 
wygrał pojedynek 5:0.

Najbliższy start zawodników „BOKSERA” 
Chojnice planujemy na 11.12.2021 r. „Srebr-
ne Rękawice” w Słupsku.

Pozdrawiam ! Andrzej Plata

5 listopada, w ramach obchodów 
Święta Niepodległości w Chojnickim 
Centrum Kultury (po roku przerwy zwią-
zanej z pandemią) odbyło się XXI Spo-
tkanie z pieśnią i piosenką patriotyczną 
,,Cześć Polskiej Ziemi‘’, którego orga-
nizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 
w Chojnicach a współorganizatorami: 
Chojnickie Centrum Kultury i Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach, 
oraz Stowarzyszenie ,,Julian’’ przy SP 1.

Przegląd rozpoczął się od programu ar-
tystycznego (wiersze patriotyczne) w wyko-
naniu uczniów SP 1 pod kier. p. Natalii Wit-
kowskiej, który wprowadził zgromadzoną 
publiczność w atmosferę i charakter Święta 
Niepodległości. Uroczystego otwarcia prze-
glądu dokonała   p. Ewa Modrzejewska dyr. 
,,Jedynki’’ oraz p. Radosław Krajewicz – 
dyr. CHCK. Wśród gości obecny był także 
p. Bogdan Kuffel – przewodniczący Komisji 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 
W przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych 
naszego regionu (powiat chojnicki, Tucho-
la, Człuchów, Pelplin, Starogard Gdański, 
Więcbork i inne) Zaprezentowało się 45 
podmiotów wykonawczych  ( soliści, du-
ety, zespoły). Prezentowane piosenki były 
oceniane przez jury w składzie : p. Henryk 

Kukliński, p. Mirosława Węsierska – Kara-
siewicz, p. Janusz Łangowski. Konferansje-
rami były druhny komendy hufca ZHP Choj-
nice: Faustyna Stanka i Kamila Wieczorek. 
Wśród wielu pięknych piosenek patriotycz-
nych, które można było usłyszeć na scenie, 
zaprezentowano także autorskie piosenki. 
W przerwach miedzy kategoriami wykonaw-
czymi, organizatorzy przygotowali słodki 
poczęstunek ( Piekarnia – cukiernia Brunka 
w Chojnicach) i napoje dla wszystkich wyko-
nawców, opiekunów i gości festiwalu. Odby-
ła się też zbiórka na rzecz ratowania życia 
chorego Aleksa. Przegląd zakończył się 
uroczystym wręczeniem nagród (statuetki, 
książki) i dyplomów, oraz nagrody ,,Grand 
Prix’’, którą w tym roku otrzymała Zofia Ko-
sobucka z Chojnic. W tym roku przyznano 
też dodatkową nagrodę (puchar) - Nagrodę 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Choj-
nicach ufundowaną przez p. dyr. Ewę Mo-
drzejewską. Nagrody zostały ufundowane 
przez : Urząd Miejski w Chojnicach, Gminny 
Zespół Oświaty w Chojnicach, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Imprezę przygotowali 
i przeprowadzili nauczyciela SP 1  : p. Mi-
chał Leszczyński (koordynator ), p. Lucyna 
Skórczewska, p. Natalia Witkowska i p. Jo-
anna Stoltman,  oraz uczennice kl. VII d. 

(fot. M. Leszczyński)
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CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY

kup bilet przez internet 
www.ckchojnice.pl

CENY BILETÓW NA FILMY 2D:
od poniedziałku do czwartku:
normalny - 18 zł; ulgowy - 15 zł
od piątku do niedzieli:
normalny - 20 zł; ulgowy - 17 zł

KINO
 DATA GODZ. TYTUŁ FILMU CZAS WIEK 

3.12. 
PT. 

16:30 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing  1h 28min b/o 
19:00 ETERNALS 2D napisy   sci-fi 2h 37min 13+ 

