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     10 listopada w restauracji Sukiennice odbył 
się wieczór poetycki, poezji śpiewanej, do naj-
nowszego tomiku wierszy Janusza Gierszew-
skiego „Rozerwany obłok życia”. Impreza 
miała charakter bardzo rodzinny i kameralny 
powiązana była bowiem z urodzinami poety. 
Jak napisał we wstępie do tomiku poeta 
Kazimierz Rink - poetycka propozycja Janu-
sza Gierszewskiego przynależy do rzeczy 
literackich osobliwie wyjątkowych. Nie jest to 
bowiem typowy, jeszcze jeden zbiór wierszy, 
które cyklicznie ułożyły się w tematycznie 
zróżnicowaną całość. Stajemy tu raczej wo-
bec niezwykle osobistego, intymnego,
a i monotematycznie skonstruowanego 
poematu dygresyjnego. A dotyka on samej 
istoty odchodzenia, przemijania, śmierci nade 
wszystko w swoim głęboko tyleż eschatolo-
gicznym, co metafizycznym wymiarze. Tomik 
dedykowany jest bowiem „Tym, którzy odeszli 
za szybko”. Oprawę muzyczną zorganizował 
duet Piotr Koperski oraz Janusz Łangowski 
Piotr Koperski swoim charakterystycznym 
niskim głosem zaśpiewał zgromadzonym 
gościom 10 wierszy z tomiku. Trzeba przyz-
nać, że poezja śpiewana odbierana jest zu-
pełnie inaczej niż ta czytana. Nakład jest 
minimalny ale z pewnością autor osobom 
którym będzie bardzo zależało tomik z de-
dykacją sprezentuje.                  Jacek Klajna

    Stowarzyszenie "Charzy...” od 10 lat  
przygotowuje paczki świąteczne dla prawie 
setki osób z terenu Gminy Chojnice. Obdaro-
wuje nimi osoby starsze i samotne, często 
bardzo ubogie, a w tym roku również osoby 
bezdomne ( jeśli tylko na takie natrafi). Paczki, 
które przygotowuje różnią się znacznie od 
tych, które rozdają  ośrodki pomocy społe-
cznej. Paczki zawierają indywidualne pre-
zenty pod choinkę i artykuły na stół świąte-
czny. Stowarzyszeniu zależy bardzo, aby 
sprawiały radość tym osobom, chociaż zdaje 
sobie sprawę, że to tylko kropla w morzu wo-
bec tego czego te osoby potrzebują. Samotni
i starsi ludzie najbardziej potrzebują obecno-
ści drugiej osoby i wsparcia podczas zwykłych 
dni życia, a nie tylko od święta. „Charzy...” pro-
si więc o zaangażowanie się Państwa w roz-
powszechnienie akcji poprzez umieszczenie 
jej na stronach internetowych, na łamach 
prasy , czy choćby na fb.
     Stowarzyszenie "Charzy..." zaprasza, jak 
co roku o tej porze, do akcji pn. "Zostań Św. 
Mikołajem" - Przygotowujemy razem z WAMI 
paczki tylko dla osób starszych, samotnych, 
często bardzo, bardzo ubogich... Jedna rodzi-
na przygotowuje co najmniej jedną paczkę. 
Każdy może wspomóc akcję, wystarczy 
zadzwonić pod nr 604 647 671 i zadeklarować 
dla kogo i ile paczek przygotuje. Możecie też 
Państwo zgłaszać nam takie osoby, które
z pewnością można paczką obdarować. 
      Zgłaszamy chęć udziału w akcji do Bożeny 
Stępień na tel. 604 647 671 oferując rodzaj 
paczki ( jedna damska lub  jedna męska  lub 
obie wersje na raz, może też być wersja mę-
ska dla bezdomnego ) 

Prowadzimy akcję
wg następującego harmonogramu : 

do 9.12.2019 gotowa lista osób do obdaro-
wania (zadanie dla organizatora akcji) 
od 9.12. – 15.12.2019 dostarczenie paczek 
do siedziby "Charzy..." Charzykowy, ul. Polna 
2 ( zawsze po południu) 
16 – 22.12.2019 rozwożenie paczek przez 
członków Stowarzyszenia 

    Przygotowujemy pojedyncze paczki – oso-
bno dla pań i panów. Paczki powinny być 
zapakowane w kartony świąteczne (np. z 
OBI). Szare kartony powinny być owinięte 
papierem świątecznym. Na paczce umiesz-
czamy karteczkę/nalepkę: „Pani”, „Pan”

Sugerowana zawartość paczek: 

prezent osobisty ( do wyboru ! )  np. artykuły 
kosmetyczne/higieniczne, skarpety, szalik, 
pasek pościel, ręczniki;, itp. Proszę pamiętać, 
ze są to osoby bardzo wiekowe i często sie-
dzące w domu, a nawet leżące. 
dekoracje stołu np. opłatek, świece, serwetki 
świąteczne, stroiki, obrus, 
artykuły na stół świąteczny np. bakalie, 
pomarańcze/mandarynki, wędliny pakowane 
próżniowo, sucha kiełbasa, kawa ( duże opa-
kowanie) herbata, czekolady, pierniczki, inne 
słodycze, ciasta z długim terminem ważności, 
mogą być też gotowe dania wigilijne, ( pierożki 
śledziki, itp. ale koniecznie odpowiednio 
dobrze i bezpiecznie zapakowane ! )

Bożena Stepień

      Tytułowe dwa światy bardzo dobrze 
oddają to co przybyli goście mogli zobaczyć 
w Chojnickim Centrum Kultury 30 listopada 
na wernisażu wystawy Karoliny Szczepań-
skiej i Piotra Górskiego. Tak naprawdę były to 
dwie wystawy „Chojnice okiem architekta” 
Karoliny Szczepańskiej i „Wodny świat” Pio-
tra Górskiego. Twórczość Piotra Górskiego 
chojniczanie już znają - to świat fantasy wy-
kreowany w bardzo szczegółowych rysun-
kach. Świat Karoliny Szczepańskiej to świat 
akwareli, a na wystawie pokazano część jej 
dorobku artystycznego przedstawiającą 
budynki chojnickie. To co rzuca się w oczy
u jednego, i u drugiego artysty to kolorystyka 
prac. Mimo że prace pochodziły tak napra-
wdę z „dwóch światów” to można było zna-
leźć elementy wspólne. I u Piotra, i u Karoliny 
znalazła się praca na której była chojnicka 
wieża ciśnień. Naprawdę warto obejrzeć 
wystawę tych dwóch utalentowanych arty-
stów, która niestety zagości w ChCK bardzo 
krótko, bo tylko do 8 grudnia .

Jacek Klajna

      27 listopada w Charzykowskiej szkole 
odbył się wieczór wspomnień o Klemensie 
Szczepańskim. Kilkadziesiąt osób, w tym  
żona i syn, wspominało tą wielce zasłużoną 
dla regionu postać. 
      Źródłem aktywności społecznej K. Szcze-
pańskiego była świadomość kaszubskich 
korzeni i przywiązanie do ziemi rodzinnej. Był 
z wykształcenia polonistą, przez długie lata 
dyrektorował szkole w Charzykowach. Histo-
ria regionu była jego pasją, czego dowodem 
są liczne publikacje książkowe i artykuły
w czasopismach, m.in. w "Bazunach" czy 
"Zeszytach Chojnickich". Gromadził folklor 
literacki, legendy południowych kaszub, 
szczególnie wnikliwie interesował się najno-
wszą  historią regionu. Owocem prowadzo-
nych badań były książki „Krojanty. Szlak bo-

jowy 18 pułku Ułanów Pomorskich we wrześ-
niu 1939", „Chojnicki wrzesień. Wspomnie-
nia z 1939 roku”, „W mroku nocy. Z lat okupa-
cji na ziemi chojnickiej 1939-1945". W 1980 
roku wydał 10 numer „Zeszytów Chojnickich” 
w całości poświęcony tematyce wojny i oku-
pacji. Zredagował kolejne 4 numery perio-
dyku.
    Jego marzeniem było, żeby powstała 
monografia Charzyków. Lubił rozmawiać z lu-
dźmi, spisywać ich wspomnienia, często 
przesiadywał w archiwum, sprowadzał też 
sobie potrzebne książki. Bardzo dobrze grał 
w szachy i lubił sobie ucinać partyjkę. 
        Zmarł nagle, w wyniku wypadku, 3 lu-
tego 1989 roku. Został pochowany na cmen-
tarzu w Charzykowach.

Jacek Klajna



01 listopada
Mieszkańcy tradycyjnie odwiedzali groby krewnych na 
wszystkich chojnickich cmentarzach. 1 listopada w kalen-
darzu kościoła katolickiego to dzień Wszystkich Świętych.

02 listopada
Zła passa Chojniczanki trwa! Rewelacyjnie spisująca się 
Warta Poznań nie miała większych problemów z poko-
naniem Chojniczanki (2:0).

03 listopada
Drużyna Red Devils Chojnice przegrała  wysoko z Rekor-
dem Bielsko - Biała. Mistrzowie Polski zwyciężyli 7:1 i zgar-
nęli kolejne trzy punkty

06 listopada
Zarząd Klubu MKS „Chojniczanka 1930” S.A. poinformował, 
że trenerzy Josef Petřík i Josef Petřík junior zakończyli 
dzisiaj swoją pracę przy pierwszym zespole. Nowym szko-
leniowcem „Chluby Grodu Tura” został Zbigniew Smółka,
a jego asystentem Krzysztof Kapelan.

07 listopada
ChCK zorganizowało spotkanie motywacyjne dla młodzieży 
i zaprosiło do Chojnic Michała Żylińskiego, który uległ wy-
padkowi i złamał kręgosłup. „Zero Załamki” to opowieść
o walce, motywacji i determinacji, którą miała okazję 
wysłuchać chojnicka młodzież.

07 listopada
Chojniczanin, reprezentujący barwy Startu Gorzów - Lech 
Stoltman zdobył w Dubaju srebrny medal paralekkoatle-
tycznych mistrzostw świata i wywalczył przepustkę na 
igrzyska paraolimpijskie w Tokio.   

08 listopada
Po raz drugi w stołówce SP nr 7 zespół Kaszebe, członkowie 
Stowarzyszenia CIS z Męcikała oraz samorządowcy z Osie-
dla Bytowskie zorganizowali z okazji 101 rocznicy odzys-
kania niepodległości okolicznościowe spotkanie. Wraz
z mieszkańcami zaśpiewali koncert pieśni żołnierskich i pa-
triotycznych. 

08 listopada
Leszek Bonna został wicemarszałkiem województwa po-
morskiego. Chojniczanin zastąpi Ryszarda Świlskiego, który 
w wyborach parlamentarnych zdobył mandat senatora. 

08 listopada
W czytelni MBP spotkanie autorskie miała Hanna Hippler
z Kamienia Krajeńskiego. Opowiedziała o swym debiucie 
literackim - „W poszukiwaniu złotego środka. Spotkania”. 
Spotkanie poprowadziła Barbara Zagórska, dyrektor choj-
nickiego Muzeum, przyjaciółka autorki.

08 listopada
W ramach obchodów Święta Niepodległości oraz powrotu 
Chojnic do Ojczyzny w Chojnickim Centrum Kultury odbyło 
się jubileuszowe XX Spotkanie z pieśnią i piosenką patrio-
tyczną "Cześć Polskiej Ziemi", którego organizatorem jest 
Szkoła Podstawowa nr 1.

09 listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło na pokaz filmów na-
grodzonych w 14. Festiwalu Filmów Jednominutowych. Na 
ekranie można było zobaczyć także realizację Chojniczan: 
Grzegorza Szlangi i Daniela Frymarka.

09 listopada
Centrum Handlowe Brama Pomorza świętowało szóste uro-
dziny. Z tej okazji w piątek i sobotę gościem Bramy Pomorza 
oraz młodych tancerzy z Chojnic, a także klientów był znany 
tancerz oraz wokalista Stefano Terrazzino.

09 listopada
Posadzono ponad 2000 dębów, na obszarze który miał być 
przekształcony w teren przemysłowy w Nadleśnictwie Rytel. 
Przyjechały całe rodziny, dziadkowie z wnukami, rodzice
z dziećmi, oprócz tego członkowie „Chojnickiego alarmu dla 
klimatu” i kilkudziesięciu motocyklistów, którzy wsparli tę 
akcję. Razem około 40 osób.

09 listopada
Nieudany debiut trenera Smółki. W sobotnie popołudnie 
piłkarze PGE FKS Stal Mielec wygrali spotkanie z Chojni-
czanką (1:0). 

10 listopada
Drużyna Red Devils przegrała wysoko u siebie z Cleare-
ksem Chorzów 3:10. O sromotnej porażce zadecydowała 
druga połowa meczu.

11 listopada
W Chojnickim Parku 1000 – lecia odbyła się impreza spor-
towo – patriotyczna „3. Bieg dla Niepodległej”. Patronat ho-
norowy objął Burmistrz Arseniusz Finster. Biegacze mieli do 
pokonania dystans 5 kilometrów w chojnickim parku. 

11 listopada
Uroczystości związane ze 101 rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości rozpoczęły się wystąpieniem starosty 
Marka Szczepańskiego oraz złożeniem kwiatów. W południe 
w bazylice odbyła się msza w intencji Ojczyzny oraz Powiatu 
Chojnickiego. Po mszy przez Stary Rynek przeszła mała 
defilada grup rekonstrukcyjnych w strojach z różnych cza-
sów. Dalsza część odbyła się w fosie, gdzie można było 
spotkać i zapoznać się z działalnością rycerzy i żołnierzy
-  również tych współczesnych. O 19.00 wystawiony został 
spektakl „Przygody Remusa” w wykonaniu Teatru Miej-
skiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. 

11 listopada
Stowarzyszenie "Dworek Polski" zorganizowało spotkanie
w klimacie międzywojennej kawiarenki. Można było posłu-
chać szlagierów, które stały się tak popularne dzięki znanym 
artystom międzywojennego kina i estrady. Podczas koncer-
tu laureaci V Powiatowego Konkursu Kawiarenki Piosenki 
Polskiej, zaprezentowali  znane i lubiane piosenki Ordo-
nówny, Zuly Pogorzelskiej, Bodo, Fogga i wielu innych. 

12 listopada
W Cafe Widokowa otwarto wystawę "Z widokiem na ogród" 
autorstwa Małgorzaty Sznajdrowskiej, stypendystki Burmi-
strza Chojnic w dziedzinie kultury. Wystawa prezentuje 
najnowsze prace artystki, która od kilku lat koncentruje się 
głównie na niezwykłym, aczkolwiek kapryśnym, medium 
akwareli i temacie malarstwa botanicznego.

12 listopada
Zmarł Tadeusz Stelmaszyk, wieloletni radny Rady Gminy 
oraz w kadencji 2006 – 2010 - przewodniczący tej rady. 
Oprócz działalności samorządowej prężnie działał również 
w Towarzystwie Pszczelniczym, którego był m.in. prezesem. 
Był także działaczem Banku Spółdzielczego w Chojnicach

13 listopada
Maciej Polasik, dotychczasowy zastępca dyrektora szpitala 
ds. medycznych, objął obowiązki dyrektora chojnickiego 
szpitala za Leszka Bonnę, który został wicemarszałkiem. 

14 listopada
Cyberprzemoc, odpowiedzialność karna i mowa hejtu to te-
maty spotkania uczniów Zespołu Szkół w Chojnicach z poli-
cjantem zajmującym się profilaktyką społeczną oraz Irene-
uszem Ruszczykiem, dyrektorem Zarządzania Kryzyso-
wego Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

14 listopada
W Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 
odbyły się XIX wojewódzkie rozgrywki sportowe wycho-
wanków burs i internatów województwa pomorskiego.

14 listopada
Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartki u Albina -  
Indie, Nepal, Sri Lanka. Tematem spotkania były wspomnie-
nia z półrocznej podróży z plecakiem, z udziałem Hanny 
Jednoralskiej – nauczycielki z zawodu, podróżniczki z zami-
łowania, dla której wyprawy do odległych zakątków świata 
stały się życiową pasją.

14 listopada
Polska rozgromiła w Chojnicach Szwajcarię w ramach Pu-
charu Ośmiu Narodów. Na stadionie Chojniczanki, młodzie-
żowa reprezentacja Polski do lat 20 wygrała aż 5:1 z mło-
dzieżową reprezentacją Szwajcarii.

15 listopada
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, w ramach „jesiennych 
impresji”, zaprosiło  na spotkanie autorskie z Krzysztofem 
Buszmanem zatytułowane "Podróż z Aniołem Stróżem".

16 listopada
Dramat w dwóch aktach. Chojniczanka przegrała najważ-
niejszy mecz w końcówce rundy – z przedostatnimi w tabeli 
Wigrami Suwałki i spadła na przedostatnie miejsce. Choj-
niczanka – Wigry 1:3 (0:1)

16 listopada
Mecz Polska - Rosja zakończył się remisem 8:8. Rywali-
zacja Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego
z Obwodem Kaliningradzkim w ramach 8. edycji Memoriału 
Tadeusza Kiedrowskiego w Chojnicach pozostała nieroz-
strzygnięta, pomimo faktu, że wszyscy chojniccy pięściarze 
wygrali swoje walki. 

17 listopada
Chojnickie Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców Dziel-
nicy Dworcowej na warsztaty fotograficzne mające na celu 
wspólne przygotowanie materiału fotograficznego na wysta-
wę poświęconą obszarowi rewitalizacji w Chojnicach.

17 listopada
Rozbity samochód, pod nim rower, obok buty. Przed samo-
chodem trzy czarne worki i trzy znicze. Taka szokująca insta-
lacja imitująca śmiertelny wypadek stanęła przy Chojnickim 

Centrum Kultury z powodu przypadającego Światowego 
Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Samochodowych. 

18 listopada
Burmistrz Miasta Chojnice zaprosił  mieszkańców na spot-
kanie otwarte dotyczące wspólnego biletu FALA na terenie 
Miasta Chojnice. Wspólny bilet zakłada zintegrowanie 
systemu poboru opłat wszystkich organizatorów i opera-
torów transportu publicznego na obszarze Pomorza.

19 listopada
„Zimne nóżki nieboszczyka” to kryminał, którego akcja osa-
dzona została w Chojnicach. Spotkanie z jego autorką Ag-
nieszką Pruską odbyło się  w Czytelni MBP .

20 listopada
Odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach. Debato-
wano nad sfinansowaniem budowy instalacji podgrzewanej 
murawy na stadionie miejskim. Zmieniono także uchwałę
w sprawie stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat 
dodatkowych za postój pojazdów samochodowych oraz 
sposobu ich pobierania.

20 listopada
Rondo biszkoptowe zmieniło nazwę na  „Rotmistrza Witolda 
Pileckiego”. Decyzję podjęli radni w trakcie sesji.

21 listopada
Odbyła się promocja książki autorstwa Władysława Czar-
nowskiego, Marka Czarnowskiego i Michała Czarnowskiego 
pt.„Rosyjska Ruletka – czyli jak organizowałem Między-
narodowy Festiwal Folkloru".

21-25 listopada
Odbyły się XXV Dni Kultury Francuskiej organizowane 
przez Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie. 

22 listopada
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego zorganizowało spot-
kanie z Krzysztofem Starnawskim. Podróżnik opowiedział
o najpiękniejszych zalanych jaskiniach świata.
 
22 listopada
Dzieci oraz młodzież z chojnickich szkół oraz członkowie
i sympatycy stowarzyszenia „Chojnicki Alarm dla Klimatu” 
uczestniczyli na Starym Rynku w happeningu ekologicznym 
„Stop smogowi”. 

25 listopada
Chojnicki Ratusz zorganizował wycieczkę po stawach i prze-
pustach. Dziennikarze mieli okazję na własne oczy przeko-
nać się, na jakim etapie są prace przy największym miejskim 
projekcie „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i rozto-
powymi”.

26 listopada
W Starostwie Powiatowym gościła delegacja z partner-
skiego powiatu Ludwigslust-Parchim. Wymiana młodzieży, 
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami oraz rozwój tury-
styki – na te trzy aspekty zwracali szczególną uwagę sta-
rosta powiatu niemieckiego Stefan Sternberg oraz starosta 
powiatu chojnickiego Marek Szczepański.

26 listopada
W auli Szkoły Podstawowej  nr 1 w Chojnicach odbyła się 
,,Wieczornica patriotyczna'' w ramach obchodów 100 lecia 
powrotu Chojnic do Ojczyzny, połączona z otwarciem wys-
tawy ze zbiorów Bogdana Kuffla i Tadeusza Galca. 

28 listopada
„Walka o orgonit” to debiutancka powieść chojniczanki Jus-
tyny Polaszek. W MBP odbyło się spotkanie z autorką. 

29 listopada
W Mediatece zakończył się kurs komputerowy dla seniorów 
w ramach projektu „Seniorzy w Sieci”.

29 listopada
Muzeum Janusza Trzebiatowskiego w ramach Jesiennych 
Impresji zaprosiło na recital Julii Kamińskiej pt. "Wyśniłam 
sen". Julia Kamińska od tego roku jest uczennicą I klasy II 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa
w Chojnicach. Śpiewa od 9 roku życia, jest absolwentką 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach w klasie forte-
pianu. 

30 listopada
W Chojnickim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy 
Karoliny Szczepańskiej pt. „Chojnice okiem architekta” oraz 
wystawy Piotra Górskiego „Wodny świat”.

30 listopada
Odbyła się  się inauguracja ósmej edycji Rekreacyjnej Ligi 
Piłki Nożnej Halowej Gminy Chojnice. W tym sezonie do 
rozgrywek przystąpi 11 drużyn. Zawody rozgrywane będą
w soboty na hali w Charzykowach.
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     20 listopada 2019 roku odbyła się XII sesja Rady Miejskiej VIII 
kadencji. Do sesji zasiadło 19 radnych. Sesję rozpoczął   
Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. Sekretarzem sesji 
został Bogdan Kuffel, a do komisji wnioskowej wybrano radnych: 
Alicję Kreft i Bartosza Blumę.

   Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego. Burmistrz Arseniusz 
Finster -  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście, 
powstał dokument, który jest bazą do uchwalania budżetu na 
przyszły rok, to jest tak zwane prowizorium budżetowe, Państwo 
radni ten dokument otrzymaliście. Najważniejsze jest to, że 
prowizorium budżetowe pokazuje, że zrównoważyliśmy wydatki 
bieżące dochodami bieżącymi, co jest bardzo istotne. I ten dokument 
też pokazuje to, iż będziemy mogli prowadzić w kolejnym roku – 2020 
największe inwestycje w mieście wsparte środkami unijnymi.
     Jeżeli chodzi o inwestycje, to ich tempo pod koniec roku jest 
coraz lepsze, szczególnie w kontekście wód deszczowych i budo-
wy węzła. W przyszłym tygodniu będziemy chcieli szerzej pokazać 
społeczeństwu, za pośrednictwem mediów, stan zaangażowania 
tych inwestycji. Państwa radnych i szefów samorządów osiedlowych 
też zachęcam do udziału w tych spotkaniach, które będziemy 
organizować w przyszłym tygodniu.
     Występowałem przed kolegium Rady Gminy Chojnice. Jest 
decyzja jednomyślna kolegium Rady Gminy o przekazaniu miastu 
Chojnice pomocy finansowej na budowę węzła integracyjnego 
transportowego w kwocie 5 mln zł. Stosowna uchwała Rady Gminy 
zapadnie 20 grudnia, będę brał udział również w tej Radzie Gminy.
I zostałem zaproszony, żeby właśnie też tam argumentować już
w kontekście wszystkich radnych, z tym, że kolegium Rady to są 
przewodniczący również wszystkich komisji. Prawdopodobieństwo 
tego, iż gmina udzieli miastu tej pomocy publicznej, moim zdaniem, 
jest tutaj stu procentowe.
      Dzisiaj Państwo na sesji podejmujecie szereg różnych trudnych 
uchwał, które, nie ma co ukrywać, skutkują wzrostem podatków 
lokalnych. My te podatki podnosimy po siedmiu długich latach 
niepodnoszenia podatków, natomiast nie mamy innego rozwiązania 
chcąc równoważyć wydatki budżetowe. Możemy je równoważyć,
w mojej ocenie, dwoma źródłami. Pierwsze źródło, to są dochody 
budżetu miasta, które są udziałem w dochodach Skarbu Państwa. 
Takim największym jest PIT i CIT. I jak Państwo wiecie prognoza 
wzrostu PIT-u dla miasta Chojnice na przyszły rok jest bardzo 
niewielka, bo to tylko 400 tys. zł, więc bardzo mało. Natomiast drugim 
źródłem finansowania wydatków bieżących, ich równoważenia, są 
dochody własne Gminy Miejskiej Chojnice. Wśród tych dochodów 
własnych są oczywiście podatki lokalne. Ich wzrost jest uzasadniony 
tym, iż musimy właśnie zrównoważyć wydatki bieżące, bo samorząd 
oprócz tego, że ma inwestować też prowadzi szereg różnych zadań 
własnych, zleconych i powierzonych, które są dedykowane do 
wszystkich mieszkańców. Jestem przekonany, że Państwo radni 
zaangażujecie się w dyskusję nad prowizorium budżetowym. Ja 
zgłaszam pełną otwartość w dyskusji i w jeszcze przyjmowaniu 
dodatkowych inicjatyw. Z tym, że musimy pamiętać, iż mamy duże 
inwestycje, które realizujemy. Państwo zauważą w prowizorium, że 
zwiększyliśmy finansowanie sportu w grantach o przeszło 150 tys. zł, 
do 508 tys. zł. To jest kilkudziesięcioprocentowy wzrost.
     Państwo zauważą, że proponujemy zrezygnować z Karty Dużej 
Rodziny w Chojnicach i podjąć trzy nowe inicjatywy w ramach tych 
środków. Pierwsza to projekt żłobka publicznego, nowego. Druga 
to projekt Domu Seniora. I trzecia inicjatywa, która nie jest uwypu-
klona w prowizorium, ale będzie artykułowana na komisji, to jest 
Karta Seniora. Uważamy, że ten środek ciężkości z Karty Dużej 
Rodziny, gdzie nasze trzy instytucje wspierały tą kartę, czyli Park 
Wodny, MZK i Chojnickie Centrum Kultury, należy jej środek cięż-
kości przenieść na seniorów, ponieważ oni, pomimo tej trzynastej 
emerytury, i tak są w sytuacji w tej chwili najtrudniejszej. Natomiast 
sytuacja rodzin, w naszej ocenie, oczywiście to jest do dyskusji, na-
wet wielodzietnych, znacznie się poprawia, tym bardziej że, jak 
Państwo wiecie, płace w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły o około 
25%. Jeżeli więc płace wzrosły o około 25%, to nie sposób, żeby nie 
rosły podatki lokalne, bo my też jesteśmy płatnikiem tych płac jako 
miasto Chojnice, o czym należy pamiętać w kontekście szkół, 
przedszkoli i innych instytucji, w których pracują ludzie i zarabiają
w ciągu ostatnich czterech lat rzekomo 25% więcej. Mówię rzekomo, 
bo nie wszyscy. To zależy od sytuacji, w której się znaleźliśmy.
    W najbliższych dniach przyjeżdża do Chojnic Wojewódzki Konser-
wator Zabytków, będzie opiniował i przygotuje wytyczne niezbędne 
do zakończenia projektowania dworca kolejowego w Chojnicach. 
Również będzie opiniował przejście podziemne, które wykonuje 
firma Mosty Gdynia. Jak Państwo wiecie, aneksem, który podpi-
saliśmy z marszałkiem i który podpiszemy z firmą Marbruk prze-
suwamy termin wykonania dworca autobusowego, zyskując czas na 
połączenie tych dwóch inwestycji – przejścia podziemnego i dworca 
autobusowego, do stycznia 2020 r., czyli mniej więcej o trzy, cztery 
miesiące. To przesunięcie nie jest naszą fanaberią, a wynika po 
prostu z zmienionych wytycznych konserwatora zabytków do dworca 
autobusowego, gdzie zamieniono nam masę bitumiczną na placu 
manewrowym na kostkę granitową. I tak wybrnęliśmy z kostki 
granitowej rzędowej ciętej i mamy zwykłą kostkę granitową. Więc te 
wszystkie problemy zostaną przezwyciężone. Jestem przekonany, 
że apogeum dyskusji o kwestiach budżetowych będzie w tej chwili już 
po sesji, na komisjach i na tej naszej opłatkowej sesji, przed świętami 
Bożego Narodzenia.