4.12. 
SOB. 

11:00 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing  1h 28min b/o 
20:00 ETERNALS 2D napisy   sci-fi 2h 37min 13+ 

5.12. 
ND. 

13:00 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing  1h 28min b/o 
15:30 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing  1h 28min b/o 
18:00 ETERNALS 2D napisy   sci-fi 2h 37min 13+ 

6.12. 
PON. 

11:45 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing 1h 28min b/o 
14:00 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing 1h 28min b/o 
16:15 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
19:00 DKF MOJE WSPANIAŁE ŻYCIE komedia obycz. 1h 40min 15+ 

7 – 8.12. 
WT – ŚR. 

16:30 PSZCZÓŁKA MAJA: MAŁY WIELKI SKARB 2D dubbing  1h 28min b/o 
19:00 ETERNALS 2D napisy   sci-fi 2h 37min 13+ 

10.12. 
PT. 

16:30 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
19:15 DZIEWCZYNY Z DUBAJU sensacyjny 2h 30min 15+ 

11.12. 
SOB. 

11:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
20:30 DZIEWCZYNY Z DUBAJU   sensacyjny 2h 30min 15+ 

12.12. 
ND. 

13:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
16:00 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
19:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU sensacyjny 2h 30min 15+ 

13.12. 
PON. 

16:15 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
19:00 DKF BO WE MNIE JEST SEKS biograficzny 1h 45min 15+ 

14 – 15.12. 
WT. – ŚR. 

16:15 NASZE MAGICZNE ENCANTO 2D dubbing animacja 1h 50min b/o 
19:00 DZIEWCZYNY Z DUBAJU sensacyjny 2h 30min 15+ 

17.12. 
PT. 

16:15 CHŁOPIEC  Z CHMUR 2D dubbing przygodowy 1h 53min 7+ 
19:00 DOM GUCCI dramat, biograficzny 2h 37min 15+ 

18 - 19.12. 
SOB – ND. 

14:00 MIKOŁAJ W KAŻDYM Z NAS 2D dubbing familijny 1h 10min 6+ 
16:15 CHŁOPIEC  Z CHMUR 2D dubbing  przygodowy 1h 53min 7+ 
19:00 DOM GUCCI dramat, biograficzny 2h 37min 15+ 

20.12. 
PON. 

15:45 DOM GUCCI dramat, biograficzny 2h 37min 15+ 
19:00 DKF KOMEDIANCI  DEBIUTANCI komedia 1h 45min 12+ 

21.12. 
WT.  

16:15 CHŁOPIEC  Z CHMUR 2D dubbing  przygodowy 1h 53min 7+ 
19:00 DOM GUCCI dramat, biograficzny 2h 37min 15+ 

22.12. 
ŚR. 

16:15 CHŁOPIEC  Z CHMUR 2D dubbing  przygodowy 1h 53min 7+ 
19:00  MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 

23.12. 
CZW. 

16:00 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 
19:30 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 

27.12. 
PON. 

15:45 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 
19:00 DKF NĘDZARZ I MADAME biograficzny 2h 01min 15+ 

28 – 29.12. 
WT. – ŚR. 

16:00 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 
19:30 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 

30.12. 
CZW. 

11:00 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 

31.12. 
PT. 

13:00 MATRIX ZMARTYWYCHWSTANIA akcja PREMIERA 2h 28min 17+ 
16:45 KONIEC ŚWIATA CZYLI KOGEL MOGEL 4 

! POKAZ PRZEDPREMIEROWY! 
1h 36min 10+ 
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drużyna

po-
wierzch-

nia
lodu

najwięk-
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zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

       Chociaż dzisiaj te Polskie Koleje Państwowe to nie 
to, co kiedyś. W mojej ocenie to cień tego, czym PKP 
było kiedyś. Kolej była dużym przewoźnikiem, a stacja 
Chojnice miała duże znaczenie.

      Po 1989 roku to wszystko zdechło, bo nie umieliśmy 
przeprowadzić z głową transformacji gospodarczej. I nie 
jest to wina Balcerowicza, jak chcą niektórzy. Skoro Cze-
si potrafili to zrobić jak trzeba, mam na myśli ich koleje, to 
znaczy, że nie tylko Balcerowicz i komuniści są winni, ale 
przede wszystkim nasza narodowa mentalność i skłonność 
do popadania w skrajności. Ale jak mówią Czesi, už se to 
nevrátí, pane Havránku. Mimo że nadal w naszym mieście 
spotyka się pięć linii kolejowych: Tczew-Chojnice-Kostrzyn, 
Działdowo – Chojnice, Chojnice – Runowo Pomorskie, 
Chojnice – Kościerzyna i Oleśnica – Chojnice. Pomówmy 
więc o początkach kolei w Chojnicach, której to rocznicy 
dotyczy akcja dyplomowa chojnickiego klubu SP2KFQ.

Trochę kolejowej historii

      Po pierwsze to w 1871 roku Chojnice leżały w granicach 
państwa pruskiego. Po drugie – znajdowały się na szlaku 
pomiędzy Berlinem i Królewcem (stolica Prus Wschod-
nich) oraz dalej do Edytkuhnen (pol. Ejdkuny, po 1946 r. 
ros. Czernyszewskoje). Liczyły wtedy 3000 mieszkańców 
– tylko czy aż? Tak na ścisłość, to o tym, że linia kolejo-
wa Berlin-Królewiec została wytyczona takim szlakiem, 
jakim została, zadecydował niemiecki pragmatyzm. Nie 
przechodziła ona przez żadne większe miasto. Ale za to te-
ren, w którym przebiegała, był stosunkowo „przyjazny” dla 
budowy torów. Nie było zbyt wielu naturalnych przeszkód 
(góry doliny, rzeki), które wymagały znaczniejszych nakła-
dów finansowych i technicznych przy budowie torowisk. 
Zresztą Niemcy (często myślimy Niemcy, a to tak naprawdę 
była mieszanka narodowościowo-etniczna – Prusacy, Ba-
warczycy, Tyrolczycy, mieszkańcy Schlezwigu i Holsztyna, 
itp., itd.) w tym przodowali. Wystarczy przypomnieć Wielki 
Kanał Brdy. To genialna budowla hydrotechniczna, której 
wielu mieszkańców ziemi chojnickiej nie docenia. A Pru-
sacy zaplanowali przebieg kanału w taki sposób, że duże 
roboty inżynieryjne ograniczone zostały do minimum. Ale to 
inna bajka, mało krótkofalarska. No chyba, że w 2042 roku, 
jak jeszcze będziemy w stanie (jeśli dożyjemy, dwóch z nas 
będzie miało wtedy 80 lat...), zrobimy akcję dyplomową 200 
lat Wielkiego Kanału Brdy.
       Ale wróćmy do Chojnic, jako węzła kolejowego. Pierw-
sza linia kolejowa z 1871 chojnickiej stacji nim nie czyniła. 
Oddana linia była fragmentem większego projektu połącze-
nia Piły z Tczewem. Skracało ono istniejącą już linię kolejo-
wą Berlin - Królewiec przez Bydgoszcz. Ale już 6 lat później 