     Korzystając, że jestem przy głosie, a jeszcze też głos zabierze 
Wiceburmistrz Adam Kopczyński w innych tematach, chciałbym 
podjąć temat, z którym czekałem na sesję. Państwo ten temat pro-
cedowali bardzo mocno. To jest temat modernizacji naszego 
stadionu. Chciałbym powiedzieć, że dzięki również Państwu 
radnym, którzy pytali, ze mną rozmawiali, dzięki Zarządowi 
Chojniczanki, dzięki działaczom, dzięki też obywatelom, z którymi 
rozmawiałem jestem przekonany, że ten temat zgłębiłem wraz 
z moimi urzędnikami bardzo dokładnie. I to co Państwu podam, za to 
będę mógł wziąć pełną odpowiedzialność.
    Więc, po pierwsze. Jak Państwo wiecie nasz stadion był moderni-
zowany, czy wręcz był budowany w latach 2005 – 2007. Potem był 

modernizowany w różnych obszarach, w różnych kontekstach, 
głównie związanych z licencją jaka jest niezbędna do gry w II, I, czy
w Ekstraklasie. Łączne nakłady finansowe, które miasto poniosło na 
stadion, w całej tej historii od 2005 r. do dzisiaj, to jest 17.214.000 zł. 
Pozyskaliśmy z zewnątrz 3.872.000 zł, czyli z własnych środków 
wydatkowaliśmy 13.342.000 zł. 4 mln pozyskaliśmy ze środków 
zewnętrznych.
      W tej chwili przed nami decyzja, aby wykonać kolejny krok i żeby 
wykonać podgrzewaną murawę. Ja czytałem wszystko co się 
pojawiało na forach internetowych, na Facebooku, również znam 
argumenty, którymi posługują się osoby, które są za tą inwestycją
i osoby, które są przeciw. I chciałbym na zasadzie, jak gdyby, 
kruszenia pewnych dziwnych skojarzeń i teorii przekazać Państwu 
całą prawdę. 
    Więc, po pierwsze. Jeżeli będziemy budować podgrzewaną mu-
rawę, to na pewno nie ze wzrostu podatków lokalnych w Chojnicach. 
Naprawdę mówię tak jak jest. Wzrost podatków lokalnych 
równoważy wydatki bieżące w budżecie, a nie wydatki inwestycyjne. 
I Państwo powiedzieliście mi, że jest możliwość budowy 
podgrzewanej murawy jeżeli ja znajdę źródło finansowania tego 
zadania. No, znalazłem źródło finansowania, bo macie Państwo 
projekt uchwały o zbyciu nieruchomości i ta nieruchomość, zbycie tej 
nieruchomości, wejście inwestora tam, będzie finansowało realizacje 
tego zadania. Więc wywiązałem się, nie zabrałem pieniędzy z innych 
inwestycji. Wszystkie inwestycje, które są wpisane do programu 
inwestycji miejskich są wykonywane. Jutro podpisujemy umowę na 
modernizację targowiska na Młodzieżowej. Byłbym w sytuacji 
trudnej, gdybym na przykład powiedział – nie budujemy targowiska 
na Młodzieżowej, bo musimy budować podgrzewaną murawę. Nie. 
Udało się stworzyć pewien komfort, nikomu nie zabieramy, mamy 
dodatkowe źródło finansowania, możemy zbudować podgrzewaną 
murawę.
      Dalej, rzecz bardzo ważna – koszty przyłącza. Nieprawdą jest, że 
my jako miasto, będziemy finansować przyłącze energetyczne do 
systemu podgrzewanej murawy. To przyłącze będzie finansować 
dostawca energii cieplnej i my nic nie płacimy. Natomiast dostawca 
energii cieplnej proponuje nam umowę dziesięcioletnią, w której tak 
jak przy sprzedaży gazu, prądu, ciepła i innych rodzajów energii jest 
opłata stała. Gdybyśmy dzisiaj to przyłącze mieli, to opłata stała by 
wynosiła ok. 120 – 150 tys. zł rocznie. Czyli skutek budowy tego 
przyłącza i związania się z umową na podgrzewanie murawy to jest 
ok.150 tys. zł rocznie plus oczywiście ciepło, które trzeba będzie 
kupić do podgrzewania murawy. Szacujemy, że to może być drugie 
100 – 150 tys. zł, jeżeli oczywiście tą murawę mocno będziemy starali 
się grzać.
      Jeżeli chodzi o kolejny problem, który był podnoszony, to jest 
problem dwufunkcyjności, czy wielofunkcyjności naszego stadio-
nu. Otóż tak, nasz stadion posiada licencję lekkoatletyczną do końca 
tego roku, na bieżni tartanowej typu sandwich, która funkcjonuje tam 
od 2007 r., czyli 13 lat. Modernizacja stadionu i budowa podgrze-
wanej murawy nie ma nic wspólnego z tym, czy my otrzymamy 
certyfikat na stadion lekkoatletyczny, czy nie. Natomiast ma dużo 
wspólnego z tym jakość naszej bieżni, która będzie oceniana przez 
audytorów. Jeżeli oni ocenią, że jakość bieżni jest dobra, to na pewno 
certyfikat dostaniemy.
      Dalej, w ramach naszego projektu wydłużamy boisko o pięć 
metrów, ale pragnę zagwarantować, że w ramach zmiany 
projektowej jesteśmy też w stanie umiejscowić wszystkie rzutnie, 
które są na stadionie. Czyli funkcja lekkoatletyczna zostanie 
zachowana. Jestem w sporze z Panem Przewodniczącym Komisji 
Sportu Markiem Szankiem, który uważa, że my możemy mieć boisko 
stumetrowe i otrzymać tak zwaną licencję warunkową PZPN-u. Ja 
uważam, że powinniśmy mieć boisko stupięciometrowe, żeby nie 
było problemu kiedyś, że trzeba dosztukować pięć metrów. 
Natomiast samo przesunięcie rzutni przy zachowaniu odpowiednich 
kątów rzutu i bezpieczeństwa da nam licencję, bo to jest takie 
przesunięcie – ta szklanka stoi tutaj, ja przesunę ją tutaj, grunt, że ja 
ją mogę sięgnąć, prawda? Na tym polega to przesunięcie i na niczym 
więcej. Jak ktoś tego nie chce zrozumieć, to będzie dalej uparty
i będzie tkwił po prostu w błędzie. Namawiam Państwa, żeby w tym 
błędzie nie tkwić. Być może skończy się to tak w lekkoatletyce, że 
będziemy w konsekwencji certyfikacji zmuszeni do wymiany bieżni, 
ale to nie ma nic wspólnego z modernizacją stadionu, w kontekście 
piłki nożnej. Bo to nie piłka nożna zawiniła temu, że my tam mamy 
bieżnię już 13 lat i ona jest już taka, a nie inna. W ramach inwestycji, 
którą chcemy zrealizować przewidzieliśmy również środki na 
odtworzenie tych części bieżni, które zostaną, nie daj Boże, usz-
kodzone w ramach prowadzonej inwestycji. Czyli to jest zapewnione.
       Dalej, proszę Państwa, istotne jest dla nas to, że zyskujemy czas 
na realizację tej inwestycji. Nasza drużyna gra i grała całą sesję 
jesienną na swoim stadionie po to, żeby sesję wiosenną grać na 
wyjazdach i żebyśmy mieli cztery, pięć miesięcy na realizację tego 
trudnego zadania. To nie jest proste zadanie. My musimy w kwie-
tniu oddać stadion, który przejdzie licencję PZPN-u, na którym 
będzie można rozgrywać wszystkie mecze.
     Dalej, bardzo ważne jest to, że… Dla mnie osobiście ważne jest 
to, żebyśmy znaleźli konsensus. To nie jest prosta decyzja. I teraz 
słuchałem wielu treści w dyskusjach, które były bardzo niesprawie-
dliwe dla działaczy Chojniczanki, dla piłkarzy i również dla tych, 
którzy popierają. Proszę zdać sobie sprawę z jednej prostej rzeczy, 
że w budżecie Chojniczanki są 3 mln zł, które pochodzą od 
sponsorów i jest tylko 600 tys. zł stypendiów, które my płacimy. Jeżeli 
ktoś narzeka, że gramy w I lidze i mamy zakontraktowanych za-
wodników z całej Polski, to obwieszczam tym osobom, że za 600 tys. 
zł nie stać by nas było na granie w IV lidze. Bo pamiętam ile 
kosztowała IV liga w Chojnicach i III, kiedy my finansowaliśmy ją 
tylko z budżetu miasta. Jak odejdą sponsorzy, nie będzie ani I ligi, ani 
II ligi, ani III, ani Ekstraklasy, tylko będzie IV liga za 600 tys. na naszej 
głowie. Ten wysiłek jest na głowie i w rękach tych, którzy dzisiaj 
sterują Chojniczanką. Przez długie lata… Wymienię tylko kilka firm, 
nie ma na to czasu, żeby wymienić wszystkie – Seko, Eurostandard, 
Skiba, Ginter, Urbaniak, Marbruk, West-Pol, Temis, to są nasze 
sztandarowe firmy, które od wielu lat wspierają Chojniczankę. Zarząd 
Chojniczanki pracując za to grosza nie bierze, a sami wpłacają 
pieniądze do klubu. Więc nieuprawnione i nieuczciwe jest stawianie 
sprawy, że to miasto utrzymuje zawodowych piłkarzy Chojniczanki. 

Nie, to oni, dzięki nim mamy markę w całej Polsce, jesteśmy 
rozpoznawani. Dzięki nim możecie Państwo z podniesioną głową 
sobie włączyć YouTube i obejrzeć mecz Szwajcaria – Polska przy 
pełnym stadionie, z obecnością Włodzimierza Lubańskiego. Dzięki 
nim możecie chodzić na mecze Ekstraklasy w Chojnicach. I my 
jesteśmy rozpoznawalni i znani. Czy wy wierzycie, że na przykład 
Kazimierz Ginter dlatego daje pieniądze na Chojniczankę, żeby 
reklamować tylko swoja firmę? Nie, on ma z tyłu głowy to, że czeka 
nas sukces Chojniczanki, tak samo inni działacze. To nie jest tylko
i wyłącznie marketing, to nie jest tylko i wyłącznie firmowanie swojej 
firmy za to, że ja coś konkretnego będę miał. Chojniczanka to jest 
Klub 100. Chojniczanka to jest wysiłek, który został popełniony przez 
wiele lat, przez ludzi, którzy tym klubem sterują. To jest wysiłek, 
którego my byśmy nie mogli nigdy popełnić jako radni, jako 
mieszkańcy. Natomiast krytyków zawsze jest wielu. Tylko ten co 
krytykuje, często zza węgła, bez nazwiska w internecie, niech się 
ujawni, niech powie co on zrobił dla tego miasta, jak nie pasuje 
Chojniczanka. Pięćset dzieci w Akademii, które trenują, są objęte 
opieką, wychowaniem, to jest olbrzymi wysiłek. Tam są diamenty, 
które z czasem, tak jak Arkadiusz Reca, będą znanymi piłkarzami. 
Ten moment nastąpi na pewno, tylko bądźmy cierpliwi, a my byśmy 
chcieli mieć wszystko od razu, najlepiej za rok, za dwa, za trzy. A ile lat 
funkcjonuje Chojniczanka w tym kształcie w jakim funkcjonuje? Nie 
mieliśmy trzeciego miejsca w I lidze? Mieliśmy, przypominam. Teraz, 
kiedy jesteśmy w strefie spadkowej i przeżywamy kryzys, to teraz się 
niektórzy odwracają. Ale oni wrócą i będą nas chwalić, jak będziemy 
na pierwszym albo drugim miejscu w I lidze. Dlaczego nie potrafimy 
tak jak inni wesprzeć drużyny, która jest w pewnym kryzysie i wspie-
rać również członków zarządu. Zachęcam, po prostu, żeby tak to 
zrealizować.
       Proszę Państwa, Chojniczanka to są słowa klucze – sponsorzy, 
klub, Akademia, promocja, praca, konsekwencja, sukcesy, porażki, 
to są słowa klucze. Przy tych słowach ja mógłbym się rozwodzić po 
dziesięć minut nad każdym słowem, ale to… Uważam, że działanie 
klubu w najbliższych latach umożliwi rozwój piłki nożnej, a Chojnice 
jako miasto są marką rozpoznawalną, przede wszystkim dzięki 
Chojniczance. Dzięki żeglarzom też, bokserom też, innym 
dyscyplinom też, ale przede wszystkim dzięki Chojniczance. Tak już 
jest, że na przykład jesteśmy mistrzami świata w piłce siatkowej, ale 
jednak ta piłka nożna budzi największe emocje, o czym świadczy 
chociażby wczorajszy mecz. Notabene murawa na narodowym jest 
gorsza niż na Chojniczance, prawda? To było widać.
      Proszę Państwa, ja w 2007 roku powiedziałem działaczom 
Chojniczanki taką bardzo ważną rzecz, że miasto nigdy się nie 
będzie wtrącać w pracę zarządu klubu. My nie będziemy się wtrącać 
w to, kto będzie trenerem, kto ma być sponsorem, a kto nie ma być. 
My, jako miasto, zapewnimy Chojniczance bazę do trenowania i do 
rozwoju piłki nożnej. I teraz jesteśmy w momencie, kiedy zbudowa-
liśmy stadion, oświetlenie sztuczne, budynek prasowy, zadaszone 
trybuny, w części. Jest ten ostatni akcent, który trzeba postawić – 
podgrzewana murawa. To jest wymóg, który musimy spełnić, nie my 
te wymogi określamy niestety. I teraz jest konsekwencja w działaniu. 
W Państwa rękach, przy głosowaniu, jest to, czy my konsekwentnie 
dalej będziemy mogli pracować i nie tylko marzyć o sukcesie, ale 
wykuwać ten sukces. Musimy się utrzymać w I lidze i musimy 
pomyśleć o tym, żeby w kolejnym roku, czy w kolejnych latach 
zawalczyć o ten najwyższy cel. A jestem przekonany, że sponsorzy, 
których znam i tutaj obecni członkowie zarządu, i również nieobecny 
dzisiaj ze względu na wyjazd Pan Prezes – Maciej Polasik, są 
przekonani, że ten sukces chcą osiągnąć. Czy go osiągną? To jest 
sport, a w sporcie bywa różnie. Natomiast zachęcam tych, którzy
w tej chwili są bardzo negatywnie nastawieni, żeby wysłuchali tego, 
co ja przez te osiem minut tu powiedziałem, jestem do waszej dys-
pozycji. Z każdym porozmawiam przez telefon, przyjdę na spotkanie 
tematyczne i tak dalej, i będę wyjaśniał krok po kroku. Nikomu nic nie 
zabieramy. Mamy możliwość konsekwentnie zmodernizować 
stadion, tak żeby dalej piłka nożna się rozwijała. Oczywiście 
malkontent powie – no tak, ale oni za chwilę spadną do II ligi. I co
z tego, mam nadzieję, że nie spadną. Ale nie daj Boże jak spadną, to 
mogą za chwilę awansować do I ligi. No taki jest sport. Nikt nie 
weźmie odpowiedzialności za to, które miejsce tutaj zajmiemy. 
Dlatego uprzejmie Państwa proszę, żebyście jeszcze zechcieli 
wysłuchać kolegę Wiceburmistrza i potem żebyście jednak podjęli 
decyzję na „tak”. No, marzy mi się, żeby to była decyzja, która nie 
dzieli nas w żaden sposób politycznie. Są tu różne siły polityczne
i społeczne w tej Radzie, ale byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy byli „za”. 
Ja spotkałem się z wszystkimi radnymi, z koleżanką i kolegami
z Prawa i Sprawiedliwości, spotkałem się z Platformą Obywatelską,
z moim klubem. Konsekwentnie dążyłem do tego momentu, w którym 
stworzyłem perspektywę tego, żebyście Państwo mogli podnieść 
rękę „za”. Natomiast, nie bójcie się mieszkańców, którzy mają 
negatywny pogląd na ten temat. Wyjaśniajcie im aspekty, czym jest 
zrównoważony budżet. Pokazujcie im inwestycje, które realizujemy. 
Pokażcie koszt stadionu – 13 mln po stronie miasta. Porównajcie do 
innych inwestycji, chociażby do Chojnickiego Centrum Kultury, które 
kosztowało 20 mln zł. Tak więc tutaj jest pewna równowaga pomiędzy 
sportem i kulturą, o którą zawsze bezwzględnie mi chodziło. Dziękuję 
bardzo.  ...
      Z-ca Burmistrza Adam Kopczyński – Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni goście, jestem winny Państwu kilka 
informacji na temat konkursu na dyrektora Chojnickiego Centrum 
Kultury. 18 listopada upłynął termin składania aplikacji na stanowisko 
dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury. Na tą chwilę,... posiadamy 
dwóch kandydatów. Jest to obecny dyrektor Chojnickiego Centrum 
Kultury – Radosław Krajewicz oraz Radosław Zieliński – były 
dziennikarz Radia Weekend oraz działający także przy podobnej 
instytucji w Debrznie. 28 listopada odbędzie się pierwsze posie-
dzenie komisji, która zweryfikuje dokumenty pod względem 
formalnym. A 5 grudnia, dzień przed Mikołajkami, posiedzenie 
komisji konkursowej, w tym tak zwane przesłuchania kandydatów, 
które jest spotkaniem otwartym, na które serdecznie zapraszam 
mieszkańców, media oraz radnych. ...
    
     Niestety ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
szczegółów dyskusji radnych. Cały protokół sesji można pobrać ze 
strony UM w Chojnicach.
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Mikołajki Sztuki

      Chojnickie Centrum Kultury zachęca 
do artystycznego spędzenia Mikołajek.

    Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci, 
w tym warsztaty plastyczne, taneczne oraz 
seanse kinowe. 6 grudnia ChCK zaprasza do 
pracowni plastycznej, gdzie dzieci będą mo-
gły wziąć udział w mikołajkowych warszta-
tach, spotkać Mikołaja, a także wziąć udział 
w świątecznych zabawach artystycznych. 
Przygotowana zostanie również wystawa 
prac dzieci i młodzieży, która uczęszcza na 
zajęcia do chojnickiej placówki. Osoby lubią-
ce śpiewać będą mogły sprawdzić swoje 
umiejętności podczas zorganizowanego 
świątecznego karaoke. 7 grudnia w pracowni 
tanecznej odbędą się warsztaty hip-hop dla 
dzieci w wieku 8-12 lat, które poprowadzi 
Tomek „Tommy” Węglewski. Instruktor za-
chęca do zabrania czapek Mikołaja, gdyż 
oprócz zabaw ruchowych, przygotowane są 
specjalne choreografie. Wstęp na zajęcia 
plastyczne jest bezpłatny, koszt warsztatów 
tanecznych to 20 zł. Ilość miejsc jest ogra-
niczona, dlatego decyduje kolejność zgło-
szeń. Kontakt tel. 523972215 lub e-mail: 
e.kerplik@ckchojnice.pl.  W kinie ChCK 
będzie można zobaczyć animowane filmy 
„Śnieżka paczka” oraz „Kraina lodu 2”. 
Szczegółowy repertuar umieszczony jest na 
stronie .www.ckchojnice.pl

Krzysztof Kiljański w Chojnicach

    W ramach Jesiennych Impresji, które 
organizuje Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego, 19 grudnia o godz. 18:00 w Chojni-
ckim Centrum Kultury z okołoświą-
tecznym repertuarem wystąpi Krzysztof 
Kiljański.  
     Muzyczną karierę rozpoczął w pierwszej 
połowie lat 90-tych jako wokalista jazzowy.
Z tego okresu ma na koncie kilka najwyż-
szych wyróżnień w tej kategorii (m.in. na Old 
Jazz Meeting Złota Tarka, Międzynarodowe 
Spotkania Wokalistów Jazzowych). Komer-
cyjne sukcesy zaczął odnosić dekadę póź-
niej. Jego pierwszy autorski album „In The 
Room” w 2005 roku zyskał status „Platynowej 
Płyty” przy sprzedaży niemal 100 tysięcy 
egzemplarzy. Piosenka „Prócz Ciebie, nic” - 
duet z Kayah, do dziś często gości na ante-
nach niemal wszystkich rozgłośni radio-
wych.Krzysztof jest zdobywcą Fryderyków 
dla Najlepszego Wokalisty. Ma na koncie 
Superjedynkę za Przebój Roku.

     Piosenki świąteczne i evergreeny wykona 
swoim aksamitny głosem przy akompa-
niamencie Piotra Matuszczyka - piano i Bar-
tosza Szeteli - kontrabas. Bezpłatne wej-
ściówki bedą do odbioru 9 grudnia od godz. 
8:30 i od godz. 18:30 w kasie ChCK. Ze 
względu na ograniczoną ilość miejsc jedna 
osoba może otrzymać 2 wejściówki. 

Moralność Państwa Dulskich powraca

     Po frekwencyjnym sukcesie i wypełnionej 
po brzegi sali ChCK podczas 15-lecia Studia 
Rapsodycznego, twórcy postanowili jeszcze 
raz zagrać to przedstawienie dla chojnickiej 
publiczności. Spektakl oparty jest na kulto-
wym tekście Gabrieli Zapolskiej z początku 
XX wieku. Mimo, że od czasu pierwszej pre-
miery upłynęło ponad 100 lat, sztuka nie traci 
na aktualności. Postawa głównej bohaterki, 
nazywana "dulszczyzną", prezentuje pozor-
ną moralność, jednak tak na prawdę żyje
w zakłamaniu i obłudzie. Przedstawienie
w reżyserii Łukasz Sajnaja pokazuje, że nie 
tylko Pani Dulska nie jest wzorem cnót wsze-
lakich. Każdy z bohaterów ma tu jakiś cel, 
który stara się osiągnąć. Nie ma znaczenia 
czy poprzez niewinny flirt, przemyślaną in-
trygę czy też perfidny szantaż. Kto wygra tę 
walkę i za jaką cenę? Sprawdźcie Państwo 
sami 2 stycznia o godz. 19:00 w ChCK. Bilety 
w cenie 10 i 15 zł do nabycia w kasie kina
i przez internet.