w 1877 r. tak się stało. W latach 1877-78 pobudowano li-
nię kolejową do Człuchowa i dalej do Szczecinka. W 1883 
powstała linia do Tucholi, w 1894 do Nakła, a w 1902 do 
Kościerzyny. Wybudowane i dołączone linie spowodowały, 
że Chojnice stały się ważnym węzłem kolejowym z linia-
mi: Szczecin - Runowo - Chojnice - Działdowo i dalej do 
Warszawy, Chojnice - Nakło n. Notecią i dalej w kierunku 
Oleśnicy oraz bardziej lokalna linia Chojnice - Kościerzyna 
z odgałęzieniem do Bytowa. 
      Jednak ta pierwsza linia, należąca do legendarnej dla 
miłośników kolei – Królewskiej Kolei Wschodniej (Preußi-
sche Ostbahn) – miała największą rangę. Kursowały tą tra-
są pociągi Berlin - Królewiec oraz Paryż - St. Petersburg 
i można było w Chojnicach do takiego pociągu wsiąść.
      Ranga chojnickiego węzła rosła, choć nie wszystkie 
plany w ciągu 150 lat zostały zrealizowane. A w zasadzie 
118. Bo to, co nastąpiło po roku 1989, to powolny upadek 
wszystkiego – od PKP począwszy, a na chojnickim węźle 
kolejowym kończąc. Są wśród nas, chojnickich krótkofa-
lowców, koledzy bezpośrednio pracujący na PKP lub zwią-
zani z tą instytucją i doskonale pamiętamy czasy świetno-
ści chojnickiego węzła kolejowego w II połowie XX wieku. 
Więc uczczenie okrągłej rocznicy powstania kolei w Choj-
nicach była dla członków Klubu Łączności SP2KFQ czymś 
naturalnym.

150 rocznica pierwszej linii kolejowej
w Chojnicach i krótkofalowcy

     Jak z wcześniejszych wywodów historycznych wyni-
ka, początek kolei w Chojnicach ma miejsce 150 lat temu. 
15 listopada 1871 o godzinie 10:07 od strony Piły przybył 
do Chojnic pierwszy pociąg pasażerski. Ta data wyznacza 
istotny fakt połączenia naszego miasta z siecią kolejową 
Europy. 
        Dla upamiętnienia tej znaczącej dla miasta i jego miesz-
kańców rocznicy klub SP2KFQ w Chojnicach uruchomił 
w listopadzie 2021 roku stację okolicznościową HF150KCH 
oraz wydaje okolicznościowy dyplom. Uważamy, że zakoń-
czyła się ona sukcesem, choć w momencie pisania tego 
tekstu do jej końca zostały dwa dni. Przeprowadziliśmy 
ponad 5400 łączności różnymi emisjami (telegrafia, fonia, 
emisje cyfrowe z użyciem komputera). Pracowało 11 stacji 
członków klubu oraz dwie okolicznościowe HF150KCH jak 
(Kolej CHojnice) i 3Z150PO (Preußische Ostbahn). Do koń-
ca listopada wydaliśmy 211 dyplomów. Na pewno bę-
dzie ich jeszcze więcej, bo dyplom będzie można pobierać 
do 31 grudnia 2021 roku.
      Przy okazji akcji dyplomowej, można powiedzieć, zy-
skał i sam klub. Wojtek SP2ALT, który był Award Mana-
gerem całej akcji, stworzył mechanizm informatyczny do 

automatycznego sprawdzania przez stacje biorące udział 
w akcji dyplomowej, czy „uzbierały” już wymagane punkty 
na dyplom, a jeśli tak, to mogły ten dyplom pobrać automa-
tycznie ze strony klubu SP2KFQ. Na pewno to ułatwienie 
spowodowało, że zainteresowanie dyplomem było tak duże 
i tylu krótkofalowców pobrało zdobyte dyplomy. Mechanizm 
ten wykorzystamy do przyszłych akcji dyplomowych Klubu 
Łączności SP2KFQ.

Piotr Eichler SP2LQ
sp2kfq@gmail.com    www.sp2kfq.pl

Pruska lokomotywa S3 produkowana w latach
1893-1904. Takie parowozy prowadziły pociągi

przejeżdżające przez Chojnice na przełomie XIX i XX w. 
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Prussian_S_3

Bilet kolejowy ze stacji Chojnice do stacji
Insterburg – dzisiaj Czerniachowsk w obwodzie
kaliningradzkim Rosji – przez Tczew, kupiony 

w Chojnicach 11 maja 1895 roku (ze zbiorów autora)

Preußische Ostbahn, czyli nie zawsze było tu PKP



Wyszczególnione w rubryce imprezy są wydarzeniami plano-
wanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany ter-
minów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.ZAPOWIEDZI  WYDARZEŃ

04 grudnia
Klub strzelecki LOK Chojnice zaprasza na Mikołajkowe Za-
wody Strzeleckie. Strzelnica Nieżychowice.