   16 stycznia na chojnickiej scenie zaprezen-
tuje się znany i lubiany teatr z Koszalina. Tym 
razem reżyser Zdzisław Derebecki postano-
wił wziąć na warsztat tekst znakomitego 
francuskiego scenarzysty Francisa Vebera. 
Co może wyniknąć z, przypadkowego skąd-
inąd, spotkania zawodowego zabójcy i życio-
wego nieudacznika? Z pewnością nic dobre-
go. I to dla obu bohaterów. Pignon, który jest 
fotografem ma zrobić zdjęcia świadka koron-
nego, który będzie zeznawał w ważnej 
sprawie. Ralf, zabójca – ma tego świadka 
zabić. Obaj zameldowali się w hotelu położo-
nego naprzeciwko gmachu sądu. Z okna
w pokoju Ralfa doskonale widać wejście do 
budynku…Pignon, to ulubiony bohater Ve-

bera – pojawia się w kilku jego sztukach. 
Poznaliśmy go w „Kolacji dla głupca”, a teraz 
powraca w komedii pt. „Zakała”. To ciągle ten 
sam życiowy nieudacznik. Odeszła od niego 
żona, która nie zamierza wrócić, mimo jego 
błagalnych telefonów. Pignon postanawia 
więc popełnić samobójstwo, ale to mu się 
również nie uda… A kiedy w całe zamie-
szanie zostaje – wbrew swej woli – wcią-
gnięty morderczy snajper mieszkający w są-
siednim pokoju akcja zaczyna nabierać tem-
pa, sytuacja się gmatwa, a próby jej rozwi-
kłania powodują jeszcze większe kompli-
kacje… Bilety na to przedstawienie w cenie 
40 zł są do nabycia w ChCK.

     W poprzednim numerze Chojniczanina.pl 
stała się rzecz niesłychana, przez sito 
korektorskiej kontroli, przedarła się bestia 
długo nie widziana. Chochlik złośliwy, zmora 
dziennikarzy i wydawców, skrył pod zdję-
ciem w artykule „70-letnie Centrum Kultury
w Chojnicach trzyma się świetnie”, na stronie 
6, część tekstu pana dyrektora Krajewicza. 
    Dlatego zamieszczany ostatni akapit 
tekstu ponownie - w prawidłowym brzmieniu.

     „ Po 70 latach działalności Chojnickie 
Centrum Kultury ma się dobrze i nie ustaje
w dążeniu do zaspokojenia kulturalnych 
potrzeb jak najszerszego grona mieszkań-
ców naszego miasta i okolic” .

    A pana dyrektora Krajewicza przepra-
szamy za „wtargnięcie tej bestii” do redakcji 
Chojniczanina.pl. 
                                               Jacek Klajna
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Krzysztof Kiljański 

foto: Daniel Frymark, W pierwszym planie
Marcelina Wolnikowska (Pani Dulska) i Szymon Myszka (Zbyszko)
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reklama

        Wyobraź sobie, że masz trzydziestkę 
na karku, jesteś spełniony zawodowo, 
głowa buzuje ci pomysłami, mieszkasz
w Dubaju i podróżujesz po całym świecie. 
I nagle trach. Na wakacjach twoja deska 
snowboardowa nie wyrabia się na jakiejś 
muldzie.

   Przerwany rdzeń kręgowy. Szpital w Szwaj-
carii, bo to było przecież na wakacjach. Tam 
jest komfortowe leczenie, ale cholernie dro-
gie, więc wracasz do kraju. A tu mówią ci, że 
jak amen w pacierzu czeka ciebie tylko życie 
na wózku. Że nie zrobisz kroku. Nie tylko nie 
zagrasz w siatkę czy kosza, które uwielbia-
łeś, ale w ogóle nie ruszysz nawet na spacer. 
Bo gdzieś tak od połowy klatki piersiowej nie 
masz czucia, a twoje ciało to tylko bezwładny 
ciężar. No i co? Załamka? Depresja? Myśli 
samobójcze?

Przesiadł się na rower

    Nic z tych rzeczy. Bo trafiło na Michała 
Żylińskiego, który 7 listopada opowiadał
w Chojnickim Centrum Kultury o swoim życiu 
młodym ludziom. Owszem, na wózku. Ale
z tego wózka mozolnie się gramolił, co poka-
zał na filmie. W końcu przesiadł się też na 
rower przystosowany dla osób niepełnospra-
wnych, ale tych, które nie boją się sportowej 
rywalizacji. Marzy o paraolimpiadzie w Tokio 
w przyszłym roku i mimo krótkiego czasu 

trenowania ma już na swoim koncie sukcesy 
w mistrzostwach Europy i świata. 

Wyjdźcie z łóżeczka

     Michał mówi spokojnym głosem, z którego 
bije przeświadczenie o tym, że wie, na co się 
porywa. To nie są mrzonki, ale marzenia, 
które rychło zamienią się w cele. Oczywiście, 
do zrealizowania. Bo Michał się ze sobą nie 
pieści. Wie, że życie ma jedno, że już nie 
będzie miał kolejnej szansy, by je przeżyć, 
więc chce wycisnąć z niego jak najwięcej. 
Uśmiecha się. Od początku wiedział, że się 
nie da, bo jak to kwituje – przecież nie miał 
sparaliżowanej głowy. Był takim samym 
człowiekiem jak sekundę przed wypadkiem – 
ciekawym świata, przyjaznym i radosnym, 
lubiącym wyzwania. Sekundę po upadku na 
stoku  - tych wyzwań trochę mu się namno-
żyło, ale zacisnął zęby i powiedział sobie, że 
się nie da. Nie będzie wegetował, wisiał na 
innych, biadolił i płakał. - Kształtujcie 
charaktery, wyjdźcie z ciepłego łóżeczka – 
zachęcał słuchaczy. A na sali była cisza jak 
makiem zasiał. Potem można było samemu 
się przekonać, jak to jest jechać wyścigowym 
rowerem w pozycji leżącej. No i pogadać.   
     Dla młodych ludzi, którzy znaleźli się na 
tym spotkaniu, wielka lekcja życia. A dla Mi-
chała Żylińskiego okazja do podzielenia się 
swoim doświadczeniem. Bezcennym.

Tekst i fot. Maria Eichler     

      12 listopada w Bramie Człuchowskiej 
prof. Włodzimierz Jastrzębski w ramach 
Naukowych Zaduszek Chojnickiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk dał wykład
o pomorskiej zbrodni. Specjalizuje się
w historii II wojny światowej i to o niej 
opowiadał słuchaczom.

     Prof. Jastrzębski przypomniał, jak to od 
zawsze rozliczenie z przeszłością było u nas 
sprawą polityczną. I tak zostało do dziś. Tuż 
po zakończeniu II wojny światowej niejako 
spontanicznie zaczęto zawyżać liczbę ofiar. 
Doszło do tego, że szacunki zabitych na Po-
morzu oscylowały wokół 150 tys. osób. Gdy 
sam profesor ocenia, że to może być ok. 30 
tys. ludzi. Ale taką tezę trzeba udokumen-
tować. I z tym jest już znacznie gorzej. Co 
prawda prof. Jastrzębski docenia wysiłki 
młodych naukowców związanych z gdańsko-
bydgoskim oddziałem IPN – dr Tomasza 
Cerana i dr Izabeli Mazanowskiej zwłaszcza, 
ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. 
      – W każdym razie to idzie w dobrym 
kierunku, żeby sporządzić imienną listę ofiar 
– przekonywał. – Po nazwisku, dokładnie,
a nie szacunkowo, bo to zaciera obraz.

Cenzury na razie nie ma, ale...
     Młodzi są jego zdaniem „napaleni”, żeby 
szukać dowodów, ale dokumentacji jest ma-
ło, prawie wszystko opiera się na zeznaniach 
świadków. Do zbadania jest dokumentacja 
niemiecka, której za to jest sporo. Wystarczy 
pewnie dla kilku pokoleń. A na razie wypada 
się cieszyć, że są możliwości wydawnicze, że 
można publikować wyniki badań i że póki co 
cenzury jeszcze nie ma, choć przywoływany 

incydent z książką Piotra Zychowicza „Wołyń 
zdradzony” i unieważnienie konkursu na naj-
lepszą książkę historyczną roku to smutna 
prognoza, co jeszcze może się wydarzyć...

Co z Doliną Śmierci?
        Gdy mówimy o zbrodni pomorskiej na 
jesieni 1939 r., tak jak mówimy o zbrodni 
katyńskiej czy wołyńskiej, to mamy na myśli 
mordy sąsiedzkie (rękoma Selbstschutzu), 
eksterminację (planową) inteligencji i przed-
stawicieli polskiego państwa, pacyfikację 
Bydgoszczy po wrześniowych wydarzeniach 
w 1939 r. w tym mieście (tu profesor poczynił 
dygresję, bo za swoje badania „krwawej 
niedzieli” dostał po głowie, ale niezależna 
komisja złożona z 20 profesorów przyznała 
mu rację – to był mord na Niemcach, zginęło 
ich wtedy 365), zabijanie psychicznie cho-
rych i Żydów oraz zbrodnie Wehrmachtu. 
      A co z naszą Doliną Śmierci? Kazimierz 
Jaruszewski pytał o liczbę 2 tys. ofiar i współ-
czesną korektę IPN – że było to „tylko” ponad 
500 osób. – Chojniczanie nie chcą tego przy-
jąć do wiadomości – mówił. – Przez lata 
propaganda wmawiała, że było 2 tysiące, to 
ludzie się z tym oswoili – odpowiadał Jas-
trzębski. – Wszędzie zawyżano. W powiecie 
sępoleńskim według tych szacunków powin-
ni zginąć wszyscy Polacy i na dokładkę jesz-
cze część Niemców...
      Andrzej Wielewski sugerował, że może 
trzeba ponownej ekshumacji w Dolinie 
Śmierci. A prof. Jastrzębski podpowiadał, że 
pomocne mogą być nowoczesne metody 
archeologii. 

Tekst i fot. Maria Eichler
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   4 listopada można było obejrzeć w Choj-
nickim Centrum Kultury niezwykłą wysta-
wę fotograficzną. Dlaczego niezwykłą? 
Bo zdjęcia zostały utrwalone na kliszy,
a ich temat to pamiętna sierpniowa na-
wałnica w  2017 r.

       Analogowa fotografia to teraz rzadkość, 
bo na ogół korzystamy z cyfrówek. Ile można 
z niej „wycisnąć”, można się przekonać, oglą-
dając zdjęcia Marka Konończuka. Jak opo-
wiadał, mało co było widać na kliszy, dopiero 
poddanie fotografii skomplikowanej obróbce 
z reprodukowaniem ich na folii rentgenow-
skiej i podświetlenie, dało niesamowity efekt. 

Połamane sosny

    Zdjęcia robił o świcie, blisko domu w Mod-
rzejewie, już po kataklizmie, który spustoszył 
lasy, zrywał dachy, zabijał ludzi. Ale fotografie 
Konończuka mają mimo to sporo powabu. 
Ten księżycowy krajobraz, spowity przez 
mgły i opary, z jednym rachitycznym drze-
wem albo jakąś gałązką. Piękno przyrody, 
która na przekór zniszczeniu chce żyć, nawet 
jeśli została okaleczona – to wszystko 
wyłania się z tych zdjęć, nieco onirycznych, 
nieco poetyckich. Ale też pokazujących siłę 
niszczycielskiego żywiołu. Krajobraz z poła-
manymi sosnami, ogołocony z drzew, zasty-
gły w nierzeczywistej i groźnej poświacie...

Niecodzienni goście

     - Dwadzieścia lat mieszkam w Polsce, ale 
niezbyt dobrze mówię po polsku. Może 
dlatego robię zdjęcia – śmiał się autor 
wystawy.
      Na co dzień uczy angielskiego, ale ma za 
sobą studia na historii sztuki w Anglii i na ASP 
w Poznaniu – specjalność sztuki wizualne. W 
Chojnicach pokazywał swoją pracę dyplomo-
wą – były to portrety właścicieli lasów wyzu-
tych ze swojej własności. 
      Wielu obecnych na wernisażu podcho-
dziło do autora zdjęć, by pogratulować mu 
sukcesu. Nie zabrakło niecodziennych gości 
– fotografie obejrzeli też Jerzy Buzek, euro-
parlamentarzysta i jego córka Agata, znana 
aktorka. 
       Wystawa Konończuka była okazją do za-
apelowania, by wziąć udział w akcji sadzenia 
lasu w Rytlu, tam, gdzie szalała nawałnica. 
Kto chciał, mógł przyjechać w sobotę o godz. 
9 do Rytla – Chojnicki Alarm dla Klimatu zor-
ganizował przedsięwzięcie razem z Nadle-
śnictwem Rytel, zapewnił narzędzia i instru-
kcję, co i jak robić. Do wspólnego działania na 
wystawie zachęcały Iwona Hackert i Małgo-
rzata Konończuk.
       Wystawa trwała bardzo krótko, bo tylko 
do 9 listopada. Zdecydowanie za krótko...

Tekst i fot. Maria Eichler     

     Tak przynajmniej sądzi Daniel Frymark, 
który 9 listopada  razem z Grzegorzem 
Szlangą pokazywał swój debiutancki film 
wyróżniony na (uwaga, uwaga!) Festiwalu 
Filmów Jednominutowych w Gdańsku.

       Chojniczanie nakręcili film pt. „Rozmowa 
z matką”, który wyreżyserował i zagrał w nim 
Grzegorz Szlanga. Frymark zajął się całą 
resztą, czyli m.in. problemami technicznymi, 
z których najwięcej utrapienia przysporzył 
dźwięk, więc trzeba było wszystko nagrać 
jeszcze raz i zainwestować w profesjonalny 
mikrofon. To włochate cudo zostało zade-
monstrowane widowni i przedstawione jako 
kolejny „kot” w życiu Frymarka. Ma w domu 
Rycha i Kazika, teraz widzowie podpo-
wiedzieli mu, że tego raczej martwego kota 
można by nazwać Zbychem. I tak zostało.

Trzeba było ciąć

      Czy czuli presję, wiedząc, że trzeba się 
zmieścić w minucie? Podobno scenariusz 
miał ponad siedem minut, więc trzeba było 
dramatycznie ciąć. I zrobili to tak dobrze, że 
zabrakło im kilkunastu sekund. No ale to dało 
się nadrobić...
     Zabawa spodobała im się do tego stopnia, 
że chcą majstrować nadal. Może dlatego, że 
Frymark już za długo siedzi tylko w fotografii, 
a Szlanga – w teatrze. Kusi ich coś nowego, 
czego do tej pory nie robili. A ponieważ razem 
zjedli już beczkę soli, więc nie rezygnują

z tandemu. Zdradzili, że chodzi im już po 
głowie kolejny temat. Ma to być dokument, 
być może fabularyzowany o Michale Żyliń-
skim, który kilka dni temu gościł w Chojnickim 
Centrum Kultury i powalił wszystkich na 
łopatki swoją pasją aktywnego życia na 
przekór niepełnosprawności. 

Fabuła, dokument i forma

     Było trochę żartów, bo twórcy filmu nama-
wiali zebranych, żeby chwalili się w domu, że 
w weekend obejrzeli 40 filmów! I to w jeden 
dzień i w niecałą godzinę! Faktycznie tak 
było, bo Chojnice są jednym z kilkudziesięciu 
miast, gdzie odbyła się projekcja konkurso-
wych propozycji. I to we wszystkich kate-
goriach – fabule, dokumencie i formie.  W tej 
ostatniej kategorii był jeszcze jeden chojnicki 
akcent –  film Macieja  Jarczyńskiego, twórcy 
już uznanego, nagradzanego na licznych 
przeglądach i festiwalach, także za granicą. 
Ale tym razem nagrody dla chojniczanina nie 
było.
     Projekcja dostarczyła wielu wrażeń.
O nich mówił też Szlanga. Uwagę zwraca 
wielka  inwencja i kreatywność filmowców, 
mają cudowną wyobraźnię i ogromne poczu-
cie humoru, a przy tym posługują się różnymi 
konwencjami i technikami, by zdobyć serca 
widzów. Ta rozmaitość środków wyrazu i róż-
ne historie na ekranie zasłużyły na brawa. 

Tekst i fot. Maria Eichler
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     Kobiety do piór! Takie hasło komplet-
nie nie ma sensu, bo panie trzymają je 
mocno w dłoni. I piszą jak najęte. Żadna 
odnoga literacka nie ma dla nich tajemnic, 
w każdej próbują swoich sił. 

     O tym, że tak jest, mogliśmy się przekonać 
ostatnio w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
gdzie trzy panie chwaliły się swoimi książ-
kami. Dwie z tych pozycji to debiuty, jedna 
jest którąś z kolei. Ale od początku...
   8 listopada poznaliśmy Hannę Hippler z Ka-
mienia Krajeńskiego, autorkę powieści oby-
czajowej pt. „W poszukiwaniu złotego środ-
ka. Spotkania”. Jej bohaterkami są kobiety po 
przejściach, które w górach odnajdują czas 
na rozmowę z samą sobą i z poznanymi tu 
towarzyszkami. Magia miejsca sprawia, że 
potrafią nabrać na nowo apetytu na życie
i rozpocząć jego inny rozdział. Melancholijno-
depresyjny nastrój przeistacza się więc w ra-
dość poszukiwania nowych podniet. Ale nie 
ma tutaj żadnych ekscesów, bo panie są sto-
nowane w swoich oczekiwaniach i nawet gdy 
coś bardziej erotycznego zalęgnie im się
w głowie, to wolą tak od razu nie ryzykować... 
Ich filozofia życiowa to właśnie znalezienie 
złotego środka – równowagi, spokoju ducha, 
nadziei płynącej z wiary...

Zimne nóżki w Chojnicach
     Nieco inne klimaty oferuje kryminał Agnie-
szki Pruskiej pod wielce obiecującym tytułem 
„Zimne nóżki nieboszczyka” (promocja 19 

listopada). Autorka, poprzez męża związana 
z Chojnicami, to właśnie miasto uczyniła 
miejscem zbrodni, a na jej tropie znajdują się 
dwie wypoczywające podczas ferii nauczy-
cielki z Gdańska. Dużo chodzą na nartach
i sporo czasu spędzają przy stole, przy okazji 
zajmując się rozwiązywaniem zagadek kry-
minalnych. Akcja jest tutaj jednak dość nie-
mrawa i raczej nie będziemy gryźć palców 
podczas czytania. Ale skoro ma to być ko-
media kryminalna, to może tak ma być... 
      O Chojnicach niczego nowego się nie 
dowiemy i raczej nie powinniśmy, też tak jak 
autorka, odmieniać nazwy Charzykowy...

Uwaga, śledzą nas i kontrolują 
   28 listopada zaciekawiła nas bardzo chojni-
czanka Justyna Polaszek, której debiut pt. 
„Walka o orgonit” reklamowany jest jako thri-
ller. Rzecz należy do gatunku s-f, ale jak 
stwierdziła autorka, może powieść nie jest aż 
tak nieprawdopodobna...Chodzi o możliwość 
kontroli umysłów i sterowania ludźmi, a tytu-
łowy orgonit to tajemnicza substancja, która 
ma przed tymi zabiegami chronić. Justyna 
Polaszek przyznała, że bardzo ją interesują 
nowoczesne technologie i ich wpływ na na-
sze życie, ale też mechanizmy, które spra-
wiają, że garstka ludzi może manipulować 
tłumem pozostałych. Ponieważ tej książki nie 
zdążyłam jeszcze przeczytać, więc recenzja 
będzie później...

Tekst i fot. Maria Eichler

    17 listopada Daniel Frymark, znany i ce-
niony chojnicki fotograf prowadził war-
sztaty fotograficzne, które po niezbędnej 
dawce wiedzy teoretycznej zakończyły się 
spacerem po rewitalizowanej dzielnicy 
Dworcowej w Chojnicach. 24 listopada 
uczestnicy warsztatów wybierali zdjęcia 
na wystawę.

      Uczestnicy –  w różnym wieku i z różnym 
doświadczeniem fotograficznym – wzięli 
aparaty bądź komórki w dłoń i uwieczniali to, 
co napotkali na trasie spaceru. A były to pełne 
urody klatki schodowe o zygzakowatym prze-
biegu jak w modernistycznych kamienicach, 
piwnice, w których czekał magiel, strychy
z drewnianymi stropami, pełne bajecznych 
zakamarków, dworzec, w tym piętro główne-
go gmachu ze  śladami dawnej świetności
i ziejącą pustką tego, co jest tam dziś... Prze-
konaliśmy się na własne oczy, że tzw. 
dzielnica Dworcowa kryje wiele niespodzia-
nek i ma do odkrycia jeszcze wiele tajemnic. 
Pstrykaliśmy zdjęcia, szukając jak najlep-
szych ujęć i starając się wypatrzeć to, czego 
nie dostrzegł nikt inny...Zimno było okrutne, 
ale nikt nie narzekał.

Co się ostanie?
    Zdjęcia, które powstały podczas spaceru, 
przeglądaliśmy 24 listopada na drugiej części 
warsztatów w Chojnickim Centrum Kultury. 

Najlepsze (albo po prostu wytypowane...) 
znajdą się na wystawie, która ma być przygo-
towana jeszcze w tym roku, by chojniczanie 
zobaczyli  swoje miasto z trochę innej strony. 
Bo jest tu wiele pięknych miejsc, fascynują-
cych detali, śladów przeszłości... A poza tym 
będzie to też dokumentacja tego, co być 
może zniknie w czasie rewitalizacji. Bo może 
ostanie się piękna klatka schodowa i piwnica 
z maglem, ale dworzec już na pewno nie 
będzie taki sam...

W plenerze na pokaz
    Naocznie przekonaliśmy się, iż mimo tego, 
że chodziliśmy tą samą trasą, to każdy z nas 
zauważył co innego. Albo inaczej to sfotogra-
fował. Część z nas ambitnie podeszła do 
przedsięwzięcia i wybrała się na ponowną 
przechadzkę. Teraz w Chojnickim Centrum 
Kultury czekają na zamówione gabloty,
w których zdjęcia zostaną umieszczone
i pokazane na specjalnej wystawie. W ple-
nerze, najpewniej tuż przed budynkiem 
ChCK.
    - Może uda się to jeszcze przed świętami – 
mówi Danuta Wolińska z ChCK. – A jeśli nie, 
to po Bożym Narodzeniu.
  Co ciekawe, zamówione do unijnego pro-
jektu gabloty będzie można wykorzystywać 
na kolejne indywidualne wystawy, więc 
amatorzy pstrykania mogą się szykować. 

Tekst i fot. Maria Eichler
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    22 listopada na chojnickim rynku zaroiło 
się od młodych ludzi z transparentami i ha-
słami. Protestowali przeciwko smogowi. 
Bo wciąż jeszcze nie ma na niego rady.

   Akcję zainicjowała nauczycielka z SP nr 5 
Justyna Barwina, wsparta przez stowarzy-
szenie Chojnicki Alarm dla Klimatu, którego 
jest członkinią. A wzięli w niej uczniowie 
chojnickich szkół podstawowych i średnich. 
Były dwie petycje do władz – jedną odczytał
w imieniu młodych ludzi Mikołaj, drugą – Bo-
żena Stępień. Uwagę zwracały hasła i malun-
ki na transparentach – np. Jeśli węgiel, to tylko 
Roksana, Smog stop, Zdrowe powietrze, 
Okaż kulturę i chroń naturę. Nie pal śmieci!, 
Smog nas zje itp. 
     Czy obawy są na wyrost? Czy to, że 
mieszkamy w Borach Tucholskich jest gwa-
rancją, że zagrożenia nas nie dotyczą? Otóż 
nie. Jak wynika z pomiarów czystości powie-
trza, normy często bywają u nas przekro-
czone, a położenie miasta w niecce sprzyja 
kumulacji niebezpiecznych związków. Na 
dodatek wciąż jeszcze niska jest świadomość 
społeczna, że nie wolno palić złej jakości 
węglem i spalać śmieci.

Ostrzegawczy dzwonek

    Samorządowcy – starosta Marek Szcze-
pański i burmistrz Chojnic Arseniusz Finster – 
kiwali głowami i solidaryzowali się z tym,

o czym była mowa. Wymieniali, co udało się 
już zrobić, a co jeszcze, niestety, zgrzyta. 
Obiecywali, że postulaty wezmą pod uwagę. 
Starosta przy okazji pochwalił młodych ludzi, 
że za przykładem Grety Thunberg potrafią 
walczyć o prawo do życia w czystym świecie, 
a burmistrz oświadczył, że bardzo się cieszy
z takiego partnera jak Chojnicka Akcja dla 
Klimatu, bo samorządowcom przydaje się 
ostrzegawczy dzwonek. Tak jak to było np.
w przypadku lip na Towarowej w Chojnicach.  

Sprawdzam!

     No ale te miłe i kurtuazyjne słowa oraz 
obietnice trzeba będzie co jakiś czas wery-
fikować, bo jak dowodzi historia, nie tak 
odległa znowu, Fundacja Ekologiczna Ziemi 
Chojnickiej i Zaborskiej sygnalizowała te za-
grożenia ze 20 lat temu i wskórała ... prawie 
nic. Więc jeśli Alarm odpuści, to czeka go 
podobny los. Jeszcze nie tak dawno można 
było usłyszeć, że nie ma narzędzi, procedur, 
pieniędzy, a w ogóle na co komu itp., itd. A 
historia lubi się powtarzać...   
       Dobrze się oczywiście stało, że powstała 
w Chojnicach taka organizacja, jak Chojnicki 
Alarm dla Klimatu, która będzie monitorować 
sytuację i apelować o działanie. Oby docierała 
ze swoim przekazem do jak największej liczby 
mieszkańców i oby przynosiło to efekty. 

 
Tekst i fot. Maria Eichler

      Rodzina Czarnowskich ma swoje miej-
sce w historii Międzynarodowego Festi-
walu Folkloru w Brusach, bo to dzięki niej 
on powstał. Teraz czas na wspomnienia.

      O nich właśnie była mowa 21 listopada
w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym
w Chojnicach podczas promocji kolejnej czę-
ści festiwalowych opowieści. Jak wyjaśniał 
Władysław Czarnowski, inicjator MFF w Bru-
sach, najpierw punktem wyjścia była praca 
magisterska jego wnuka Michała, ale trzeba 
było od tej koncepcji odejść, bo dla czytelni-
ków mogłaby to być rzecz zbyt trudna. Więc 
za pisanie wziął się syn Władysława – Marek, 
przez wiele lat dyrektor festiwalu, skądinąd 
ojciec Michała. Praca jest więc zbiorowa
i przyczyniły się do niej trzy pokolenia Czar-
nowskich. Publikacja została obficie zaopa-
trzona w zdjęcia, bo jak z przekąsem wyznał 
Władysław Czarnowski, żyjemy w czasach 
cywilizacji obrazkowej i bez tego ani rusz...

Zachować dla potomnych
     Czarnowski senior przypomniał, że swego 
czasu zarząd stowarzyszenia Krebane, które 
pilotowało MFF, postawił także na zachowa-
nie lokalnego dziedzictwa dla potomnych
i stąd jedną z form działalności stało się 
wydawanie publikacji z tym związanych. Było 
to m.in. albumowe wydawnictwo o „bożych 
mękach” w gminie Brusy, ale też czarno-biała 
jeszcze publikacja o zespole Krebane i fes-
tiwalu pt. „Był sobie Kreban”. Jej druga część, 

już w kolorze i pod takim samym tytułem, 
zawierała dokumentację fotograficzną.
    Teraz można się zabrać do czytania i oglą-
dania części trzeciej, która nosi intrygujący 
tytuł „Rosyjska ruletka, czyli jak organizo-
wałem międzynarodowy festiwal folkloru”. 
Dlaczego rosyjska ruletka? Czy tylko dlate-
go, że za każdym razem organizatorzy drżeli, 
czy zdobędą pieniądze na ten cel? Warto 
przeczytać!

Jak to kiedyś było...
    Festiwalowe początki wspominał Marek 
Czarnowski. Przypominał, że organizowanie 
festiwalu w czasach telefonów na korbkę, 
wysyłania listów i pilnie strzeżonych granic 
było sztuką nie lada. – Pierwszy festiwal pow-
stał praktycznie bez pieniędzy – mówił. – Ad 
hoc została pobudowana scena, która potem 
zresztą służyła nam przez 18 lat...To się dzia-
ło wszystko trochę na wariata, ale entuzjazm 
był niesamowity. Po każdej zresztą stronie! 
A festiwalowe logo – dwóch muzykantów z in-
strumentami – wymyślił Marek Miszkin.
    Promocję książki uświetnił występ Jerzego 
Terleckiego (gitara) i Kasi Burdy (skrzypce), 
zaś słowo wstępne powiedział na samym 
początku burmistrz Arseniusz Finster, bardzo 
rad z faktu, że rodzina Czarnowskich prze-
prowadziła się z Brus do Chojnic. 

      Dlaczego? To już temat na kolejną 
opowieść...    

Tekst i fot. Maria Eichler
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     Alain Mompert, konsul honorowy Francji grzał z Gdyni 
na uroczystości w Chojnicach, przekraczając dopusz-
czalną prędkość... Wyznał, że warto było, choć gorącz-
kowo dopytywał też, czy na sali nie ma policjantów...

      Konsul spóźnił się jednak nieznacznie, co znając sytuację 
na naszych drogach, jest do wybaczenia, a publiczność
w Chojnickim Centrum Kultury cierpliwie czekała. Ponieważ 
frankofoni świętowali 24 listopada okrągły jubileusz, więc na 
sali było znacznie więcej vipów. Nie tylko burmistrz Chojnic 
Arseniusz Finster i wójt gminy Chojnice Zbigniew Szcze-
pański, ale także świeżo upieczony senator RP Stanisław 
Lamczyk i równie świeżo zatwierdzony wicemarszałek sej-
miku Leszek Bonna. Wszyscy z małżonkami, co skwapliwie 
odnotował prezes Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Fran-
cuskiego Czesław Selke. To on w towarzystwie swojej prawej 
ręki Marii Wróblewskiej prowadził finałową galę. 

Kankan w kaloszach
    A gala była pod znakiem kankana! Tańczyły go przedszko-
laki z PS nr 3, człuchowianki i żywiołowe oraz bardzo dow-
cipne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lichnowach, które 
nie tylko wystąpiły w nader oryginalnej wersji stroju (z kalo-
szami m.in.), ale też wypięły na widownię galoty z nazwą 
swojej miejscowości! 
     Zaśpiewały Bogusława Konczanin z Człuchowa i laureatki 
I i II miejsca w konkursie piosenki francuskiej – Martyna Mu-
szyńska ze Społecznego LO w Człuchowie i Julia Lepak z LO 
im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach. Dziewczyny podbiły 
nawet serce konsula, który od razu zaprosił je do udziału
w charytatywnym koncercie w kwietniu w Gdyni! 
     By nie było zbyt słodko, trzeba było trochę pogłówkować, 
bo Maria Wróblewska zarządziła konkurs dla małych i dużych 
z wiedzy o Francji. Pytania najprzeróżniejsze, od tego np., 
jakie są barwy narodowe Francji, po takie, z iloma państwami 
graniczy ojczyzna Moliera. No i tu było trochę kłopotów...

Magia ulicznej fotografii
      O otwartej w sali wystawowej ChCK wystawie fotografii pt. 
„Twarze Paryża” opowiedziała fotografka Martyna Lemań-
czyk, rodowita chojniczanka, która stolicę Francji zna jak 
własną kieszeń, bo mieszkała tu przez kilka lat. Jej czarno-
białe zdjęcia zderzają ze sobą uliczne plakaty, fotosy, malunki 
z przechodzącymi ludźmi. W kadrze ożywają uśmiechy i mi-
ny, wyłaniają się zarysy postaci, ich kontury i gesty. Jak 
wyznawała autorka, fotografowanie tradycyjnym aparatem 
jest dla niej pasjonujące, a efekt graniczy z magią. – Aparat 
analogowy i zdjęcia na kliszy dają inną jakość, tam jest dusza 
– mówiła.  Zachęcała też, by oglądając zdjęcia, dopowiadać 
sobie historie wokół nich wysnute.     
   - Jesteście cudni, ja was kocham – komplementował organi-
zatorów konsul honorowy, który w prezencie przywiózł bu-
telkę wina. A burmistrz Arseniusz Finster gratulował jubileu-
szu i wręczył kwiaty wiceprezesce ChTPF.

Skrzypce i wiolonczela
   Były podziękowania dla sponsorów i partnerów: Andrzeja 
Skiby, Kazimierza Gintera, Zenona Wrzeszcza, Bogdana Ku-
ffla.  Ale też dla wielu innych dobroczyńców, w tym dla ZSS
i pań krawcowych, które pomagały szyć spódnice do kan-
kana...
    Człuchowskie Towarzystwo dziękowało zaś chojniczanom, 
że przez 18 lat to oni przytulali je do piersi, a po osiągnięciu 
pełnoletniości pozwolili na secesję i samodzielność... A na 
koniec był koncert Uncorn String Quartet i można się było 
rozmarzyć...
    Czego zabrakło? Pewnie sera i wina we foyer... Ale 
przebolejemy, pewnie będą na pięćdziesiątkę!

Tekst  i fot. Maria Eichler

Zdjęcie górne: Kankana tańczą przedszkolaki
Zdjęcie dolne: To już koniec koncertu Uncorn String Quartet!
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Reklama

     Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH 
"Pomerania" w Chojnicach zaprasza na 
grudniowe wykłady do siedziby przy ul. 
Świętopełka 10. Wykłady odbywają się w sali 
209 i rozpoczynają o godz.14.00.
    6 grudnia pani Fulan Lee z Tajwanu opo-
wie o kulturze i tradycjach Tajwanu. Będzie 
też mówiła o nieprzestrzeganiu praw człowie-
ka w Chinach kontynentalnych, co widzimy 
obecnie w Hongkongu.
  10 grudnia jest obchodzony Dzień Praw 
Człowieka. Wykład w szczególny sposób bę-
dzie korespondował z obecną sytuacją spo-
łeczną w tym kraju.
   13 grudnia, już w czasie adwentu i oczeki-
wania na Święta Bożego Narodzenia ducho-
wni -ks. Marek Laskota, proboszcz parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy i
-ks. Mariusz Radziwon - proboszcz parafii 
prawosławnej w Bydgoszczy, będą mówili
o różnicach w nurtach chrześcijaństwa i o ob-
chodach świąt przez poszczególne nurty 
religijne.
     Na spotkanie w UTW może przyjść każdy, 
kogo tylko zainteresuje tematyka i znajdzie 
czas, by poszerzyć swoją wiedzę z wszy-
stkich proponowanych tematów.

                                                                          
Serdecznie zaprasza Zarząd UTW.

      Informacje o naszej obecności i działal-
ności są dostępne na stronie PWSH Pomer-
ania w zakładce UTW. 

Maria Wróblewska

      11 listopada 2019 r. mija 101. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
    Po 123. latach zaborów przepełnionych 
rusyfikacją i germanizacją, nieudanymi wal-
kami powstańczymi, represjami, zsyłkami, 
przesiedleniami i emigracją udało się osią-
gnąć cel, za realizację którego wielu Polaków 
oddało najwyższą cenę – życie. Na twarzach 
polskich patriotów pojawiła się wtedy łza 
wzruszenia, a w sercu radość – Polska pono-
wnie była wolna. I jest do dziś.
    Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 7
w piątek 8 listopada została zorganizowana 
uroczystość upamiętniająca to doniosłe 
wydarzenie.
     Uczniowie pod opieką nauczycieli wyszli 
na boisko szkolne, aby uczestniczyć w akcji 
„Szkoła do hymnu", będącej inicjatywą 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady 
Dzieci  i Młodzieży. 

     O godzinie 11:11 wszyscy zebrani przed 
szkołą odśpiewali hymn Polski „Mazurek 
Dąbrowskiego", tworząc jednocześnie pol-
ską flagę poprzez wzniesienie w górę kartek 
w barwach narodowych. Dodatkowym ele-
mentem inicjatywy były krótkie przemówienia 
uczniów, w których przypomniano najważ-
niejsze wydarzenia historyczne związane
z wydarzeniem oraz istotę obchodzonego 
święta.

Uroczystość przygotowali:
Michał Dalke

Mateusz Knitter
Rafał Lew-Kiedrowski.
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    27 listopada pożegnaliśmy Panią Profe-
sor od języka polskiego w LO im. Filoma-
tów Chojnickich. Mieczysława Winowska 
wychowała pokolenia młodych chojni-
czan i pewnie każdy otrzymał od niej czą-
stkę dobra, którym umiała i chciała się 
dzielić.

    Pani Profesor urodziła się 28 stycznia 1923 
r. we Lwowie. O tamtych czasach i tamtej Pol-
sce mówiła mało, jakby nie chcąc rozdrapy-
wać ran. Razem z matką po zakończeniu II 
wojny światowej przedostały się do Polski, 
gdy ich rodzinny Lwów stał się częścią so-
wieckiego imperium. Osiedliły się na krótko 
we Wrocławiu, stamtąd poprzez nakaz pracy 
pani Winowska trafiła do Chojnic, gdzie w LO 
zaczęła uczyć j. polskiego. W naszym mieś-
cie spędziła już całe swoje dojrzałe życie, 
które zakończyło się 23 listopada. 

Zakochana w literaturze
   Jak to powiedział jeden z księży koncele-
brujących mszę św. w kościele pw. Matki Bo-
żej Królowej Polski, uczyła nie tylko gramaty-
ki i literatury, ale także postawy życiowej. Ta 
krucha i delikatna kobieta, o cichym głosie 
miała w sobie wewnętrzną siłę. Zdarzało się 
jej spłonąć rumieńcem z gniewu, gdy deli-
kwent nie odróżniał przydawki od podmiotu 
albo zaliczał Słowackiego do młodopolskiej 
bohemy. Tak, umiała się zezłościć, a nawet 
krzyknąć. Ale nigdy nie mściła się, nie odgra-
żała się, że „ona to sobie zapamięta”. Egze-
kwowała, i owszem. Nie przepuściła żadnej 
głupocie. Ale przy tym wszystkim miała dla 
swoich uczniów szacunek. Uczyła też tego, 
że należy się on wszystkim ludziom. Nieza-
leżnie od tego, czy są biali, czy czarni, wie-
rzący albo nie, bogaci czy biedni.
    Skromna, pokorna, zakochana w polskiej 
literaturze, chciała zarazić pasją czytania i ro-
zumienia. Cieszyła się, gdy jej uczniowie się-
gali nie tylko po szkolne lektury. Jej delikatny 

uśmiech był największą nagrodą, gdy dosta-
wało się piątkę.

Głęboka wiara
   Duchowni, którzy odprawiali mszę żałobną, 
podkreślali jej głęboką wiarę. Po wojnie nie 
dostała pracy we Wrocławiu, bo wyznała, że 
chodzi do kościoła... Na stole miała Biblię, na 
ścianach święte obrazki. Modliła się często, 
nie zaniedbywała religijnych praktyk. Poma-
gała innym, raz niemal tracąc przez to życie, 
gdy wpuściła do mieszkania chłopaka nieraz 
przychodzącego po wsparcie, który dotkliwie 
ją pobił i okradł. Przypomniał to wydarzenie 
ks. Stanisław Gackowski, też wychowanek 
Pani Profesor, który zdawał maturę w 1952 r.
Na pogrzeb przyszli uczniowie i koledzy Pani 
Profesor, byli jej znajomi i przyjaciele. Na 
cmentarzu komunalnym Pani Profesor spo-
częła obok swojej mamy. Żegnaliśmy ją z bó-
lem. 
        Szkoda, że zabrakło dyrekcji szkoły,
w której uczyła. Szkoda, że nie powiewał jej 
sztandar... 

Tekst i fot. Maria Eichler

    W dniu 21 listopada Zespół Szkół nr 2
w Chojnicach wraz z "Chojnickimi Pasjona-
tami" odwiedził Szkołę Podstawową nr 8
w Chojnicach. To już trzeci rok spotkań z cy-
klu "Podziel się pasją". Dzisiejsze spotkanie 
było przełomowe i oby więcej takich. Młodzi 
"pasjonaci" pochwalili się swoimi zaintere-
sowaniami. Wielkie brawa dla dzieci i ich ro-
dziców. Były kolekcje kamieni, klocków Lego, 
lalek Barbie, piesków, misiaków, modeli 
statków ręcznie robionych, malunki, książki, 
karty kolekcjonerskie, autka i cała masa 
innych rzeczy. Dzieci potrafiły powiedzieć 
gdzie i skąd mają daną rzecz. Zbieram nad 
morzem, dostałam od babci, rodzice zawsze 
mi kupują jak zobaczą coś nowego. Tak opo-
wiadają dzieci chwaląc się swoimi kolekc-
jami. Każdy młody pasjonata otrzymał od 
Dyrektora szkoły, Pana Jarosława Gomółki 
pamiątkowy dyplom. Były też małe nagrody 

niespodzianki. Wielkie brawa dla dyrekcji
i pracowników szkoły za podjęcie tego tema-
tu. To bardzo ważne, żeby pobudzać zain-
teresowania już u małych dzieci. My dorośli 
mogliśmy dzisiaj się od nich uczyć. "Podziel 
się pasją" ma też od dzisiaj nowe osoby doce-
nione za swoje zainteresowania. Marek Dy-
kier z Konarzyn, który od początku wzbogaca 
nasz projekt swoją wiedzą i wspaniałymi 
unikalnymi kolekcjami regionalnymi. Dyplom 
otrzymał też znany w Chojnicach ze swojej 
pożarniczej kolekcji wozów Janusz Bieliński. 
Cieszymy się, że dzisiejszy dzień był tak dla 
nas owocny. Wielkie zainteresowanie dzieci
i ich rodziców z pewnością wpłynie na kon-
tynuację "Podziel się pasją", której organiza-
torem jest Jacek Hałuszkiewicz z Zespołu 
Szkół nr 2 w Chojnicach przy wielkim wspar-
ciu chojnickich kolekcjonerów, pasjonatów.

Jacek Hałuszkiewicz

    Po cichutku, pomalutku, ale do przodu. Nie 
zawsze nas widać, nie zawsze o nas słychać, 
ale swoje robimy. I tak już ponad pół wieku.
    W 2019 roku minęły 52 lata radiowej aktyw-
ności na pasmach amatorskich. W licencji 
nasłuchowej, wydanej dla Radioklubu Ligi 
Obrony Kraju widnieje data 20 października 
1967 roku. Znak SP2-7194/K, adres – Choj-
nice przy ul. Świętopełka 1. Uczniowie 
obecnego II LO pewnie nawet nie wiedzą, że 
w skrzydle budynku ich szkoły, od ulicy 
Świętopełka mieścił się ośrodek szkolenia 
kierowców LOK, powiatowy zarząd tej 
organizacji i klub łączności. Ciekawe, czy
w ogóle wiedzą, że ich szkoła to byłe koszary
1 Batalionu Strzelców zaadaptowane z daw-
nego szpitala miejskiego? Obecna siedziba 
PWSH „Pomerania” to też koszary batalionu 
(tzw. „czerwone”, dlaczego, starsi chojnicza-
nie pamiętają), oddane do użytku w 1936 r. 
Tam naszych klubowych anten już nie było. 
Wisiały one rozpięte od strony ul. Żwirki i Wi-
gury nad dachem od szczytu skrzydła będą-
cego w rękach LOK-u do dachu nad klatką 
schodową głównego wejścia. Jedno pomie-
szczenie radiostacji znajdowało się na dru-
gim piętrze, wzdłuż korytarza który prowadził 
ze schodów do sal wykładowych. Solidna 

klatka schodowa prowadziła od parteru, 
bieżniki schodów i stropy korytarzy potężne. 
Bomba by nie rozwaliła. Ostatnie (III) piętro 
było zbudowane specyficznie. Od strony 
schodów – trzy pomieszczenia i WC. Reszta 
tego poziomu była poddaszem. Urządzono 
na nim regularny strych. Tam znajdowało się 
pomieszczenie z radiostacją do łączności
w paśmie UKF. Z niego też była wystawiona 
przez otwór w dachu antena kierunkowa na 
to pasmo. Kręcąc masztem anteny, ustawiało 
się ją w stronę korespondenta. 
   Po przemianach roku 1989 priorytety się 
pozmieniały, gospodarka ruszyła nowymi to-
rami, dotychczasowe zasady funkcjonowa-
nia organizacji uległy zmianie. Efektem tego 
było m.in. przejmowanie przez samorządy
z rąk organizacji i stowarzyszeń pomiesz-
czeń, z których do tej pory korzystały. Tak też 
stało się z LOK-iem i klubem łączności. 
Musieliśmy wyprowadzić się z ul. Święto-
pełka 1. W nowych warunkach ekonomi-
cznych trudno było znaleźć tak od razu nową 
siedzibę. Do roku 2000 działalność klubowa 
straciła impet. W nowy wiek wkroczyliśmy
z nową energią i tak trwa do dzisiaj. Ale o tym
i o klubowiczach przy następnej okazji.

Piotr Eichler, sp2kfq@gmail.com

   W środę (06.11.) w X Liceum Ogólnokształ-
cącym w Gdyni odbyło się uroczyste podsu-
mowanie II edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Fotograficznego „Zaczytane Pomorze”.   
    Konkurs ten, organizowany we współpracy 
z pomorskim oddziałem Towarzystwa Nau-
czycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, miał 
rangę konkursu wojewódzkiego. 
  Z dumą informujemy, iż uczennice Techni-
kum nr 3 w Chojnicach z klasy 3 Fototechnik 
– Hotelarz zajęły:

Dominika Kiżewska -  I miejsce
Ewa Kaczor  -  wyróżnienie specjalne

 Laureatkom gratulujemy
 i życzymy dalszych sukcesów.
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Edmund Pobłocki SP2HGG przy radiostacji klubowej na ul. Świętopełka.
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     29 listopada w podziemiach kościoła 
gimnazjalnego słuchaliśmy recitalu Julii 
Kamińskiej, uczennicy I klasy w II LO. 
Rośnie nam naprawdę wielki talent!

       Julia wystąpiła z recitalem „Wyśniłam 
sen” złożonym z piosenek z musicali, m.in. 
takich jak Nędznicy czy Królowa Śniegu. To 
pierwszy jej taki występ, gdy na scenie jest 
tylko ona i towarzyszący jej pianista Bogdan 
Ciesielski, bez udziału innych solistów. 
Część z utworów wykonywała zresztą publi-
cznie po raz pierwszy. Trema pewnie była, 
ale nadspodziewanie szybko Julia ją ujarz-
miła i bardzo swobodnie królowała na scenie, 
przechodząc od tonów dramatycznych
w stronę coraz bardziej lekkich i frywolnych. 
Jej głos brał nas w niewolę, a oszczędna 
„gra” aktorska pasowała jak ulał do chara-
kteru repertuaru. Ale pod koniec Julia poka-
zała sceniczny pazur i przekonaliśmy się, że 
jest świetna także w jazzowych klimatach i że 
ma w sobie nie tylko seksapil, ale i komedio-
we zacięcie. – Ma talent – chwali Adam Za-
remba, który uczył ją śpiewu. – Powinna się 
kształcić dalej. Wiem, że marzy o Akademii 
Muzycznej w Gdańsku. 
Dumny był tata – Tomasz Kamiński, a mama 
na tę okazję częstowała wszystkich tortem
z dekoracją w postaci nutek i imienia córki. 
Wszystko to działo się podczas Jesiennych 
Impresji z Muzeum Trzebiatowskiego.

Wiersze i jaskinie
    Wcześniej, także w ramach Impresji mieli-
śmy okazję, w tym miejscu, uczestniczyć

w wieczorze poetyckim Krzysztofa Buszma-
na (15 listopada), którego rymowane wiersze 
bardzo się podobały, a jego tomiki i płyty
z wersją muzyczną tekstów szły jak woda. 
    22 listopada było zaś coś dla miłośników 
ekstremalnych sportów. Bo o swojej pasji mó-
wił Krzysztof Starnawski, ratownik górski, 
nurek i eksplorator jaskiń, bijący rekordy 
schodzenia w jaskiniowe głębiny w krajach 
niemal całego świata. Jego prezentacja 
oszołomiła i zachwyciła. Na własne oczy 
można było się przekonać, że zalane jaskinie 
to bajkowy świat i „podróżowanie” po nich to 
niezwykłe doświadczenie. Na dodatek Star-
nawski okazał się doskonałym gawędzia-
rzem, więc można byłoby słuchać i słuchać...

Małe Kino i kolędy
      Na tym nie koniec. Przed nami jeszcze
7 grudnia recital Jarosława Kąkola z zespołu 
„Małe Kino”, który gościł na Chojnickiej Nocy 
Poetów. Tym razem śpiewany będzie Leś-
mian, ale też inni poeci. I na zakończenie – 
już w Chojnickim Centrum Kultury – 19 gru-
dnia wystąpi Krzysztof Kiljański z koncertem 
kolęd.    
     Imprezy w ramach Jesiennych Impresji
z Muzeum Trzebiatowskiego nie są biletowa-
ne, wstęp na podstawie wejściówek, które 
można odbierać w ChCK. Warto z tej okazji 
skorzystać, bo listopadowa aura, a i grudzień 
bywają szare i ponure, a dawka poezji i mu-
zyki czy spotkanie z ciekawymi ludźmi 
potrafią rozjaśnić nam świat.

Tekst i fot. Maria Eichler

     Dziwne, dotrzymał słowa. Szymon Ho-
łownia, tak jak zapowiedział, jeszcze raz
w tym roku zawitał do Chojnic. Nabita sala 
21 listopada w Chojnickim Centrum Kultu-
ry świadczyła o tym, że mieszkańcy są cie-
kawi, co ma do powiedzenia. Zwłaszcza, 
że chodzą słuchy, że będzie kandydował 
na...prezydenta.

   Choć nie zaprzeczył wprost, to jednak spe-
kulacje o jego kandydowaniu to chyba 
mrzonka. Temat traktuje ze śmiertelną 
powagą, ale nie – jak to określił – w ka-
tegoriach „uszlachcenia”, że niby jak ktoś 
zostaje radnym, posłem czy prezydentem, to 
od razu spływa na niego nimb boskości... On 
co prawda żadnej pracy się nie boi, ale żeby 
kandydować, musiałby mieć (bagatela!) po-
parcie kilku milionów Polaków...   

Katolik nie tylko z nazwy
   O sobie mówi, że jest z niego katolik za-
gorzały. Kilka razy dziennie odmawia róża-
niec, w telefonie ma cytaty, np. z Ratzingera 
(bardzo na czasie!). Przez niektórych nazy-
wany lewakiem w Kościele. Ci, którzy taką 
łatkę mu przypięli, najchętniej by go z Koś-
cioła wyrzucili. On się nie da...Niestety, nie 
leży na milionach i raczej ma problemy ze 
spłacaniem kredytów. Marzenie – zostawić 
lepszy świat dla córki Marysi. Na co dzień 
poprzez dwie fundacje zajmuje się pomocą 
charytatywną dla ludzi zagrożonych biedą, 
wykluczeniem społecznym, chorobami itp.
w kilkunastu krajach świata. Pisze książki
i felietony. Dzięki nim także chce choćby
o milimetr zmienić świat na lepsze.
    Jego wartości to wiara i nadzieja – bo wie-
rzy, że poraniony na sto sposobów świat 
można naprawiać. Także miłość – bo nie 
odwraca się od tych, którzy potrzebują 
pomocy. Widział dzieci umierające z głodu. 
Widział chorych umierających na AIDS. Wi-
dział ludzi, którzy umierają z przepra-
cowania. W Afryce i w Azji. Tam powstały 
szpitale, ośrodki leczenia głodu, tam prowa-
dzona jest terapia psychologiczna. 
   Wszystkim nie pomoże, wszystkich nie ura-
tuje. Ale nie chce siedzieć na kanapie i ronić 
łzy, oglądając to w TV. Chce coś zrobić. Więc 
apeluje, dajcie choćby 5 zł. Jak będzie wielu 
tych, co wysupłają piątkę z portfela, to będzie 
moc. Bo jak śmieje się Hołownia, z bogatymi 
to jest tak, że po 15 minutach rozmowy, to ty 
masz ochotę wpłacić im datek... No i nie 
codziennie dzwoni do ciebie Dominika Kul-
czyk i pomaga ci uratować telefon zaufania 
dla dzieci, na który ministerstwo nie znalazło 
pieniędzy dla fundacji dotąd go prowadzącej.  