04 grudnia
ChCK zaprasza na koncert piosenki poetyckiej „Echo z dna 
serca” w wykonaniu Pawła Ruszkowskiego, wokalisty, gita-
rzysty i autora tekstów. Podczas koncertu usłyszymy orygi-
nalne muzyczne interpretacje poezji m. in. B. Leśmiana, A. 
Zagajewskiego, L. Staffa czy E. Stachury.  Pojawią się tak-
że solowe wersje piosenek do słów Karoliny Słyk z najnow-
szej płyty „Absencja” oraz - przedpremierowo - muzyczne 
zapowiedzi albumu „Słowem wszystko”. Z krainy poezji 
śpiewanej i piosenki poetyckiej recital płynnie przechodzi 
na polską estradę w najlepszym wydaniu (teksty A. Osiec-
kiej, W. Młynarskiego, A. Poniedzielskiego), by w końcu za-
wędrować aż za ocean – do miejsc, w których rozbrzmiewa 
zarówno taneczny swing i liryczny autorski folk. Bilety w ce-
nie 15 zł i 20 zł do nabycia w kasie ChCK lub przez internet.

04 grudnia
Bractwo Rycerskie Herbu „TUR” informuje, że organizuje 
w Szkole Podstawowej nr 1  na Mikołajkowy Turniej Łuczni-
czy. Patronat Honorowy objął nad turniejem Poseł na Sejm 
RP Marek Biernacki oraz Mirosław Janowski.

05 grudnia
Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru „Cyklista” przy 
wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chojnice organizuje 
wydarzenie pod nazwą: „4 Pory Na Rowerze – Zima”. Zbiór-
ka uczestników wydarzenia odbędzie się na Starym Rynku 
w Chojnicach przed godz. 11.00. Uczestnicy udadzą się do 
m. Funka, gdzie będzie czekało ognisko i poczęstunek oraz 
czwarty pamiątkowy magnes który utworzy wspomniane 4 
pory roku na rowerze.
 
07 grudnia
Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. J. Rydzkowskiego 
w Chojnicach serdecznie zaprasza na warsztaty bożona-
rodzeniowe. 1. Drewniana ozdoba świąteczna  z motywem 
szopki bożonarodzeniowej. 2. Malarstwo na szkle  z mo-
tywem szopki bożonarodzeniowej  (dzieci od lat 10 i mło-
dzież). 3. Tradycyjny ludowy łańcuch z bibułek i słomy  (dla 
najmłodszych).  Terminy zajęć – 7 - 10. XII, 14 - 17. XII, 21 
- 22. XII. Dodatkowe informacje oraz zapisy pod numerem 
telefonu – 52 397 43 92.

08 grudnia
O godz. 17:00 w podziemiach kościoła gimnazjalnego bę-
dzie można posłuchać piosenki poetyckiej na Stachuria-
dzie, na którą zaprasza LO im. Filomatów Chojnickich.

09 grudnia
Promocja Regionu Chojnickiego i Chojnickie Centrum Kul-
tury zapraszają 9 grudnia o godz. 18:00 na świąteczny kon-
cert w wykonaniu Magdy Steczkowskiej, której towarzyszyć 
będzie zespół muzyczny. Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia, a okres świąteczny to wyjątkowy czas wspólnego 
śpiewania i słuchania pięknych polskich kolęd i pastorałek.
Repertuar tego recitalu tworzą najpiękniejsze kolędy, pasto-
rałki oraz piosenki świąteczne wykonywane przez Magdę 
Steczkowską przy akompaniamencie fortepianu, skrzypiec 
i fletu. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Promocji Regionu 
Chojnickiego, kasie ChCK i przez internet.