Kościół, Polska, ekologia
      Ze stoicyzmem patrzy na to, co dzieje się 
z Kościołem – to przecież nic nowego. Na 
krawędzi rozpadu jest od dwóch tysięcy lat.
I zawsze było w nim tak, że na jednym krańcu 
byli w nim tacy księża, jak ks. Adam Boniecki, 
a na drugim – ks. Tadeusz Rydzyk. W Polsce 
coraz mniej jest powołań i coraz mniej ludzi 
chodzi do kościoła. Mimo to Hołownia od 
Kościoła odejść nie zamierza. Jak to dow-
cipnie ujął, jest zbyt starym wycieraczem 
klęczników, żeby nie wiedzieć, że jak listo- 
nosz pije, to poczta nie ma sensu... Jest za 
rozdziałem Kościoła od państwa i po raz 
kolejny powtarza, że sojusz tronu i ołtarza to 
zły pomysł.
     W Polsce najgorsze jest to, że jesteśmy 
tak fatalnie podzieleni, że nawet przy wigi-
lijnym stole rodzina skacze sobie do oczu. 
Równie gorszące jest to, że nastąpiło upartyj-
nienie praktycznie każdej sfery życia. Chciał-
by myśleć o Polsce tak, jak Franciszek mówi 
o Kościele, że powinien być szpitalem polo-
wym. O miejscu, gdzie leczymy rany, gdzie 
zdrowiejemy, a nie rozliczamy, kto z PiS, a kto 
z PO. Nie może ścierpieć wykluczania z na-
szego wspólnego domu ludzi o innej orien-
tacji seksualnej, o innych poglądach. 
   – Chciałbym w naszym wspólnym domu 
nikomu nie odmówić herbaty – podkreśla.
I dodaje. – To są Himalaje. Bo co zrobię, gdy 
przyjdą do mnie faszyści? Będą mówić pię-
kną literacką polszczyzną i będziemy może 
pięknie rozmawiać, ale o niepięknych rze-
czach... I trzeba będzie jednak dokonać wy-
boru, czy można tolerować tych, którzy wy-
kluczają innych...
     Jaki sens mają nasze wojny i wojenki, jeśli 
za chwilę może nam zabraknąć powietrza
i wody? Jeśli zabijemy naszą planetę? – 
Ziemia może przetrwa, ale czy ludzie też? – 
pyta Hołownia. Więc każdego dnia dokonuje-
my wyborów, np. takich, czy naprawię buty, 
czy kupię sobie nowe? Czy będę jadł mięso, 
czy nie? – Mnie to jara, że mam wolny 
wybór... - mówi Hołownia.

Tekst i fot. Maria Eichler
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                                     Kałuże, strumyki, rzeki, jeziora, morza, 
oceany – woda. Woda w wszelkim znaczeniu jest dla człowieka 
bardzo ważna. Ma zdolność dawania, ale i odbierania. Potrafi 
przysporzyć radości, ale i kłopotów. Wpływ na sytuację „wodną” na 
świecie ma przede wszystkim zmiana klimatu, jego ocieplenie, a na 
te zmiany szczególnie wrażliwe są miasta. Każdy samorządowiec 
wie, że prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych i rozto-
powych to bardzo istotny czynnik, który wpływa nie tylko na stan 
bieżący miasta, ale również na jego przyszłość. Problemy z od-
prowadzaniem wód pojawiają się również wtedy, gdy w miastach 
brak naturalnych zbiorników retencyjnych. Tak było w przypadku 
Chojnic. Dawniej miasto otaczały dwa jeziora. Likwidacja tych 
zbiorników retencyjnych spowodowała problemy z odprowadzaniem 
wód opadowych, dlatego konieczne było podjęcie skutecznych 
przeciwdziałań. 
           Pierwszą próbę poprawy tej sytuacji podjęliśmy już w latach 
2009-2010, kiedy to przy współudziale środków unijnych realizo-
waliśmy inwestycję pn. „Poprawa bilansu wodnego w mieście 
Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, 
odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
w części zlewni Strugi Jarcewskiej”, w ramach której przebudowano 
istniejący oraz wybudowano 2 nowe zbiorniki retencyjne w Parku 
1000-lecia wraz z budową rowów i urządzeń podczyszczających.
W 2015 roku powstał dokument pn. „Odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych – koncepcja szczegółowa w ramach Chojnicko – 
Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Znalazła się 
tam analiza stanu obecnego i potrzeb miasta w zakresie gospodarki 
wodami opadowymi. Zgodnie z wyliczeniami autorów koncepcji, 
rozwiązanie wszystkich problemów związanych z gospodarką 
wodami opadowymi na terenie miasta Chojnice to koszt ok. 200 mln 
zł (poziom cen w roku 2015). Analizując możliwości inwestycyjne 
rozważono kilka wariantów różniących się zakresem, czasem 
realizacji, kosztochłonnością. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej miasto podjęło decyzję o realizacji 
wariantu kompleksowego rozwiązującego problem wód opadowych. 
W 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Poprawa gospodarki 
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człu-
chów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach umowy nr RPPM.11.01.00-22-
0008/16-00 z 18.08.2017 r. 
         W krótkim podsumowaniu pragnę przedstawić Państwu efekt 
realizacji  dotychczasowych prac (stan na dzień 25.11 br.). Dotych-
czas rozstrzygnięto  wszystkie przetargi, podpisano dziewięć umów 
na całkowity zakres projektu. Całkowita wartość podpisanych umów 
na roboty budowlane to kwota  około 72,6 mln zł (bez aneksów). 
Całkowita wartość projektu (roboty budowlane, nadzory, wykupy, 
projekty, inne) to kwota około 78,6 mln zł. Wartości z wniosku o do-
finansowanie to odpowiednio 54,22 mln zł (roboty budowlane) i 60,02 
mln zł wartość projektu. Po przetargach wartość inwestycji wzrosła
o około 18,4 mln tj. około 30 %. Realizacja  zadania rozpoczęła się
w roku 2018 i zakończy w 2022. Obecnie prowadzone są prace w na-
stępujących miejscach:
      OSIEDLE KOLEJARZ – Zaasfaltowano ulice: Zawiszy Czar-
nego, Pomorską, Błękitnej Armii, Jedności, Kazimierza Wielkiego, 
Zygmunta Augusta, Jagiełły i Królowej Jadwigi. Trwają przygo-
towania do odbioru technicznego ul. Pomorskiej i Zawiszy Czarnego. 

Do wykonania pozostały jeszcze ulice: Mieszka I – zakończona – 
trwają przygotowania do odbioru technicznego; Chrobrego – 
zakończono budowę kolektora deszczowego, natomiast odtwo-
rzenie nawierzchni będzie możliwe po zakończeniu prac przez 
wodociągi, które budują nowy kolektor sanitarny. Fragmenty ulic: 
Pomorska, Czynu Zbrojnego Kolejarzy, Wojska Polskiego. Równo-
legle (w trakcie prac) Wodociągi wymieniły sieć wodociągową
i częściowo sanitarną, a Gazownia ułożyła nowe odcinki sieci
i przyłącza. Fragmenty ulic mogą być rozkopywane (poza jezdniami) 
– budowa nowych  przyłączy gazowych, wodociągowych, sanitar-
nych. Całkowite zakończenie prac na osiedlu to drugi- trzeci kwartał 
2020 r.
     REJON RONDA SOLIDARNOŚCI - W dniu 22 września 
uruchomiono pełen ruch na rondzie. Zakończono  prace związane
z zielenią. Wykonano oznakowanie poziome. Rozpoczęto budowę 
odcinka kolektora deszczowego od ronda (w ścieżce rowerowej) do 
Placu Piastowskiego (obok Zakładu Gazowniczego) – bez ingerencji 
w jezdnie i parkingi.
        ULICA KWIATOWA – POKOJU TORUŃSKIEGO – ZBIOR-
NIK FATIMSKA – Zakończono układanie kolektorów deszczowych: 
od ulicy Człuchowskiej do Zbiornika Fatimska oraz od Zbiornika 
Zachodniego do Zbiornika Fatimska. Wodociągi wybudowały nową 
sieć wodociągową i odcinek kanalizacji sanitarnej. W czasie prac 
natrafiono na liczne kolizje z istniejącym uzbrojeniem. Obecnie 
trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni ulic i podłącze-
niem Zbiornika Fatimska do nowego kolektora. Zakończenie prac
(z odtworzeniem nawierzchni) do końca roku. W przyszłym roku 
rozpocznie się rozbudowa Zbiornika Fatimska.

        ULICA PROCHOWA - Kończą się prace przy budowie kolek-
tora deszczowego w ul. Prochowej na odcinku od Placu Piastow-
skiego do Brzozowej. Zakończenie prac wraz z odtworzeniem 
nawierzchni prawdopodobnie do końca roku. Ponadto Wodociągi 
wymieniły część sieci wodociągowej, a gazownia realizuje budowę 
sieci i przyłączy.
        ULICA KASZUBSKA, ŁUŻYCKA, TOWAROWA, ŁANOWA - 
Na ulicy Łanowej i Łużyckiej zakończono prace przy budowie 
kolektorów deszczowych. Zakończono też prace realizowane przez 
Wodociągi i Zakład Gazowniczy. Planowane zakończenie prac 
odtworzeniowych w ul. Towarowej do końca roku.

INNE PRACE BEZ BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU NA KOMUNI-
KACJĘ W MIEŚCIE - Trwają prace przy budowie zbiornika Za-
chodniego – na ukończeniu. Regulacja Strugi Jarcewskiej – na ukoń-
czeniu. Budowa odcinka kolektora Zielona – Urząd Skarbowy z od-
cinkami do ul. Strzeleckiej (wykonany) i Pietruszkowej. Zakończenie 
prac drugi – III kwartał 2020 r. Pod koniec bieżącego roku i w I kwar-
tale 2020 r. rozpocznie się budowa separatorów na ulicach: 
Subisława, Goedtkego, Brzozowa, Angowicka, Grunwaldzka, 
Zbiornik Sobierajczyka.
       Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie 
odporności Chojnicko-Człuchowskiego MOF na powodzie i susze 
poprzez realizację zadań związanych z rozbudową i modernizacją 
systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roz-
topowych. Ponadto realizacja projektu przyczyni się między innymi 
do redukcji ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz
z wodami opadowymi i roztopowymi (średnio o 80% w Chojnicach), 
zwiększenia retencji powierzchniowej w zlewni poprzez budowę 4 
zbiorników retencyjnych oraz przebudowę istniejącego zbiornika 
„Fatimska”, wyrównania przepływów w ciekach i poprawy obiegu 
wody w środowisku a tym samym zwiększenia ochrony przeciwpo-
wodziowej poprzez budowę ok. 11,5 km sieci kanalizacji deszczowej 
w mieście, poprawy jakości życia mieszkańców poprzez niwelację 
ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, ale również 
do wzrostu świadomości ekologicznej i wzrostu atrakcyjności osie-
dleńczej, turystycznej i rekreacyjnej. Zwiększenie odporności 
obszaru na ekstremalne zjawiska klimatyczne takie jak powodzie, 
podtopienia czy susze będzie miało istotne znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, redukcji strat materialnych i stopnia 
skażenia wód. Proponowane w projekcie rozwiązania i materiały 
spełniają wymagania określone w normach, są sprawdzone, trwałe 
oraz efektywne kosztowo. Ponadto spełniają standardy w zakresie 
spójności infrastruktury–nawzajem się uzupełniają, warunkują 
współtworząc spójny system kanalizacji deszczowej i ochrony 
przeciwpowodziowej, co zapewni sprawne funkcjonowanie na etapie 
eksploatacji oraz utrzymanie rezultatów projektu. 

       Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopo-
wymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” jest współfinansowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, 
Działanie 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych.

    Burmistrz Chojnic

    Arseniusz Finster

    Irmina Szyca
Reklama
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Reklama

Dobra praktyka na … cmentarzu.

       Przed listopadowymi świętami byłem na cmentarzu w Tczewie. Moją 
uwagę przykuł regał na używane znicze, prostej konstrukcji z pleksi i kilku 
metalowych rurek. „Drugie życie” zniczy to ekologia i ekonomia. W ten 
sposób ograniczamy ilość plastikowych śmieci, a także wydatki niejednego 
nadwyrężonego portfela. W naszym kręgu kulturowym często oddajemy 
cześć zmarłym paląc znicze, a dla wielu emerytów jest to poważny wydatek, 
więc czemu im nie pomóc? Kupno wkładu do znicza, a nowego lampionu, to 
naprawdę spora różnica. Może zarządcy dwóch chojnickich nekropolii 
wezmą przykład, między innymi, z nieodległego Tczewa?

Największym zagrożeniem dla pieszych na pasach
są kierowcy czy… piesi?

       Od kilku miesięcy trwa w Polsce dyskusja na temat zaostrzenia 
przepisów dotyczących przejść dla pieszych. Zdania wśród użytkowników 
dróg są podzielone. Każdy znajduje przykłady z życia na potwierdzenie 
swojego stanowiska. Moim zdaniem prawda jest po środku. Występuję w obu 
rolach. Widziałem debilnych kierowców wyprzedzających na pasach, a także 
gamoni wchodzących bez patrzenia na jezdnię. Na szczęście nie jest to 
większość z nas, ale i tak szkoda każdego ludzkiego istnienia. Poza tym 
statystyki europejskie lokują nas w czołówce ilości ofiar w przeliczeniu na 
milion mieszkańców. Problem nie tkwi w ustanowieniu nowego prawa, lecz
w naszej mentalności, a czasem brak nam wyobraźni. Czy można to zmie-
nić? Oczywiście! Szeroka i zapadająca w pamięć kampania informacyjna,
a potem kontrole drogowe przy pasach obejmujące kierowców i pieszych. 
Infrastruktura drogowa także wymaga refleksji. Na przykład położenie pasów 
w bezpośredniej bliskości Rondo 25-lecia NSZZ „Solidarność” – przesunię-
cie o kilka metrów już zwiększyłoby szanse obu użytkowników dróg. Mamy 
piękne światło w tunelu w dosłownym znaczeniu tego słowa. Mam na myśli 
doświetlenie niektórych przejść dla pieszych. Wiem, że to kosztuje, ale warto 
wykonać podobne prace przy następnych często uczęszczanych przej-
ściach.

Dzieci czy seniorzy?

    Ratusz chce zlikwidować Kartę „Dużej Rodziny Chojnickiej”, wprowa-
dzonej pięć lat temu z inicjatywy ówczesnego radnego Grzegorza Wirkusa. 
Wydatki po stronie miasta z tego tytułu w tym roku to 350 tys. złotych. Przy 
okazji,w ogóle nie wspomina się, że obejmuje ona także ulgi w kilku choj-
nickich sklepach i punktach usługowych. Nie oszukujmy się – w skali ok. 200 
milionów w budżecie miasta Chojnice, nie jest to wielka oszczędność. Można 
o tym dyskutować, ale użycie dwóch argumentów przez reprezentantów 
naszej władzy jest tanim zabiegiem socjotechnicznym. Sławetne 500+ nie 
ma już dzisiaj takiej siły nabywczej jak trzy lata temu, w momencie 
wprowadzenia. Ba, w przyszłym roku będzie można kupić znacznie mniej  
niż w tym, obserwując wzrost cen artykułów i usług, zaserwowanych nam 
także przez rząd czy władze miejskie! Do tego przeciwstawienie dzieci 
seniorom! Cieszę się, że Chojnice pójdą w ślady Czerska i wprowadzą Kartę 
Seniora (tym bardziej, że miałem to w programie wyborczym jako jeden
z elementów nowej polityki senioralnej). Projekt Domu Seniora, to także 
potrzebne przedsięwzięcie. Jednak przesunąć środki na te zadania można 
było z zupełnie innych pozycji! Budżet Miasta trzeszczy, ale to nie jest 
usprawiedliwienie.

Drodzy Czytelnicy!

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Wam radość ze spotkań z Najbliższymi

 i  wytchnienie od codziennej bieganiny. 

Mniej i więcej…

       Paradoks? No bo jak może być zarazem mniej
i więcej? Ano może! Już niedługo będzie mniej 
bezpłatnych miejsc postojowych w centrum Chojnic
i zmienią się granice stref płatnego parkowania. Na 
dodatek w górę pójdą stawki opłat za parkowanie. 
Klamka zapadła! Radni z Koalicji Program 2023 
Arseniusza Finstera i PO-KO tak zdecydowali na lis-
topadowej sesji Rady Miejskiej. Pytanie czy to roz-
wiąże problem z brakiem rotacji na parkingach
w centrum miasta? Mam uzasadnione obawy, że nie. 
Bez szerszego spojrzenia na problem komunikacji
w mieście oraz systematycznego rozwijania i wspie-
rania innych form komunikacji, niestety, będzie tylko 
gorzej.
     Radni rządzącej koalicji zresztą nie tylko o tej 
podwyżce zdecydowali. Od nowego roku średnio
o kilkanaście procent wzrosną podatki od nierucho-
mości. Przeciętnie każdy z nas zapłaci od kilkunastu 
do kilkudziesięciu złotych więcej. Niby niewiele, ale 
kiedy weźmiemy pod uwagę również wzrost opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapowia-
dany wzrost cen opłat za wodę i kanalizację oraz 
inne media, to podwyżki będą bardzo odczuwalne 
przez mieszkańców.
      Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, którego 
mam zaszczyt być przewodniczącym, zdecydo-
wanie głosował przeciw wszystkim proponowanym 
podwyżkom. To nie w kieszeniach mieszkańców 
należy w pierwszej kolejności szukać dodatkowych 
wpływów do budżetu!
     Ale to dopiero początek. Będzie też więcej! 
Radni otrzymali prowizorium budżetowe na 2020 
rok. Na dzień dobry w nowym roku Burmistrz planuje 
zaciągnięcie kredytu w kwocie ponad 15 mln złotych, 
z przeznaczaniem m.in. na realizację miejskich 
inwestycji. Wszyscy chcemy by miasto się rozwijało. 
To nie budzi żadnych wątpliwości. Pytanie tylko
o koszty. Bo trzeba też dostrzec w tym prowizorium, 
że zadłużenie w trakcie przyszłego roku ma wynieść 
ok 80 mln zł, a jego spłata rozłożona ma być do 2036 
roku. Ta perspektywa nie napawa optymizmem.

Koniec 
CHOJNICKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY?

      Wszystko na to wskazuje, kiedy wczytamy się
w projekt budżetu Chojnic na 2020 rok. Należy szu-
kać oszczędności przy trudnej sytuacji miejskiego 
budżetu, pełna zgoda. Ale czy szukanie oszczędno-
ści w przywilejach rodzin wielodzietnych nie jest 
bezsensowne w dłuższej perspektywie? Tłuma-
czenie: „przecież jest 500+”, jest ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny” itd. to tylko zasłona dymna. Wspie-
ranie rodzin wielodzietnych to obowiązek - państwa
i samorządu. Starzenie się społeczeństwa powodu-
je, że musimy szczególną troską objąć rodziny 

wielodzietne i zabiegać o to, aby chcieli mieszkać
w Chojnicach. Być może Chojnicka Karta Dużej 
Rodziny nie jest rozwiązaniem idealnym, może 
wymaga zmian. Niestety tych zmian nikt nie chce 
wprowadzać. Wybiera się rozwiązanie najprostsze – 
likwidację. Jako przeciwnik likwidacji Chojnickiej 
Karty Dużej Rodziny mam świadomość, że w obec-
nej radzie koalicja z burmistrzem na czele ma 
większość i trudno będzie kartę obronić. Szkoda, że 
zabrakło burmistrzowi odwagi by wprost wpisać
w uzasadnieniu do projektu informacji o likwidacji 
Karty. Dopiero po upublicznieniu przeze mnie tej 
informacji Burmistrz poinformował opinię publiczną 
o swoich planach i zapowiedział autopoprawki,
w wyniku których zaoszczędzone (sic!) środki mają 
zostać przeznaczone m.in. na seniorów i projekt 
nowego żłobka. 

Rotmistrz uhonorowany

     Przy akceptacji większości radnych w Chojnicach 
została uhonorowana postać Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. W ciągu kilku najbliższych tygodni rondo 
u zbiegu ulic: Derdowskiego, Kilińskiego, Wysokiej, 
Mickiewicza i Zielonej oficjalnie nazwane będzie 
Rondem Rotmistrza Witolda Pileckiego – żołnierza 
niezłomnego, postaci nietuzinkowej. Swoje życie 
poświęcił walce o wolną Polskę. Dzięki jego rapor-
tom świat dowiedział się czym był obóz koncen-
tracyjny KL Auschwitz. Aresztowany po wojnie i ka-
towany przez komunistów mówił o ich metodach 
„Oświęcim to była igraszka”. Został zamordowany
w maju 1948 roku. Miejsce jego pochówku do dziś 
pozostaje nieznane. Cześć i chwała Bohaterowi!
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     Chojnice otoczono „Kamiennym Pierścieniem” murów 
obronnych już w okresie średniowiecza. Krzyżacy, którzy 
opanowali Pomorze Gdańskie, chcieli aby Chojnice pełniły 
funkcję twierdzy na południowym krańcu Zakonu. Najpierw 
powstały kamienne niskie mury o wysokości ok. 4 m, potem 
wykonano nadbudowę ceglaną do wysokości ok. 7 do 9 m 
zwieńczoną blankami. Grubość murów wynosiła od 1,50 do 
2,50 m. Od strony zewnętrznej umocniono szkarpami. Mia-
sto zostało otoczone kamienno-ceglanym kręgiem, w który 
wbudowane były 3 bramy i 24 baszty. Od strony północno-
wschodniej i południowej dodatkowe zabezpieczenie 
stanowiły jeziora. Od strony południowo-zachodniej dostępu 
do murów broniła głęboka fosa, szeroka na około 15 m. 
Zasilała ją woda z jeziora Zakonnego. Od zachodu istniały 
podwójne fosy podzielone wysoką groblą – wodą napełniano 
tylko zewnętrzną fosę w sytuacji zagrożenia. 
       Do każdej z bram: Młyńskiej, Człuchowskiej (bramy od 
zachodu) i Gdańskiej (na południu), nad fosą przerzucone 
były mosty zwodzone. Baszty, wybudowane na murach 
obronnych, miały różne kształty, zwieńczenia i wysokości. 
Były czworoboczne, sześcioboczne i okrągłe. Po wewnę-
trznej stronie murów łączyła je drewniana galeria. Ich 
zadaniem była lepsza organizacja obronny miasta – służyły 
jako skład broni, amunicji, wieże strzelnicze i mieszkania dla 
służby miejskiej. Poszczególnymi basztami opiekowały się 
cechy rzemieślnicze. W czasach kiedy miasto nie borykało 
się z najeźdźcami pełniły funkcje praktyczne, ułatwiające 
życie mieszkańców. Podczas wojen stawały się strażnicami
i wieżami strzelniczymi. Po działaniach wojennych bądź 
pożarach, mieszkańcy odbudowali mury, ale niechętnie 
reperowano baszty, ze względu na postęp w technice 
wojennej budowle te nie były już tak przydatne. Z biegiem lat 
z powodu braku konserwacji niszczały. W I poł. XVIII wieku 
północno-wschodnią część murów rozebrano, a przyziemia 
wykorzystano jako element nośny ścian kolegium jezuic-
kiego. Rozbiórki uniknęły te, które służyły celom prakty-
cznym. W kolejnych latach rozbiórce uległy dalsze odcinki 
murów, a wraz z nimi bramy Gdańska i Młyńska. Od strony 
południowo-wschodniej mur rozebrano w 1862 a cegły 
przeznaczono do budowy szpitala miejskiego. Rozbiórkę 
kontynuowano. Na miejscu murów  stawiano domy miesz-
kalne, często z rozbiórkowych cegieł. Na południowych 
resztkach muru wybudowano biurowiec i magazyn wytwórni 
wódek Kaźmierskiego. Pomimo tych działań zachowała się 
jedna brama i kilka baszt oraz fragment fosy. 
     W końcu XIX wieku władze zdając sobie sprawę z zabyt-
kowej wartości fortyfikacji przystąpiły do prac zabezpiecza-
jących. Poważnym uszkodzeniom mury uległy podczas II 
wojny światowej. W związku z tym na początku lat 50. XX 
wieku przeprowadzono częściową rekonstrukcję. Po ich re-
nowacji nadano im nowe funkcje. Na początku XXI wieku 
zawalił się odcinek murów przy ulicy Sukienników i konie-
czna była całkowita ich odbudowa.
     Najdłuższy odcinek murów znajduje się od południowego 

zachodu, wzdłuż ul. Sukienników, Grobelnej i Wałowej do 
Młyńskiej. Dalsze fragmenty są widoczne przy stadionie, 
następnie od strony wschodniej przy ulicy Okrężnej, gdzie są 
wykorzystane w fundamentach budynków. 

Zachowane baszty 

Baszta Wronia - Wzniesiona w XIV wieku na miejscu 
dawnych umocnień drewniano-ziemnych (przy obecnie ulicy 
Podmurnej) między Bramą Człuchowską a Bramą Młyńską. 
4–kondygnacyjna Baszta służyła jako więzienie dla pospól-
stwa. W 1870 roku uderzył w nią piorun, uszkodził schody
i drzwi wejściowe. Baszta został silnie zniszczona w 1945 ro-
ku. Na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora za-
bytków w 1974 basztę odrestaurowano jednak z pominię-
ciem charakterystycznych gotyckich elementów architek-
tonicznych. Oddano ją w użytkowanie Muzeum Historyczno-
Etnograficznego. Mieszczą się w niej pomieszczenia 
administracyjne.
Baszta Szewska - Jej początki sięgają I połowy XIV wieku.  
Ta niewielka 3-kondygnacyjna baszta, usytuowana w ciągu 
średniowiecznych murów miejskich, między Bramą Człucho-
wską a Domem Szewskim  została zbudowana na planie 
kwadratu, a jej nazwa pochodzi od cechu szewskiego, który 
był odpowiedzialny za obronę i stan tej części murów. Uległa 
zniszczeniu po 1410 i w 1466 roku. W baszcie znajdował się 
arsenał broni. W ciągu wieków wielokrotnie była przebudo-
wywana – straciła swój pierwotny wygląd. Zrujnowana basz-
ta została odbudowana w latach 1983-84 w kształcie zacho-
wującym charakter pierwotny. Obecnie mieści bibliotekę 
muzealną z cennym księgozbiorem o tematyce regionalnej 
wraz z czytelnią. 
Dom Szewski - Jest częścią średniowiecznych murów miej-
skich, między Basztą Szewską a Domem na Murach. 3-kon-
dygnacyjny, ma postać domu. Odbudowany przez muzeum 
w 1979 r. z zachowaniem fragmentów oryginalnej baszty 
obronnej. Obecnie mieści magazyny zbiorów muzealnych. 
Dom na Murach - Obecna nazwa jest współczesna – pier-
wotne nazewnictwo nie jest znane. 2-kondygnacyjny, w cią-
gu średniowiecznych murów miejskich, między Domem 
Szewskim a Kurzą Stopą. Zachowały się w oryginalnej kon-
strukcji wysokie fundamenty z polnego kamienia. W latach 
60. XX w. przystosowany do celów mieszkalnych. W 1985 r. 
przejęty przez muzeum i przekształcony na pracownie 
muzealne.
Kurza Stopa - Ta niecodzienna nazwa dwukondygnacyjnej 
Baszty pochodzi od kształtu budowli, nadanego przez wido-
czne od  ul. Sukienników wysokie przypory grubości 3,6 m. 
W średniowieczu posiadała ona wykusz i pełniła rolę gda-
niska (latryny). Od połowy XIX wieku do pierwszych lat II woj-
ny światowej znajdowała się tu stajnia dla koni miejskich. 
Dzięki staraniom Muzeum Historyczno-Etnograficznego
w Chojnicach odbudowana w 1980 roku. Od 1984 mieści 
ekspozycję Galerii Współczesnej Sztuki Polskiej, wykorzy-

stywana na wystawy czasowe.
Baszta Więzienna - Powstała w XIV wieku, położona z połu-
dniowej strony  miasta przy ulicy Sukienników. Obok znajdo-
wała się Mnisia Furta,  przez którą mogli wchodzić do miasta 
augustianie, z pobliskiego klasztoru. Pierwotnie była otwarta 
od strony miasta. Więziono w niej ladacznice, później znaj-
dowało się tu ciężkie więzienie z katownią – stąd jej nazwa. 
Do 1904 służyła za więzienie prewencyjne. Odrestaurowana 
w latach 1968-72. Po odbudowie górnej kondygnacji oraz 
dachu od 1973 stała się siedzibą Archiwum Państwowego. 
Po 1975  do 2009 pełniła rolę ekspozytury archiwum w Byd-
goszczy. 25 września 2010 roku przekształcona w Galerię – 
Muzeum Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego, artysty kra-
kowskiego, który urodził się w Chojnicach. 
Baszta Kościelna - Zbudowana w 1310 roku po wschodniej 
stronie starego miasta. Nazywana również gotycką. Do dzi-
siaj zachowała częściowo swą pierwotną formę architek-
toniczną – schodkowe zwieńczenie i półkoliste blendy
a wewnątrz posiada nadal gotyckie sklepienia. Przez wiele 
lat pełniła funkcję mieszkania plebana kościoła p.w. Ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, następnie służyła zakrystianowi tegoż 
kościoła. Dzieje Baszty Kościelnej wiążą się z legendą 
nawiązująca do oblężenia Chojnic w 1433 roku przez hu-
sytów, którzy od strony Baszty Kościelnej próbowali wedrzeć 
się do miasta. Chojniczanie na czas spuścili wodę z Jeziora 
Zakonnego i tratwy husytów ugrzęzły w mule. Żołnierze 
czescy dostali się do miasta bez broni – obciążenie ryn-
sztunkiem groziło pochłonięciem przez trzęsawiska. Jeden
z husytów utonął w bagnach. Duch topielca wg legendy 
przez długie lata straszył chojniczan. 
          W pobliżu Baszty Kościelnej zbudowano w 1383 roku 
na murach obronnych, najstarszy dom mieszkalny w Choj-
nicach – plebanię. Zgodę proboszcz chojnickiej fary, ksiądz 
Jan Kurt, otrzymał od komtura człuchowskiego Schwartz-
ensteina. Wielokrotnie niszczona przez pożary. W odbudo-
wanej plebani w 1463 roku mieściła się pierwsza szkoła 
parafialna – kolebka chojnickiego szkolnictwa. Po ponow-
nym pożarze, zniszczeniu i odbudowie została przekazana 
przez Radę Miasta w 1618 roku księdzu Janowi Gleissen – 
Doręgowskiemu. Do niedawna służyła za mieszkanie służbie 
kościelnej. Gdy religia nie była nauczana jeszcze w szkole 
znajdowały się tam salki katechetyczne. Nową plebanię 
zbudowano w 1937 roku.

Nowopowstałe baszty 

Baszta “Nowa” - 30 czerwca 2011 roku została oddana do 
użytku nowo wybudowana baszta w chojnickiej fosie. Nazwę 
baszty wyselekcjonowano w drodze konkursu. Wygrał go 
pan Henryk Lewandowski a zwycięska nazwa brzmi Baszta 
„Nowa”. Projekt został realizowany we współpracy z 12 
partnerami z terenu 5 powiatów kaszubskich: bytowskiego, 
chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego. 

Tekst i rysunek: Wiesława Gołuńska

W  1309 r. całe Pomorze Wschodnie, wraz z Chojnicami zostało zajęte przez Krzyżaków. 
Zasadniczą sprawą, o którą zadbał Zakon po zajęciu miasta stało się obwarowanie Chojnic.
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dokończenie z numeru listopadowego (11/2019)

     Na skutek pruskiej kontrofensywy polskie oddziały obsa-
dziły linię miejscowości Wojtal Kosobudy i Mokre, a następnie  
na początku lutego, wycofały się na linię Brdy. 12 lutego po 
gen. Kosińskim, dowództwo nad wojskiem przejął gen. Mi-

1chał Sokolniki . Przez Chojnice przechodziły różne oddziały 
wojsk koalicji napoleońskiej. Przemaszerował tędy 5-tysię-
czny legion polski, ciągnący na Gdańsk. Nie można wyklu-
czyć, że już wtedy w okolicach Bachorza pojawiły się polskie 
oddziały, gdyż gen. Dąbrowski powierzył zorganizowanie 
intendentury dla zaopatrzenia wojska polskiego właścicielowi 
majątku w Szenfeldzie (dzisiaj Nieżychowice), Józefowi Wol-

2szlegierowi . Żołnierze rozjeżdżali się po terenie w poszuki-
waniu prowiantu i innych potrzebnych rzeczy dla wojska. 
Natomiast drugiemu właścicielowi ziemskiemu z Krojant, 
Onufremu Szur-Lipińskiemu, Komisja Rządząca Księstwa 
Warszawskiego powierzyła zorganizowanie pospolitego 

3ruszenia  na terenie województwa byłych Prus Królewskich.
7 lipca 1807 roku traktat w Tylży zniweczył nadzieje na uzy-
skanie niepodległości i przynależenie do Księstwa Warszaw-
skiego. Chojnice pozostały w granicach państwa pruskiego. 

4Ostatni Francuzi opuścili Chojnice pod koniec 1808 roku .

        Z kolei w trakcie wyprawy Napoleona na Moskwę w 1812 
roku, przez Chojnice i okolicę przeciągały oddziały francuskie 

5w tym i również polskie . Pozostałością po tym przemarszu 
jest sławna „Droga Napoleońska” biegnąca z Tucholi przez 
Tleń, Osie do Nowego, o długości 60 km. W 1812 r. droga ta 
była do tego stopnia piaszczysta, ze po stromym podjeździe 
nie można było toczyć armat i mieszkańcy byli zmuszeni wy-
brukować wjazd pod górę. Francuski bruk (około 1 km) koło 
Tlenia, zachował się do dnia dzisiejszego. Naturalnym staje 
się fakt, że gdy główne siły maszerowały tą drogą, to patrole, 
szpice i oddziały ubezpieczające poruszały się po bocznych 
drogach, by nie dopuścić do frontalnego ataku na główne 
zgrupowanie. Między innymi to taki oddział zabezpieczający 
mógł się pojawić w Bachorzu. Tylko czy w dzisiejszej osa-
dzie? Pierwsze zapiski o osadzie leśnej pojawiają się w 1772 
roku, kiedy to Prusacy sporządzali spis inwentarzowy swoich 

6posiadłości i mieszkańców . W zapisie widnieje nazwa Bar-
7chos, która powtarza się jeszcze w roku 1787 . Jej pierwszy 

człon sugerował by na słowo barć. Dopiero w roku 1867 

pojawia się nazwa Bachorz od słowa moczary. Jak ogólnie 
wiadomo na tutejszym terenie i nie tylko, w leśnych przy-
siółkach ludność oprócz zbieractwa leśnego, od zarania 
dziejów zajmowała się bartnictwem. To dopiero wypalanie 
drewna i pozyskiwanie smoły wyparło zawód bartnika, gdyż 
pszczoły od nadmiaru dymu, zaczęły przenosić się w inne 
miejsca i  specjalność ta zaczęła zanikać. Coraz częściej las 
odkrywa swoje tajemnice i ukazują się szczątki dawnych 
przysiółków, kopalń i smolarni.
        Co dziwniejsze, jak to widać na starych mapach, główny 
trakt dawniej wcale nie przebiegał przez dzisiejszą wieś 
Bachorze, lecz biegł z Chojnic przez Chojniczki, rozwidlenie 
siedmiu dróg do osady Piła i dalej przez Swornegacie do 
Bytowa. W tej osadzie usytuowany był młyn. Moją uwagę 
zwróciło to, że dzisiejszy pas przeciwpożarowy idealnie 
pokrywa się z dawnym szlakiem. I tutaj dochodzą do głosu 
słowa Stanisława Gospodarka: „jeszcze na początku XX w. 
na pasie pożarowym stał podobny krzyż.” No właśnie czyżby 
drugi krzyż? A może ten sam? Faktycznie jeżeli tędy prze-
chodziły wojska to właśnie tym głównym traktem. Krzyża nie 
stawiano by w niezamieszkałej głuszy leśnej, więc wszystko 
wskazuje na to, że w tym miejscu znajdował się jakiś przysió-
łek, a być może pierwsza osada zwana Barchos. Osada 
Bachorz od słowa moczary mogła powstać później, lub była  
kontynuacją wcześniejszych przysiółków, na istnienie takich 
wskazuje wiele miejsc w pobliżu osady, właśnie w miejscu 
rozlewiska jeziora, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. W 1880 roku 
pojawia się leśnictwo (zachowana zagroda leśniczówki 
znajduje się w miejscu dawnego założenia folwarcznego,
a osada jako szlachecka podlega wsi Jarcewo - dawniej  wieś 
rycerska). Czy nie jest możliwe, że krzyż został po raz pier-
wszy ustawiony właśnie przy tej dziś 250-letniej sośnie, a ra-
czej sosna została posadzona obok wkopanego krzyża? 
Przylegający teren wskazuje, że mogły się tam znajdować 
jakieś zabudowania. Gdyby tak było to również krzyż mógłby 
być później przeniesiony do nowej osady gdzie stał do 1979 
roku. Czy Stanisław Gospodarek jako dziecko widział krzyż 
na pasie pożarowym (wtedy jeszcze główny trakt), czy tylko
o nim słyszał, tego już nie jesteśmy się w stanie dowiedzieć.

          W tym miejscu należało by przypomnieć o jeszcze jed-
nym miejscu związanym z wojskami napoleońskimi. Leży 
ono na przedłużeniu szlaku dawnego traktu a konkretnie

w Drzewiczu. Stoi tam wiekowa lipa a konkretnie spróchniały 
korzeń, pozostałość po lipie. Z tego korzenia wyrósł jednak 
odrost, który bardzo dobrze wkomponował się w otoczenie. 
Jak głosi legenda, pod tą lipą w roku 1810 odpoczywał Napo-
leon Bonaparte, przeprawiając się przez Brdę w czasie mar-
szu wojsk pod Moskwę. Na kamieniu przed korzeniem 
widnieje napis upamiętniający to miejsce. „Tu pod lipą w lipcu 
1810r. przeprawiając się przez Brdę, odpoczywał Napoleon 
Bonaparte idąc na Moskwę”

       W 1982 roku postanowiono wykonać kopię oryginału 
krzyża i ustawić go we wsi Bachorze w starym miejscu. 
Jednak nie udało się tego dokonać, gdyż na starym miejscu 
stał już krzyż postawiony przez właściciela gruntu. W tym 
czasie rozpoczęły się prace nad kopią krzyża. O odpowiedni 
surowiec na dębowy krzyż wystarał się leśniczy Egon 
Raszke. Odnalazł również osobę (ciosaka) posługującego 
się starą metodą ciosania drewna. Prace ruszyły na całego. 
„Wykonawcą kopii starego krzyża był ob. Jażdżewski Stefan 
z Bachorza, który starodawnym toporem po dziadku krzyż 
wyciosał i wierną imitację figury z blachy wykonał. Jest on 

8jednym z ostatnich ciosaków toporowych tego regionu .” 
Mediacje prowadzone przez proboszcza ks. Mariana Turzyń-
skiego nie dały pozytywnego rezultatu. Wtedy postanowiono, 
że krzyż nie stanie we wsi, lecz w innym miejscu – na wznie-
sieniu w pobliżu leśniczówki. „Postawienie krzyża dębowego 
o wymiarach 28x24 cm i wysokości 5,60 metra wymagało 
sporej umiejętności i pomocy sporo ludzi. Kierowali tą pracą 
Jażdżewski Stefan i Raszke Henryk, pomogli: Jażdżewski 
Janusz, Wiśniewski Zdzisław z Bachorza, Kloskowski Zyg-
munt i Kloskowski Jacek z Klosnowa i Ostrowski Stanisław

9z Czyczków .” Ostatecznie krzyż ustawiono dnia 23 września 
1982 roku, gdzie stał do roku 2010, kiedy to kierownictwo 
Parku Bory Tucholskie postanowiło postawić go na drodze 
pilskiej. Natomiast oryginalny krzyż z 1812r. został zabrany
z pasa przeciwpożarowego w 2008 roku i złożony w Centrum 
Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”  
w Chocimskim Młynie w celu renowacji.

1. Kazimierz Wajda, Mieczysław Wojciechowski, Chojnice pod panowaniem 
pruskim(1772-1920), s.230,Dzieje Chojnic, Chojnice 2003

2. Witold Look, Pod zaborem Pruskim, s.131. Chojnice dzieje miasta i po-
wiatu Gdańsk 1971

3. Tamże.
4. Kazimierz Wajda, Mieczysław Wojciechowski, Chojnice…s.231
5. Tamże.
6. West Prussian Land Register 1772/73 - A (R. Drefs)- zbiory własne
7. Klemens Szczepański, Nazewnictwo geograficzne regionu Chojnic, s14. 

Zeszyty Chojnickie nr11,Chojnice 1981-1983
8. Egon Raszke, Epilog legendy…s.2
9. Tamże.

Stara Piła
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1. Administratorem danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, nr tel.) 
udostępnionych przez Uczestników jest Organizator Plebiscytu, tj. Choj-
nickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice.

2. Przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych Uczestników następuje 
wyłącznie w związku z czynnością losowania nagród i odbywa się zgodnie

    z przepisami dot. ochrony danych osobowych - określonymi w art. 6 ust. 1 lit. 
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Makowski  Albin
Prawnik, społecznik, działacz kulturalny. Twór-
ca kolekcji historyczno-regionalnej, w tym zbio-
rów troistycznych. Współzałożyciel oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Bieszk  Stefan 
Pisarz i działacz kaszubski, wychowawca i nau-
czyciel w Państwowym Gimnazjum Klasycz-
nym Męskim, animator ruchu harcerskiego i że-
glarskiego, autor dramatów o historii miasta.

Buchholz  Wojciech
Historyk, dyrektor i nauczyciel Liceum Ogólno-
kształcącego im. Filomatów Chojnickich, autor 
artykułów o historii miasta. Działacz społeczno-
kulturalny.

Chamier Ciemiński  Leszek
Pierwszy po transformacji ustrojowej Burmistrz 
miasta (1990-1992). Działacz opozycji demo-
kratycznej, pasjonat  żeglarstwa.

Finster  Arseniusz
Burmistrz miasta od 1998 r. Dr nauk ekono-
micznych, mgr inż. mechanik. Autor i współ-
twórca licznych inicjatyw służących rozwojowi 
gospodarczemu i społecznemu miasta.

Gierszewski  Franciszek
Organista, kompozytor, dyrygent chórów (m.in. 
Lutni) w farze.  Jako pierwszy Polak po II wojnie 
światowej otrzymał papieski Order św. Grzego-
rza Wielkiego za krzewienie muzyki religijnej.

Guentzel  Tadeusz
Mistrz piekarski, właściciel najstarszej, działa-
jącej do dziś, piekarni. Samorządowiec, starszy 
cechu, członek bractwa kurkowego (uhonoro-
wany przez Prezydenta RP).

Klajna  Irena 
Pierwsza i dotychczas jedyna kobieta Naczel-
nik miasta (1974-75). Samorządowiec, dzia-
łaczka harcerska i żeglarska. Wieloletnia 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Klepin  Jan 
Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Kształce-
nia Ponadgimnazjalnego (ob. Technikum nr 2 ). 
Popularyzator wiedzy ekologicznej i przyrod-
niczej, społecznik.

Kłos  Aleksander
Ksiądz prałat, budowniczy i proboszcz parafii 
MBKP. Dziekan dekanatu chojnickiego,  kano-
nik honorowy kapituły katedralnej w Pelplinie. 
Społecznik, działacz charytatywny.

Kuffel  Bogdan
Nauczyciel, działacz kulturalny, samorządo-
wiec, regionalista, historyk i muzealnik. Założy-
ciel DKF „Cisza”.Twórca i starszy Bractwa 
Rycerskiego herbu Tur. Redaktor wydawnictw.

Lewandowski  Roman
Ksiądz, proboszcz parafii p.w. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela, kanonik gremialny kapituły kole-
giackiej w Kamieniu Krajeńskim. Opiekun du-
chowy podziemnej „Solidarności”.

Look  Witold
Historyk regionu, archiwista. Współinicjator 
„Zeszytów Chojnickich”. Autor licznych publika-
cji o przeszłości miasta i ziemi chojnickiej. Kie-
rownik Archiwum Państwowego w Chojnicach.

Łukowicz  Jan Paweł
Dr nauk medycznych, chirurg wojskowy pod-
czas I wojny światowej, dyrektor szpitala, me-
cenas kultury, współtwórca Towarzystwa Miłoś-
ników Chojnic i Okolicy. Pasjonat myślistwa.

 W takim plebiscycie Czytelnicy Chojniczanina.pl 
mogą uczestniczyć tylko raz w życiu! Z okazji zbliżającej się 
100-ej rocznicy powrotu Chojnic do odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz
z redakcją miesięcznika Chojniczanin.pl organizują plebi-
scyt „Chojnicznie 100-lecia (1920-2020)”. Patronat hono-
rowy nad tym wydarzeniem objął Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chojnicach - Pan Antoni Szlanga. 
 Organizator powołał Kapitułę Plebiscytową, której 
zadaniem było wyłonienie kandydatur, zamieszczenie ich na 
Liście Nominowanych, oraz czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem Plebiscytu, obliczeniem punktacji i sporządze-
niem protokołu a także losowaniem nagród dla uczestników.
 W bieżącym numerze oraz w numerze stycznio-
wym zamieścimy kupony plebiscytowe. Wypełnione kupony 
prosimy wrzucać do urn plebiscytowych w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej (ul. Wysoka 3) oraz w Promocji Regionu 
Chojnickiego (Stary Rynek 4). Kupony można także wysyłać 
pocztą na adres redakcji (Stary Rynek 9-10) z dopiskiem 
„Plebiscyt”. Kupony należy wycinać z naszego miesięcznika 
bądź pobierać ze strony internetowej www.chojniczanin.pl.   
 Prosimy o wskazanie na kuponie trzech osób 
godnych Państwa zdaniem uhonorowania w Plebiscycie 
oraz podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko i nr tele-
fonu) - dzięki którym będziemy mogli wylosować nagro-
dzone kupony. 
 Wśród uczestników Plebiscytu zostaną bowiem 
wylosowane nagrody rzeczowe związane z naszym mia-
stem. Kupony należy składać bądź wysyłać od 10 grudnia br. 
do 25 stycznia 2020 roku.
              Rozstrzygnięcie Plebiscytu - wyłonienie Chojnicza-
nina 100-lecia i wręczenie nagród dla uczestników nastąpi
4 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w sali obrad Ratusza. 
 Każdy uczestnik Plebiscytu może głosować tylko 1 
raz (przekazać jeden kupon plebiscytowy). Możemy głoso-
wać nie tylko na osoby z Listy Nominowanych, ale również 
na inne osoby (o udokumentowanym dorobku dla Chojnic
i jego mieszkańców). 
 Szczegółowy regulamin Plebiscytu dostępny jest
u Organizatora. 
                                             Kazimierz Jaruszewski

Przewodniczący Kapituły Plebiscytowej

Ostrowski  Kazimierz
Dziennikarz, kierownik oddziału „Gazety Po-
morskiej”, regionalista, polonista, autor licz-
nych publikacji dotyczących historii miasta i zie-
mi chojnickiej, redaktor „Dziejów Chojnic”.

Pabich  Franciszek
Sekretarz i główny księgowy sądu. Działacz 
harcerski, regionalista, współzałożyciel „Ze-
szytów Chojnickich” i „Baszty”, historyk papier-
nictwa pomorskiego, znawca filigranów.

Paczkowska  Ludomiła
Dyrektor SP nr 1, społecznik. Rzecznik praw 
dziecka, mediator sądowy, samorządowiec. 
Działaczka TPD, ambasador ogólnopolskiej 
kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.

Rolbiecki  Stanisław
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Chojnicach (1950-1973). Organiza-
tor gospodarki komunalnej, opieki społecznej
i życia kulturalno-oświatowego w mieście.

Rydzkowski  Julian
Kupiec, regionalista, założyciel i kustosz muze-
um, współzałożyciel licznych towarzystw, np. 
chóru „Lutnia” czy ChTK. Inicjator „Zeszytów 
Chojnickich”.  Samorządowiec, społecznik.

Sobierajczyk  Alojzy
Lekarz, pierwszy Burmistrz w odrodzonej 
Rzeczypospolitej (1920-1934). Przyczynił się 
do repolonizacji miasta i jego rozwoju społe-
czno-gospodarczego. 

Stamm  Bronisława
Działaczka niepodległościowa. 31 stycznia 
1920 r. w stroju krakowskim na balkonie ra-
tusza, podczas powitania polskich oddziałów, 
symbolicznie zerwała kajdany pruskiej niewoli.

Stromski  Zbigniew
Archiwista, historyk regionu, autor chojnickiego 
słownika biograficznego „Pamięci godni”. Dzia-
łacz towarzystw kulturalnych, autor licznych 
publikacji o przeszłości miasta.

Tumińska   Adelgund
Franciszkanka. Absolwentka Szkoły Gospo-
darstwa Domowego. Pracowała w biurze lekar-
skim Zakładu św. Boromeusza. Zamordowana 
15.02.1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej. 

Tyborska  Wanda
Nauczycielka, dyrektorka muzeum. Doprowa-
dziła do odbudowy wielu zabytkowych obie-
któw oraz utworzenia  biblioteki muzealnej i ga-
lerii sztuki współczesnej. Prezes ChTK.

Weiland  Otton
Kuśnierz i szkutnik. Inicjator utworzenia Klubu 
Żeglarskiego Chojnice - pierwszego stowarzy-
szenia żeglarzy śródlądowych w II RP. Kon-
struktor bojerów, pionier żeglarstwa lodowego.

Winiecka  Grażyna
Prawnik, prezes sądu. Działaczka kulturalna, 
prezes ChTK. Prezes zarządu fundacji „Szarża 
pod Krojantami”. 

Sikorski Stanisław
Pierwszy Starosta Chojnicki w II RP, ziemianin  
wywodzący się z rodziny o długich tradycjach 
patriotycznych, parlamentarzysta, działacz 
gospodarczy i społeczny.