10 grudnia 
W auli LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach odbę-
dzie się jubileuszowy V Konkurs Angielskiej Poezji i Piosen-
ki Śpiewanej „Poetic November” dla uczniów ostatnich klas 
szkół podstawowych, liceów i techników.

10 grudnia
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH „”Pomerania”” 
w Chojnicach swoich studentów, sympatyków i osoby zain-
teresowane tematem zaprasza na wykład pani Małgorzaty 
Kłobukowskiej pt.” Problem depresji i biologia szczęścia”. 
Godz. 16.30,  siedziba uczelni przy ul. Świętopełka 10

11 grudnia
Warszawska Bitwa Teatralna w Chojnicach. ChCK za-
prasza na teatralne starcie dwóch utytułowanych teatrów 
z Warszawy: Kompani Teatralnej MAMRO oraz Teatru Nie 
Z Tej Kulisy. Oba spektakle zostały wielokrotnie nagradza-
ne na takich festiwalach jak: VI Ogólnopolski Festiwal Sztuk 
Komediowych DECHA (Bielsk Podlaski 2019), Teatralnych 
Crash Testów (Katowice 2019) czy Ogólnopolski Festiwal 
brodnicka uczta teatralna (Brodnica 2021). Godz. 16:00. 
Bilety: 25 zł (ulgowy), 30 zł (normalny) Dostępne w kasie 
ChCK lub przez internet KUP BILET. 
 
13 grudnia
Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa 
Rybacka „Mòrénka” zachęca do składania wniosków oso-
by, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby 
prowadzące działalność gospodarczą chcące ją rozwijać. 
W nadchodzących naborach wniosków można ubiegać się 
o zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych 
kosztów, gdzie maksymalna wartość dofinansowania to 300 
000 zł.  Termin składania wniosków:  13.12.2021 r. Więcej: 
http://lgrmorenka.pl/nabory/

13 grudnia 
Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na godz. 19:00 na film  
BO WE MNIE JEST SEKS. Warszawa, lata 60. Przed ekra-
nami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Pola-
ków.  I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik 
– zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do 
bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. 
Elektryzuje panów i oburza panie. „Bo we mnie jest seks” 
to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmia-
ło można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej 
popkultury. 

20 grudnia
Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na godz. 19:00 na film 
KOMEDIANCI DEBIUTANCI. Etienne, aktor prowadzący 
warsztat teatralny w więzieniu, proponuje wystawić słynną 
sztukę Samuela Becketta „Czekając na Godota”. Początko-
wo niechętna grupa kilku skazanych, z czasem angażuje 
się w próby poważnego przedsięwzięcia. Jest jednocześnie 

głośno, wesoło i filozoficznie. Między reżyserem i aktorami 
rodzi się specyficzna więź. Jej zwieńczenie nastąpi pod-
czas premiery w Paryżu.
 
27 grudnia
Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na godz. 19:00 na film 
NĘDZARZ I MADAME. Film ukazuje artystyczną i duchową 
drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza 
oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który 
po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje do-
tychczasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata Alberta. 
Buntownicza natura oraz niezgoda na zło i cierpienie spra-
wiają, że ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w trum-
nie. Jego tragiczny los wieńczy załamanie, wydalenie z za-
konu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo 
chorych.

30 grudnia
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na premierowy spek-
takl „Czego dusza zapragnie” w reżyserii Grzegorza Szlan-
gi. Podczas spektaklu, mimo komediowego charakteru tej 
sztuki, wyraźnie wyczujemy smutek i rozczarowanie głów-
nych bohaterów. Poznamy losy przypadkowych ludzi, którzy 
zagubieni pomiędzy półkami i alejkami w supermarkecie 
zagubili gdzieś sens swojego życia i własnej egzystencji. 
Bezpłatne zaproszenia będą do odbioru w kasie ChCK od 
10 grudnia.  Godz. 18:00.

30 grudnia
Klub strzelecki LOK Chojnice zaprasza na Sylwestrowe Za-
wody Strzeleckie. Strzelnica Nieżychowice.