Szczepański Klemens
Nauczyciel, regionalista, społecznik, działacz 
ZNP, ZKP i ChTK, redaktor „Zeszytów Choj-
nickich”, autor książek i artykułów poświęco-
nych okresowi II wojny światowej.
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Widok na Królewskie Katolickie Gimnazjum w Chojnicach. Ostatnia dekada XIX wieku. Pocztówka o wymiarach 145x110 mm naklejona na oryginalny „kartonik”
z atelier „J. Heyn & Sohne” o wymiarach 165x118mm. Pocztówka kupiona na aukcji w roku 2019 w Portugalii. Ze zbiorów: Jacek Klajna.

Pierwsza dekada XX wieku.Widok na zaplecze kamienicy „Jączyńskiego” (Gdańska 21 - obecnie Kościuszki 21). Stan przed przebudową
kamienicy w roku 1908.  Pocztówka 137x86mm (wydawnictwo: Dr. Trenkler Co, Leipzig-St.) Bez obiegu. Ze zbiorów: Jacek Klajna.
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     Pani Małgorzato  kilka słów o sobie….
Jestem chojniczanką od urodzenia, z kresowymi korzeniami, 
które są dla mnie bardzo ważne, ale to Chojnice, Charzy-
kowy i okolice są najbliższymi mi miejscami na ziemi. Ukoń-
czyłam Szkołę Podstawową nr 3 i Liceum Ogólnokształcące 
im. Filomatów Chojnickich. Czuję się także związana z Zabo-
rami, gdzie od wielu lat pracuję. Z zawodu i zamiłowania 
jestem nauczycielką, zaś malarstwo akwarelowe to moja 
największa pasja, którą realizuję w wolnym czasie.

     Jak zaczęła się Pani artystyczna pasja?
Moja malowanie trwa od wielu lat. Od dziecka, zachęcana 
przez rodziców, dużo rysowałam, malowałam, wyklejałam. 
Po swojemu, ze swobodą i nieskrępowaną wyobraźnią dzie-
cięcą. Później szukałam najlepszego dla siebie sposobu 
wyrażania potrzeby tworzenia. Był rysunek u p. Eli Połom, był  
etap malowania na szkle pod okiem twórców ludowych
i pod wpływem fascynacji twórczością Józefa Chełmo-
wskiego. Potem na długi czas  zaprzyjaźniłam się z farbami 
olejnymi. To były ciekawe i bardzo cenne doświadczenia, 
które dawały mi dużo radości i satysfakcji do momentu, kiedy 
zaczęłam przygodę z akwarelą. Wcześniej  unikałam tego 
medium, bo wydawało mi się zbyt kapryśne i wymagające. 
Tymczasem, kiedy się wreszcie odważyłam, to zakochałam 
się w niej na zabój i chyba z wzajemnością. Wciąż się dziwię, 
dlaczego dopiero teraz.

     Pani zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?
Zdolności z definicji są wrodzone, to predyspozycje do opa-
nowania pewnych umiejętności. Ważne, by je w sobie odkryć 
i rozwijać. Mieć z tego radość, przyjemność. Twórczość po-
trzebuje pasji i wtedy wrodzone zdolności łączą się z naby-
tymi umiejętnościami. Tak chyba jest ze mną. Miałam szczę-
ście  spotkać na swojej twórczej ścieżce kilka osób, które 
pomogły mi poszukiwać  i rozwijać malarską pasję. Wymie-
nię panią Aleksandrę Baliszewską-Walicką z LP w Gdyni, 
prof. Andrzeja Dyakowskiego z ASP w Gdańsku czy artystów 
malarzy Macieja Kozakiewicza i Adama Michalika.

    

Jaki jest Pani główny obszar zainteresowań w sztuce?
Rośliny są głównym tematem moich prac. Niezmiennie mnie 
zachwycają, pobudzają wyobraźnię, poruszają i dostarczają 
emocji. Odkrywanie ich sekretnego, ulotnego bytu jest 
fascynującym przeżyciem. Inspiruje mnie nie tylko ich uroda, 
ale i siła, wola istnienia, ogromna witalność. Malowanie to 
jakby przedłużenie spotkania z kwiatem, owocem, gałązką. 
Moje akwarele wpisują się w bogatą tradycję ilustracji i ma-
larstwa botanicznego sięgającą XVII wieku. Podziwiam 
kunszt przedstawicielek i przedstawicieli tego nurtu.

     A gdzie Pani szuka inspiracji?
Inspiracje często same do mnie przychodzą, nie muszę ich 
szukać. Przychodzą z najbliższego otoczenia, niezwykłej 
przyrody, głównie naszych okolic. Ogrody, łąki, sady, działki 
zajmują tu szczególne miejsce. Smuci mnie, że powoli zni-
kają wypierane przez miejską infrastrukturę nie uwzglę-
dniane przez projekty zagospodarowania przestrzeni miej-
skiej czy wiejskiej. Znikają pod asfaltem, kostką brukową, 
zastępują je równo przystrzyżone estetyczne trawniki. 
Kurczy się miejsce dla tego, co kołysze się na wietrze, szumi, 

szeleści, koloruje świat, pachnie, wabi owady. To niezwykle 
ważne, a my zapominamy w naszym "nowoczesnym" 
świecie, że to nie przyroda nas potrzebuje, tylko my jej. Nie 
tylko do podziwiania i malowania.

     Ma Pani swoich idoli w sztuce?
Jako akwarelistka naturalnie bardzo cenię mistrzów tego me-
dium np. Juliana Fałata czy Piotra Michałowskiego. Wśród 
współczesnych mogę wymienić takich twórców jak Fabio 
Cembranelli,  Ann Mortimer, Małgorzata Szczecińska. Jako 
odbiorca podziwiam kunszt bardzo różnych artystów, róż-
nych kierunków i okresów. Na przykład lubię malarstwo 
Chagalla, Boznańskiej, działa Cezanne`a, Moneta, podoba 
mi się surrealistyczny świat obrazów Joana Miro. W sztuce 
współczesnej fascynuje mnie nurt op- art jako swoisty 
„spektakl dla oka”. Poza tym chętnie oglądam różne wysta-
wy, odwiedzam galerie. Myślę, że to ważne i szkoda, że u nas 
tak mało korzysta się z takiej formy uczestnictwa w kulturze. 
To bardzo wzbogaca i pobudza wyobraźnię, uwrażliwia.

     Muzyka i sztuka chodzą parami. Czego Pani słucha?
Muzyka towarzyszy mi w życiu, zatem także przy malowaniu. 
Lubię pracować przy ulubionych dźwiękach. Słucham różnej 
muzyki w zależności od nastroju, humoru, pogody, pory dnia, 
roku…
Czasem jest to rock, np. od wczesnej młodości słucham Pink 
Floydów i Maanamu. Lubię muzykę klasyczną zarówno
w tradycyjnym wykonaniu, ale i zagraną tak jak to robi Wolf 
Hoffman, gitarzysta Accept. Uwielbiam śpiew Yasmin Levi, 
ale dla odmiany Jaromira Nohavicy. Gdy potrzebuję liryki, 
włączam pieśni „Piwnicy pod Baranami”. I długo by jeszcze 
wymieniać.

     Ma Pani własną pracownię?
Nie mam pracowni, ale do malowania akwarelą wystarczy mi 
porządny stół, bliskość okna i expresu do kawy, muzyka.

    Ogarnia pani swoją twórczość statystycznie? Wie Pa-
ni ile wykonała prac?
Myślę, że nadeszła pora, by zająć się statystyką, uporząd-
kować i ogarnąć ilość, bo z czasem mogę się pogubić.

     Często organizuje Pani wystawy swoich prac?
Ostatnia wystawa „Z widokiem na ogród” w CHCK była 5 mo-
ją indywidualną wystawą, poza tym kilka zbiorowych. Najbliż-
sza to zbiorowa poplenerowa w Strzelcach Opolskich - ko-
niec listopada/grudzień i w kwietniu ogólnopolska wystawa  
„Lekkie jak piórko” w Pilchowicach na Śląsku. Cieszę się nią, 
bo znajdę się tam w towarzystwie kilku świetnych twórców 
akwareli.

     Gdzie można oglądać Pani prace?
Prace oglądać można w internecie na instagramie pod adre-
sem: maszalaka. A jeśli ktoś jest zainteresowany moimi pra-
cami lub rozmową o nich, to można się ze mną skontaktować 
poprzez pocztę elektroniczną:  goosiaxsz@gmail.com

    Co Pani uważa za swoje największe osiągnięcie w do-
tychczasowej pracy artystycznej?
Ważne osiągnięcie… To, że w pewnym momencie sięgnęłam 
po akwarele i poczułam się z nimi tak dobrze.W wymiarze 
konkretnym to wymieniona wcześniej wystawa, a także sty-
pendium Burmistrza Chojnic i związany z tym niedawny wer-
nisaż i prezentacja w CHCK.

    

Jakie ma Pani plany artystyczne  na najbliższą przy-
szłość?
Mam kilka pomysłów na nowe cykle, inspiracje już się poja-
wiają. W najbliższym czasie też warsztaty akwarelowe 
służące podniesieniu umiejętności technicznych.

      A jak Pani wypoczywa? Jak ładuje ”akumulatory”?
Najchętniej wypoczywam, malując. To moja ulubiona forma 
relaksu po pracy i w dni wolne od niej. Z zawodu jestem nau-
czycielką, to też pasja, ale trzeba się od niej czasem zdys-
tansować dla higieny własnej i uczniów. „Akumulatory ładuję” 
również podczas wakacyjnych podróży i plenerów malars-
kich. Poza tym spacery nad jeziorem, po lesie i łąkach, od-
krywanie pięknych miejsc w naszej okolicy, czytanie, filmy.

      A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?
W materiały zaopatruję się w krakowskim sklepie interne-
towym „Szał dla plastyków”, akwarela bowiem wymaga 
specjalnego papieru o odpowiednio wysokiej gramaturze. 
Używam Fabriano 300 g, niedawno sięgnęłam po Arches. 
Istotne są także pędzle i  farby o dobrej jakości pigmentu. 
Moje ulubione to Daniel Smith.

      Co by chciała Pani powiedzieć chojniczanom?
Nawiązując do tematu mojego malowania, chciałabym zwró-
cić się do mieszkańców naszego pięknego miasta i okolic 
nieco sparafrazowanymi słowami piosenki Jonasza Kofty:

Pamiętajmy o ogrodach, przecież stamtąd przyszliśmy.
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     Egipt to dla większości tani i oklepany kierunek 
wycieczkowy. Kraj biedny, w którym wybudowano turys-
tyczne „raje”. Spotkałem się ze stwierdzeniem, że do 
Egiptu lata każdy bo hotele dobre i tanie a do tego można 
zaszaleć, poimprezować. Otóż nie! Po pierwsze przes-
tało być tanio, za dobry hotel trzeba zapłacić sowicie ale 
w zamian za to otrzymujemy naprawdę wspaniałe 
warunki i co bardzo ważne, bezpieczną dla naszego 
brzucha kuchnię. Nie byłem na północy egiptu. Mój cel 
wyznaczyłem od razu na południe w kierunku Port 
Ghalib,  Marsa Alam, Hamata.

       Większość egiptu stanowi pustynia, a życie rozwinęło się 
wzdłuż rzeki Nil oraz na wybrzeżach mórz. Reszta to pustka, 
budząca zachwyt pustynia. Surowy pustynny krajobraz 
spotyka się z bajkowo kolorowymi podwodnymi krainami, 
które ciągną się na całym wybrzeżu Morza Czerwonego.

       O Egipcie mógłbym wiele opowiadać ale teraz chciałbym 
skoncentrować się na tym co okazuje się bardzo ulotne i kru-
che i bez naszej pomocy zginie! Są to rafy koralowe, których 
największym zagrożeniem stał się człowiek. Rafy giną na 
całym świecie w zastraszającym tempie i szacuje się 
obumarcie nawet 60% kolonii koralowców w ciągu 30 lat. 
Główną przyczyną zniszczeń jest ocieplenie klimatu i za-
nieczyszczenie wód. Koralowce są delikatnymi tworami, 
wrażliwymi na zmiany temperatury, kwasowości wody i po-
wietrza. Wyobraźcie sobie Państwo, że wystarczyło aby 
temperatura wód podniosła się o 2 stopnie celcjusza i to już 
spowodowało wymieranie raf. Ktoś by mógł powiedzieć, że 
tylko dwa stopnie a skala zniszczenia taka wielka? W bardzo 
prosty sposób z tego błędnego rozumowania mogę taką 
osobę wyprowadzić cytując pewnego egipcjanina związa-
nego z ochroną raf koralowych. „ Dwa stopnie to niby nie 
dużo ale... wyobraź sobie, że temperatura Twojego ciała 
wzrasta o dwa stopnie czyli z 36.6 na 38,6. Jak długo po-
żyjesz? Kilka tygodni i jesteś martwy i tak samo jest z rafami 
koralowymi. Proste prawda? Rafy to organizmy żywe! 
Dlatego musimy robić wszystko co w naszej mocy aby 
chronić to wspaniałe podwodne życie.

   Można tutaj zadać pytanie: 
ale co ja, zwykły człowiek mogę zrobić? 

     Nie jest to trudne. Małe czyny przyczyniają się do wielkie-
go zwycięstwa! My turyści możemy przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad aby pomóc w ochronie tego wspaniałego 
świata. 
1. Wchodzimy do morza tylko i wyłącznie w określonych 

miejscach
2. Nie chodzimy po koralowcach
3. Nie dotykamy raf (tu należy bardzo uważać, gdyż niektóre 

z koralowców mogą wyrazić chęć upolowania nas albo po 
prostu będą się broniły wbijając w nasze ciało drobne 
igiełki, których nie sposób wyjąć. Taki kontakt powoduje 
dyskomfort a nawet silny ból na długie tygodnie. Dole-
gliwości mogą być odczuwalne nawet po kilku miesią-
cach)

4. Nie używamy balsamów, kremów do ciała wybierając się 
na rafy. Pamiętajmy, że jeśli każdy z odwiedzających rafy 
będzie wysmarowany czymkolwiek to w wodzie pozostawi 
po sobie chemiczny ślad, który dla koralowców i innych 
morskich stworzeń może być zabójczy. Nie myślmy tylko   
o sobie. Aby uniknąć poparzenia słońcem w tym wypadku 
zamiast zatruwać morze chemią ubierzmy koszulkę czy 
piankę pływacką.

5. Nie dokarmiajmy ryb. One mają wystarczającą ilość swoje-
go naturalnego pożywienia. Rafa to ich dom i nie potrze-
bują pomocy żywieniowej z zewnątrz

6. Podziwiajmy krótko. Starajmy się nie spędzać dużo czasu 
w jednym miejscu aby nie stresować mieszkańców morza. 
Ryby tak jak żółwie czy krowy morskie są wspaniałe ale 
pamiętajmy, że jesteśmy tylko gośćmi w ich świecie. 

   1. Okolice Port Ghalib

2. Zatoka Abu Dabbab 

3. Wyspy Qualaan

4. Sataya Reef

         Ja zwiedziłem rafy poczynając od okolic Potru Ghalib
w kierunku miejscowości Marsa Alam ze wspaniałą zatoką 
Abu Dabbab, która jest „domem żółwia”. Z Hamaty wypły-
nąłem trzy godziny drogi w morze do Shaab Sataya czyli 
Rafa Delfina oraz wyspy Qualaan. Szczęście mi dopisało, 
gdyż zobaczyłem w naturalnym środowisku stado kilkunastu 
delfinów. Moment, w którym znalazłem się pośród nich 
zapamiętam do końca życia. W okolicach wysp Qualaan 
zwanych potocznie Malediwami Egiptu z uwagi na bielutki 
piasek można podziwiać wiele rodzajów koralowych tworów. 
Od bujnych koralowych ogrodów tuż pod powierzchnią wody 
do potężnych ścian znikających w ciemnej otchłani morza 
czerwonego. Zapraszam do obejrzenia fotografii z tych 
podwodnych krain. Polecam Wam, jeśli macie możliwość to 
zanurzcie się w wodach Morza Czerwonego i podziwiajcie to 
piękno. Takie obrazy zostają w pamięci na całe życie i po-
wodują, że stajemy się bardziej wyczuleni na ochronę 
środowiska. To nasz wspólny świat. Cieszmy się jego 
pięknem i szanujmy go.
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       Krzem jest jednym z najczęściej występujących w przyro-
dzie pierwiastków. Jest ekstremalnie ważny dla Ciebie, 
szczególnie teraz, gdy przeobrażasz się z ciała węglowego
w ciało węglowo krzemowe.

    Obecnie stanowi około 0,5% masy Twojego ciała. W pod-
stawówce na biologii, w tv śniadaniowej i w gazetach nigdy 
nie mówili Ci tego co powinnaś wiedzieć o krzemie. Zastana-
wiasz się może dlaczego?

Najpierw dowiedzmy się, co to jest ten krzem?

   Gdyby pominąć tlen, ilość krzemu równałaby się niemal 
ilości innych pierwiastków, a jego związki tworzą ponad 90% 
litosfery. Krzem jest ultra twardy, znajduje się w kryształach 
takich jak kwarc i krzemień. Z jego dwutlenku wytwarza się 
szkło.

   W ludzkim ciele jest istotnym budulcem chociażby dla 
tkanek łącznych. Krzem znajduje się w paznokciach, koś-
ciach, ścięgnach, chrząstkach i naczyniach krwionośnych, 
wpływając na ich twardość. Jest w oczach. Jako składowa 
kolagenu pomaga scalić ze sobą tkanki całego ciała.

   Już w latach '70, w badaniach przeprowadzonych na zwie-
rzętach, dowiedziono, że obiekty przyjmujące krzem w poży-
wieniu miały znacznie silniejsze kości, a tkanki ich ciała roz-
wijały się znacznie szybciej niż u obiektów nie przyjmujących 
tego pierwiastka. Krzem jest w kosmosie, w skorupie ziemi
i w Twoim ciele. Już tylko to mówi, jak duża może być jego 
potencjalna prozdrowotna wartość.

Bez krzemu organizm nie wchłonie większości
pierwiastków i nie stworzy większości enzymów

     Możliwe, że Ty, tak jak wiele innych osób, przyjmujesz go 
zdecydowanie za mało. A brak krzemu to nie tylko słabe koś-
ci, wypadające włosy i zmarszczki (wiadomio: brak kola-
genu), to też depresja, nowotwory, choroby neurode-
generacyjne (Alzhaimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, 
rdzeniowy zanik mięśni, etc.).

     Jednak wciąż wiedza na temat chemizmu krzemu wciąż 
jest mała. Jesteśmy alkaliczni. Co to oznacza? Prof. Sedlak, 
autor wielu prac na ten temat, wypowiada się metaforycznie, 
że jesteś jak naczynie wypełnione wodą, w którym zachodzą 
wszelkie reakcje chemiczne.

    Parząc herbatkę z suszonych liści skrzypu, pokrzywy, pod-
biału, etc. krzem w naparze ma formę zupełnie nieprzyswa-
jalną. Zawarty w liściach kwas ortokrzemowy po ich 
wysuszeniu odwadnia się zmieniając swoją formę. W sensie: 
nie dochodzi do reakcji. Dodatkowo, mimo wiedzy na temat 
zawartości krzemu w różnych roślinach, często nie wiadomo 
jak je podawać i przyjmować, aby maksymalnie wykorzystać 
zawartą w nich dobroć.

Pojawia się też najważniejsza kwestia
przyswajalności krzemu

     Jest to problem nie tylko z tym pierwiastkiem, to ogólnie 
kwestia badań minerałów, które podlegają suplementacji. 
Sprawdza się samą przyswajalność, czyli możliwość prze-
bicia się substancji przez – powiedzmy – barierę ochronną 
żołądka. Nie wiadomo w jakim stopniu organizm przyjmuje 
daną substancję i jak ją wykorzystuje. Z tego właśnie powodu 
ogromna ilość dostępnych na rynku suplementów diety 
zawiera ich ilość tak śladową, że w zasadzie równie dobrze 
można nie przyjmować ich wcale. W tym kontekście przy-
swajalność jest jeszcze głęboko niezrozumiana.

     Do tego dochodzi kwestia kwasowości żołądka, od której 
owa przyswajalność zależy. Czyli zaleca się często stosować 
dobrej jakości ocet jabłkowy lub Betaine HCL w celu zakłą-
szenia żołądka aby mógł on dobrze pracować, wytwarzać 
enzymy oraz witaminy (nie mylić ze zgagą która jest efektem 
niedokwaśniości – ale to temat na inny artykuł).

     Zbadano tę kwestię w Instytucie Framingham w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie używając kwestionariusza FFQ 
(kwes-tionariusz częstotliwości żywności), gdzie mierząc 
procent krzemu w moczu badanych obiektów ustalono, że 
przyswajanie krzemu:

- Zależy od flory bakteryjnej i kwasowości żołądka
- Spada z wiekiem
- Jest wyższe u mężczyzn

     U mężczyzn głównym źródłem krzemu okazało się być 
piwo i banany, u kobiet banany i fasolki szparagowe. Tak czy 
siak krzem przyjmować trzeba i należy go codziennie uzu-
pełniać.

        Mimo wielu informacji i rosnącej ilości prac naukowych
o zbawiennym działaniu krzemu na zdrowie, wciąż nie 
ukonstytuowano rekomendowanej dawki dziennego spoży-
cia. Wiadomo jednak, że na diecie uznanej za standardową 
(czyli takiej zbilansowanej wszystkożernej), ilość przyswa-
janego krzemu wynosi 1-1,5 grama, a ilość, po której 
zauważono skutki uboczne jest bardzo wysoka i wynosi aż 
50000 mg/L

      Ponieważ w trakcie przetwarzania żywności, krzemu zos-
taje bardzo mało, najlepiej przyjmować go w surowych warzy-
wach i owocach, oraz w dobrych suplementach. Znajdziesz 
go między innymi w kaszy jaglanej, truskawkach, sałacie, 
cebuli, ogórkach, awokado, no i zawsze fajnym do zielonych 
szejków mniszku lekarskim. 

    Świetnym źródłem tego pierwiastka jest też ziemia 
okrzemkowa, która dzięki wysokim stężeniom tego pierwia-
stka świetnie wpływa na włosy i paznokcie. Reguluje też 
ciśnienie krwi poprzez utrzymywanie naczyń krwionośnych
w dobrej spójności, elastyczności i drożności. Zapobiega 
osteoporozie i odwraca ją (badania przeprowadzone przez 
biofizyków Louisa Kervana i Dr. Richarda Barmakiana 
wskazują na ważniejszą rolę krzemu w formowaniu i odbu-
dowie kości niż wapń). Wzmacnia układ mięśniowo-naczy-
niowy zmniejszając ryzyko urazów i przyśpieszając gojenie 
się ran oraz złamań.

      Badań nad krzemem oficjalnie się, póki co, nie wykonuje. 
Na przykład taki bor (którego bardzo dobrym źródłem jest 
kontrowersyjny boraks), który reaguje z krzemem tworząc 
jego przyswajalną formę, to świetna informacja, chociaż 
słabo rozpowszechniona.

Krzem jest w stanie wyleczyć depresje,
nowotwory, poprawić wydolność płuc

i cofnąć skutki choroby Alzhaimera

     Wiele niekonwencjonalnych metod leczenia tych chorób 
opiera się o preparaty na bazie krzemu i produkty bogate
w ten pierwiastek.

    W następnej części dowiesz się, jak krzemem można 
leczyć choroby (w tym raka i AIDS) i że być może to z krzemu 
składa się Twoje kosmiczne ciało, stąd ta nasza przemiana?

     Łupie Cię w krzyżu, boli Cię coś dziwnie? Być może ciało 
zamienia się z węgla w krzem. Brzmi abstrakcyjnie, ale wciąż 
jesteśmy dla siebie zagadką.

Jakub Gronowski

wb. przepisu Teresy Kropidłowskiej (KGW Łężanki)



37

Gazeta LOKALNA S P O R T 

Nr 12/2019 (88)  GRUDZIEŃ  2019

    Tancerki Chojnickiego Centrum Kultury 
zostały obsypane nagrodami we wszystkich 
kategoriach tańca artystycznego na Mistrzo-
stwach Polski Związku Nowoczesnego Tańca 
Sportowego.
     W sobotę pięć a w niedzielę dziewięć 
pierwszych miejsc, w kategoriach tańca arty-
stycznego oraz nagroda specjalna Starosty 
Łaskiego dla Natalii Rudnik, za najlepsze 
przetańczenie solo modern w sobotę. Nagro-
da finansowa, za komplety jedynek od wszy-
stkich sędziów dla Marty Szyszki, Natalii 
Mosek i Natalii Rudnik. Tak w skrócie można 
opisać jak wypadły tancerki z ChCK.
     Dwa dni trwały Mistrzostwa Polski 
Extraklasy ZNTS, we wszystkich kategoriach 
tanecznych. 16 i 17 listopada na hali spor-
towej w miejscowości Łask, koło Łodzi, odbyły 
się mistrzostwa oraz turniej tańca, z okazji 25-
lecia klubu tańca sportowego "Jaszczur", pod 
patronatem starosty Łaskiego. Na Mistrzo-
stwa Polski pojechało dwadzieścia dziewięć 
tancerek z Chojnickiego Centrum Kultury. 
Klub Jaszczur z okazji jubileuszu przygotował 
wiele niespodzianek dla uczestników: nagro-
dy specjalne, bezpłatne warsztaty, nagrody 
finansowe dla tancerek i tancerzy, którzy 
otrzymali komplet pierwszych miejsc od sę-
dziów, tort dla wszystkich uczestników i meda-
le dla wszystkich tancerzy dużej formacji za 
pierwsze miejsce, w dniu 16 listopada!
      Pierwszego dnia reprezentantki ChCK 
wytańczyły pięć pierwszych miejsc, trzy dru-
gie i trzy trzecie nagrody. Nagrodę Starosty 
Łaskiego oraz I miejsce otrzymała Natalia 
Rudnik, za najlepszą prezentację solo 
modern, I miejsce otrzymały Amelia Rybacka
i Inga Mischka w duetach jazz do 11 lat, I miej-
sce zespół Sigma w formacjach jazz do 11 lat
i złote medale dla całego zespołu, I miejsce 
Natalia Rudnik w solo jazz oraz I miejsce 
Jasmina Kloskowska w solo modern do 11 lat. 
II miejsce w solo modern seniorki Marta 
Szczęsna, II miejsce Oliwia Jelińska w solo 
różne formy taneczne dzieci, II miejsce 
Wiktoria Żywicka w solo modern dzieci, III 
miejsce w solo jazz dzieci Amelia Rybacka, III 
miejsce duety jazz dzieci Aleksandra 
Machalewska i Milena Hope, III miejsce w so-
lo różne formy taneczne do 17 lat Natalia 
Mosek.

     W niedzielę było najwięcej startów naszych 
podopiecznych. Odbyły się trzydzieści dwie 
kategorie tańca, w których chojnickie tancerki 
wypadły znakomicie. W sumie wytańczyły 
dziewięć pierwszych, osiem drugich i osiem 
trzecich miejsc. Pierwsze miejsce w solo art 
show do 11 lat otrzymała Lena Barczyńska,
II miejsce Julia Religa. Pierwsze miejsce
w solo art show do 17 lat Marta Szyszka.
I miejsce w duetach art show do 17 lat Marta 
Szyszka i Natalia Mosek. Solo jazz broadway 
kadet Lena Barczyńska II miejsce, solo jazz 
Broadway adult I miejsce Natalia Rudnik.
I miejsce w duetach Broadway 10-17 lat 
Natalia Mosek i Marta Szyszka. Solo jazz 
lyrical, do 13 lat, II miejsce Martyna Krawczyk, 
do 15 lat, II miejsce Natalia Mosek, w kategorii 
junior& adult I miejsce Natalia Rudnik, II 
miejsce Marta Szyszka. Formacje jazz Broad-
way 10-17 lat II miejsce zespół Sigma. W solo 
modern kadet I miejsce Jasmina Kloskowska, 
II miejsce Oliwia Jelińska, III miejsce Wiktoria 
Żywicka (komplet na podium!). Solo modern 
junior&adult I miejsce Natalia Rudnik, II miej-
sce Marta Szyszka. Duety modern junior
I miejsce Marta Szyszka i Natalia Mosek.
W art show formacje 10-17 lat III miejsce 
zespół Sigma. Małe formacje jazz Broadway 
do 13 lat III miejsce Music Dance. III miejsce 
w disco solo kadet Oliwia Jelińska. III miejsce 
w solo art show teens&junior Natalia Mosek. 
III miejsce w duetach art show 10-17 lat Lena 
Barczyńska I Oliwia Jelińska. III miejsce
w jazz Broadway adult Marta Szczęsna.
III Miejsce w duetach lyrical jazz 10-13 lat 
Aleksandra Machalewska i Milena Hope. IV 
miejsce w solo jazz Broadway kadet Amelia 
Rybacka. IV miejsce jazz solo lyrical do 11 lat 
Aleksandra Machalewska. Duety jazz Broad-
way 10-17 lat IV miejsce Kinga Kitowska
i Martyna Krawczyk. IV miejsce solo modern 
adult Marta Szczęsna. W solo jazz Broadway 
do 15 lat Kinga Kitowska V miejsce.
     Na mistrzostwach Polski w solo lub duecie, 
debiutowała Julia Religa, Aleksandra Macha-
lewska, Wiktoria Żywicka, Milena Hope i Julia 
Rakowska. Tancerki przygotowała Monika 
Michalewicz i Natalia Rudnik.
     Opiekunem zawodniczek jest Monika 
Michalewicz.

Gratulujemy!

   W dniach 22-23.11.2019 na strzelnicy pneu-
matycznej znajdującej się w Szkole Podsta-
wowej nr 8 w Chojnicach odbyły się Mistrzo-
stwa Chojnic w strzelaniu z broni pneumaty-
cznej. Zawody zorganizował i przeprowadził 
Klub Strzelecki „Chojnice” LOK. Jak coro-
cznie zawody cieszyły się zainteresowaniem 
miłośników strzelectwa sportowego nie tylko
z Chojnic, ale i ościennych miast. W rywali-
zacji brało udział 36 osób, które startowały
w konkurencji pistolet i karabin pneumaty-
czny. W wyniku rywalizacji strzeleckiej w kon-
kurencji pistoletu wygrała; seniorki -  Joanna 
Foks, młodziczki – Dorota Prądzyńska
a wśród panów seniorzy - Leszek Foks, 
młodzicy – Patryk Leszczyński. 
W konkurencji karabinu; seniorki Danuta Oż-
ga, seniorzy Leszek Foks, młodzicy – Krzysz-
tof Badtke. 

   Kolejne zawody strzeleckie odbędą się 
29.12. 2019 na strzelnicy w Nieżychowicach. 
Zapraszamy zainteresowanych strzelectwem 
sportowym do udziału w zawodach. 

   16 Listopada 2019 r. odbył się mecz bokser-
ski  pomiędzy reprezentacjami POZB Gda-
ńsk i  K.S. „Stal” Kalinigrad Rosja. 
    Przed rozpoczęciem turnieju goście z Rosji 
podczas spaceru zapoznali się z zabytkami 
naszego miasta, złożyli również wiązankę 
kwiatów na grobie Tadeusza Kiedrowskiego.
  Mecz  poprzedziła część oficjalna, w tra-
kcie której przedstawione zostały obie repre-
zentacje, a także organizatorzy, honorowi 
patroni imprezy, skład sędziowski. Odegrane 
zostały hymny narodowe. Organizatorzy 
przypomnieli postać p. Tadeusza Kiedrow-
skiego, którego pamięć wszyscy zebrani 
uczcili chwilą ciszy. 
  W ramach meczu przeprowadzonych 
zostało 9 pojedynków, w kategoriach wieko-
wych:  Młodzik, Kadet, Junior, Senior. 
  W pokazie zaprezentowali się również 
przedstawiciele Chojnickiego Centrum Sztuk 

walk: Daniel Jetz .
    W trakcie turnieju wśród publiczności zos-
tał przeprowadzony konkurs nagród rzeczo-
wych. W udziale zebranym sympatykom bo-
ksu przypadły nagrody  ufundowane przez: 
„Centrum Park”, Marka Hackerta, Notera Spa 
Charzykowy, Twoje Ubezpieczenia Alicja 
Plata
    VIII Memoriał im. Tadeusza Kiedrowskiego 
zakończył się wynikiem remisowym 8:8. 
  Z bardzo dobrej strony pokazali się za-
wodnicy z Chojnic. Licznie zebranej publicz-
ności  przypadły do gustu pojedynki Aleksan-
dra Olkowskiego, Szymona Szczukow-
skiego. Niedosyt pozostał po walce Szymona 
Piekarskiego (Kadet  70kg.), którego prze-
ciwnika sekundanci poddali już w dziesiątej 
sekundzie na skutek kontuzji.
Ze sportowym pozdrowieniem Organizator: 
   Andrzej Plata

         W miniony poniedziałek 11 listopada
o godz. 10.00 – na zaproszenie Projektu 
Chojnicka Samorządność, burmistrza Choj-
nic Arseniusza Finsteraoraz Klubu Biegacza 
„Florian” w Parku Tysiąclecia spotkali się pa-
sjonaci biegów, którzy na sportowo posta-
nowili uczcić 101. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 3. Bieg dla Niepo-
dległej zgromadził 89 zawodników pragną-
cych upamiętnić ważną rocznicę i promować 
zdrowy styl życia, a dystansem do pokonania 
był pięciokilometrowy odcinek (cztery kółka) 
wytyczony w chojnickim parku. Z flagą po-
biegł Andrzej Górnowicz z chojnickiej sekcji 
biegowej „Florian”. Pojawiły się biało – czer-
wone narodowe akcenty. W charakterze kibi-
ca swoją obecnością zaszczycił imprezę też 
nestor biegów Zbigniew Wiśniewski.
        Zwyciężył Mateusz Dajnowski z Ango-
wic (MKS Chojniczanka), który pokonał dys-
tans w czasie 18 minut i 8 sekund. Sekundę 
po nim na metę wpadł Jacek Szymańczuk
z Poznania (Naramowice Biegają) 18:09. 
Łukasz Krieger Chojniczki (H2Oshop.pl) 
18:12 był trzeci. 4. Łukasz Mielewczyk Wicko 
(Grupa Biego-wa MRT) 18:22, 5. Prze-
mysław Bloch Czersk (Biegające Śliwice) 
18:43, 6. Dawid Jażdżewski Angowice 18:54, 
7. Tomasz KryzelCzłuchów (Wiking Rychno-
wy) 19:21, 8. Andrzej Baranowski Warszawa 
(TriWawa) 19:38, 9. Michał Osowski Choj-
nice (Florian) 19:41, 10. Piotr Mankiewicz 
Chojniczki (Florian) 19:58, 11. Wiesław 
Skwierawski Ostrowite (Florian) 20:39, 12. 
Piotr Olkowski Chojnice (Florian) 20:44, 13. 
Hubert Szwankowski Chojnice (Florian) 
20:48, 14. Bogumił Cyron Śliwice (Biegające 
Śliwice) 20:52, 15. Marcin Gostomczyk 

Chojnice (Florian) 21:13, 16. Marcin Wanda 
Bukowo Człuchowskie 21:32, 17. Wojciech 
Urowski Charzykowy (Totalnie Biegnięci/Tri 
Tur) 21:36, 18. Robert Malendowicz Tuchola 
21:43, 19. Ariel Galewski Chojnice 21:52, 20. 
Sebastian Wojciechowski Szlachta (Drze-
wiarz) 21:52.  
       Wśród pań (28 zawodniczek) najszybszą 
okazała się mieszkanka Chojnic Renata 
Lietz (Totalnie Biegnięci) z wynikiem 22:12, 
2. Karolina Szmaglińska Jeziorki (Florian) 
22:27, 3. Monika Szymecka Chojniczki (Tota-
lnie Biegnięci) 23:36, 4. Dorota Grzywacz 
Chojnice 24:27, 5. Bożena Fierek Czersk 
(Aktywni Borowiacy) 24:32, 6. Angelika Pa-
sińska Chojnice 24:36, 7. Emilia Rokita Czar-
ne (Czarne Biega) 24:42, 8. Ania Kowalska 
Debrzno Wielkie 26:01, 9. Joanna Ott Raciąż 
26:49, 10. Natalia Bruska Charzykowy 27:48.
   
    Puchary za miejsca I – III wręczono w 7 
kategoriach wieku i płci: 3 kobiecych oraz 4 
męskich. Po biegu zawodnicy i kibice sko-
rzystali z gościnności gospodarzy, którzy 
przygotowali ciepłe napoje oraz ciasta.
 Organizatorzy serdecznie gratulują 
osiągnięć zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom 3. Biegu dla Niepodległej oraz cieszą się 
z udanej sportowo – patriotycznej imprezy. 
Sporym zaangażowaniem w sprawach orga-
nizacyjnych wykazali się reprezentanci 
PChS: Violetta i Maciej Kasprzak, radna Ali-
cja Kreft, Marzenna Osowicka oraz Marzena 
Skwierawska wraz z grupą wolontariuszy – 
uczniów Technikum nr 2, a także przedsta-
wiciel „Floriana” Hubert Szwankowski.    
                   

Marzenna Osowicka
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„Ikar. Legenda Mietka Kosza”
2.12. godz. 19:00

Wbrew wszelkim przeciwnościom losu i włas-
nym ograniczeniom Mietek Kosz (Dawid 
Ogrodnik) zostaje wirtuozem fortepianu. Bill 
Evans uznał Kosza za jednego trzech najwy-
bitniejszych muzyków swoich czasów i chciał 
nagrywać z nim w Stanach Zjednoczonych. 
Jednak okrzykniętemu geniuszem chłopa-
kowi z polskiej prowincji oszałamiająca 
kariera nie daje szczęścia. Nie umie żyć bez 
ludzi, bez miłości i przyjaźni. W każdej nowo 
poznanej kobiecie próbuje odnaleźć bez-
graniczną miłość i oddanie, którego doświad-
czył w dzieciństwie od swojej matki.

"Irlandczyk"
9.12. godz. 19:00 

"Irlandczyk" to osadzona w powojennej Ame-
ryce epicka opowieść widziana oczami wete-
rana II wojny światowej Franka Sheerana, 
oszusta i płatnego mordercy pracującego dla 
najbardziej osławionych przestępców XX 
wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest 
jednej z największych zagadek kryminalnych 
w historii Stanów Zjednoczonych – tajemni-
czemu zaginięciu legendarnego przywódcy 
związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa. 
Widzowie wezmą udział w brutalnej podróży, 
podczas której zostaną przed nimi odsłonięte 
kulisy funkcjonowania przestępczego pół-
światka, wewnętrznych walk o wpływy oraz 
kryminalnych powiązań ze światem polityki.

„ Midway”
16.12. godz. 19:00 

Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak 
Cesarskich Sił Powietrznych na bazę Pearl 
Harbour, od początku układała się po myśli 
japońskiego dowództwa. Duża część amery-
kańskiej floty wojenna uległa zniszczeniu,
a dowództwo, szczególnie polityczne, nie 
potrafiło odnaleźć się w nowej sytuacji. W ta-
kich okolicznościach amerykańska baza na 
Midway pełniła rolę ostatniego szańca ob-
rony, po przerwaniu którego Japonia zapanu-
je niepodzielnie na Pacyfiku co może przesą-
dzić o losach wojny. Roland Emmerich dzieje 
bitwy pozwala nam śledzić oczami zwykłych 
marynarzy, pilotów, a także generałów i poli-
tyków, których decyzje miały zdecydować
o życiu tysięcy ludzi.

„Le Mans ’66"
30.12. godz. 19:00 

To historia dwóch samotnych strzelców w try-
bach korporacyjnej machiny. Idea pokonania 
Ferrari przemawia do serc Shelby'ego i Mile-
sa, ale droga do celu będzie wymagała kom-
promisów. Niestety: wchodząc w komitywę
z Fordem, panowie wkraczają w świat biuro-
kracji. Zanim wezmą udział w wyścigu Le 
Mans, czeka ich wyścig szczurów. Dlatego 
też Mangold prowadzi akcję dwutorowo: na-
wet gdy Miles pali gumę na torze, za kulisami 
Shelby wciąż pojedynkuje się z z zastępem 
śliskich urzędników. "Le Mans '66" jest więc 
opowieścią o cenie kompromisu. Losy Shel-
by'ego i Milesa stanowią dramatyzację uni-
wersalnego dylematu: jak wiele pola warto 
oddać w pogoni za marzeniem, gdzie leży 
granica sprzedania się? 
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planowanymi. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 
terminów dokonane przez organizatorów po ukazaniu się gazety.

05 grudnia 
Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych oraz Centrum 
Organizacji Pozarządowych zapraszają na szkolenie pt. 
"Przygotowywanie nowych ofert realizacji przez organizacje 
pozarządowe". Początek wydarzenia o godz. 16:00. Miej-
sce: Wszechnica Chojnicka, Chojnice, ul. Wysoka 3. 

06 grudnia 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na artystyczne spę-
dzenie Mikołajek. W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci. 
Instruktorzy Chojnickiego Centrum Kultury przygotowali dla 
najmłodszych i tych trochę starszych wiele atrakcji:

- warsztaty plastyczne
- wystawę prac dzieci i młodzieży z pracowni plasty-   
   cznej ChCK,
- spotkanie z Mikołajem,
- świąteczne zabawy artystyczne,
- kolędowe karaoke.

Wstęp jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godzinie 
16:00. Miejsce: Pracownia plastyczna ChCK, Plac Niepo-
dległości 7, I piętro. 

06, 07 grudnia 
Wpadnij do Bramy Pomorza na spotkanie ze św. Mikołajem
i jego reniferem! Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 
14:00 i potrwa do 21:00. W sobotę, między 14:00 - 18:00 za-
praszamy wszystkie dzieci do "Kącika Elfów", gdzie razem
z Malownią będą mogły stworzyć własnego renifera! 
Miejsce: Brama Pomorza, Lipienice, Podmiejska 2a.

07 grudnia 
Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na artystyczne spę-
dzenie Mikołajek. W programie mnóstwo atrakcji dla dzieci. 
Warsztaty taneczne poprowadzi Tomek "Tommy" Węgle-
wski, który zachęca do zabrania ze sobą czapki Mikołaja
i zaprasza na:

- świąteczne choreografie w rytmie hip-hop
- poczęstunek od Mikołaja
- zabawy ruchowe

Koszt warsztatów tanecznych: 20zł/osobę. Ilość miejsc 
ograniczona! Zapisy przyjmujemy pod adresem :
e.kerplik@ckchojnice.pl lub telefonicznie: 52 397 22 15. 
Początek wydarzenia o godzinie 10:00.
07 grudnia 
Zapraszamy na 2 kolejkę rozgrywek ósmej edycji Rekrea-
cyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej Gminy Chojnice. W tym se-
zonie do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. Zawody rozgry-
wane są w soboty na hali przy Szkole Podstawowej w Cha-
rzykowach. Po rundzie zasadniczej, rozgrywanej w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym", planowana jest faza 
play-off z udziałem ośmiu drużyn. Następnie odbędą się 
półfinały, mecz o III miejsce i finał.
Kolejka 2 
   Grupa A
1. Brandbud - Joga Bonito 16:20
2. Compte Fortech - Lider Rychnowy 17:00
3. Relaks - Chojnicki Rejon 17:40
   Grupa B 
1. Presto Stal Klawkowo - Coco Jambo Team 15:00
2. Ginter - DavBus Chojnice 15.40 

07 grudnia 
Zastanawiałeś się kiedyś jak wyglądałby świat, gdyby nagle 
przebudzili się dawni bogowie? Czy w Grecji na nowo pano-
wałby Zeus? Czy Thor szukałby wśród fiordów kolejnych 

szlachetnych wojowników? Przede wszystkim – jak wyglą-
dałaby Polska? Co stałoby się gdyby po polach zaczęła spa-
cerować Mokosz, a Weles i Perun na nowo zaczęliby swój 
spór? Gdyby wszystkie słowiańskie demony zaczęły utru-
dniać nam codzienne życie? Czy ludzie dogadywaliby się
z nimi? Jak wpłynęłoby to na możliwości rozwoju kariery? 
Właśnie takie i wiele innych pytań zadali sobie wolontariusze 
Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Swoje 
przemyślenia przenieśli na papier w postaci rysunków
i tekstów, które będzie można obejrzeć w Samorządnym 
Centrum Młodzieżowym! Autorkami grafik są: Karolina 
Gatzke, Paulina Śmigielska, Paulina Depka Prądzinska oraz 
Paulina Sierocińska. Autorzy tekstów to: Żaneta Jasińska, 
Dominika Żakowska, Milena Bankert, Wojciech Łoboziak 
oraz Andrzej Hołody. Podczas otwarcia wystawy będzie 
można spotkać twórców i wdać się z nimi w ciekawą dys-
kusję. Dodatkowym punktem wieczoru będzie testowa roz-
grywka RPG „Przebudzenie Bogów" – gry podczas pracy 
nad którą powstały przedstawiane dzieła. Masz więc nie-
powtarzalną okazję do poznania kulisów powstawania 
podręcznika do RPG, zajrzenia w niewydaną jeszcze grę 
oraz pomoc przy jej tworzeniu! Podręcznik tworzony jest
w ramach projektu „Rozwój działalności związanej z grami
w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w Chojnicach" 
dofinansowanego przez program Unii Europejskiej - Euro-
pejski Korpus Solidarności. Działalność Samorządnego 
Centrum Młodzieżowego dofinansowana jest przez Gminę 
Miejską Chojnice i Powiat Chojnicki. Początek o godzinie 
15:00. Miejsce:  Koszarowa 8. 

07 grudnia 
Ukraiński Balet Klasyczny z Kijowa zaprezentuje chojnickiej 
publiczności balet feeria w dwóch aktach z prologiem na 
motywach baśni Ernsta Hoffmanna "Dziadek do orzechów
i król myszy".  Libretto: Marius Petip w redakcji Władimira 
Troshchenko. Wykorzystano fragmenty choreografii Mariu-
sa Petipy, Lwa Iwanowa, Aleksandra Gorsky, zasłużonego 
artysty Rosji Wasilija Vainonena i Kawalera Orderu Dia-
gilewa Anatolija Yemelyanova. Bilety do nabycia na: Kup 
Bilecik.pl. Początek wydarzenia o godzinie 18:00.  Miejsce: 
Centrum Park Chojnice Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1. 

11 grudnia 
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa
w Chojnicach zaprasza do udziału w XIX Powiatowej Olim-
piadzie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podsta-
wowych w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 10:00.Ciesząca 
się dużą popularnością Olimpiada daje uczniom możliwość 
sprawdzenia wiedzy i umiejętności językowych. W Powiato-
wej Olimpiadzie Języka Angielskiego może wziąć udział 
każdy uczeń szkoły podstawowej, który wykazuje się celu-
jącą lub bardzo dobrą znajomością języka angielskiego 
(zaleca się przeprowadzenie wewnętrznych testów). Każda 
szkoła może wytypować co najwyżej czworo uczniów. Olim-
piada zostanie przeprowadzona dwustopniowo. Pierwszy 
etap to pisemny test (leksyka, gramatyka, rozumienie ze 
słuchu, rozumienie tekstu pisanego), w wyniku którego 
sześć osób zakwalifikuje się do etapu drugiego. W tej części 
uczniowie będą musieli wykazać się umiejętnością pro-
wadzenia rozmowy na tematy ważne dla młodych ludzi, jak 
np.: plany na przyszłość, koleżeńskość, zainteresowania itp. 
Obie części Olimpiady będą skonstruowane na poziomie 
preintermediate z elementami poziomu intermediate. Zwy-
cięzcy Olimpiady otrzymają cenne nagrody. Organizatorzy 
zobowiązują się do rzetelnego przeprowadzania egzaminu 

w obu częściach jak i do oprawy medialnej całej imprezy. 
Wszyscy uczestnicy będą mogli zwiedzić budynek II Liceum 
Ogólnokształcącego.W razie pytań prosimy o kontakt tele-
foniczny: 602 187 939. Początek wydarzenia o godzinie 
10:00. Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im.gen. Wł. An-
dersa w Chojnicach, ul. Świętopełka 1.

14 grudnia 
Zapraszamy na 2 kolejkę rozgrywek ósmej edycji Rekre-
acyjnej Ligi Piłki Nożnej Halowej Gminy Chojnice. W tym se-
zonie do rywalizacji przystąpiło 11 drużyn. Zawody rozgry-
wane są w soboty na hali przy Szkole Podstawowej w Cha-
rzykowach. Po rundzie zasadniczej, rozgrywanej w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym", planowana jest faza 
play-off z udziałem ośmiu drużyn. Następnie odbędą się 
półfinały, mecz o III miejsce i finał.
Kolejka 3
    Grupa A
1. Brandbud - Lider Rychnowy 15:00
2. Joga Bonito - Chojnicki Rejon 15:40
3. Compte Fortech - Relaks 16.20
    Grupa B
1. Presto Stal Klawkowo - Czarni Ostrowite 17:00
2. Coco Jambo Team - DavBus Chojnice 17:40

13-15 grudnia 
Promocja Regionu Chojnickiego zaprasza do uczestnictwa 
w XII Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chojnicach. Świą-
teczny jarmark odbywać się będzie w samym centrum 

miasta, na chojnickim rynku w dniach 13-15 grudnia 2019 
roku. W atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Naro-
dzenia, przy dźwiękach kolęd mieszkańcy naszego miasta 
będą mogli zrobić przedświąteczne zakupy, obejrzeć jaseł-
ka, skosztować świąteczne potrawy. Zapraszamy do udziału 
w jarmarku podmioty gospodarcze i twórców ludowych ofe-
rujących asortyment świąteczny: ciekawe prezenty, kosme-
tyki, galanterię skórzaną, opakowania do prezentów, ozdo-
by, iluminacje świetlne, słodycze, zabawki, choinki, stojaki 
do choinek, wypieki cukiernicze, wszelkie specjały polskiej 
kuchni, artykuły rzemiosła artystycznego i wszystko to, co 
jest związane z tradycją tych wspaniałych świąt.

15 grudnia 
Aurochs zaprasza wszystkich motocyklistów do wzięcia 
udziału w Moto Mikołajach na Rynku w Chojnicach.  Zapla-
nowano sporo atrakcji m.in. przyjazd Świętego Mikołaja, 
upominki dla dzieci, ciepłą grochówkę dla darczyńców.
W trakcie imprezy zbierane będą również pieniądze na re-
habilitację Oskara Grzesiaka. Początek wydarzenia o godz. 
11:00. Miejsce: Stary Rynek w Chojnicach. 

15 grudnia 
Wiejski Dom Kultury w Silnie zaprasza dzieci ze szkół 
podstawowych oraz  rodziców z małymi dziećmi na "Śnieżną 
Stację". Na uczestników czeka wiele atrakcji: malowanie 
bombki szklanej, śpiewanie piosenek świątecznych, kon-
kurs mikołajkowy, dekorowanie pierników, fotobudka i słod-
kie prezenciki. Zapisy do 9 grudnia w Wiejskim Domu Kultury 
w Silnie lub pod nr tel. 533 343 446. Koszt uczestnictwa min. 
10 zł do puszki WOŚP. Początek wydarzenia 14:00. Miejsce: 
Wiejski Dom Kultury w Silnie, Silno, ul. Główna 49. 


