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     Tegoroczna kampania wyborcza była 
stosunkowo krótka. Wszystko zaczęło się 14 
sierpnia a zakończyło 21 października (dla 
miasta i powiatu chojnickiego). Kampania, 
jako pokłosie wojny polsko-polskiej, była 
bardziej brutalna i dynamiczna w dużych 
miastach. W Chojnicach nie odnotowaliśmy 
spektakularnych walk na „czarny PR”. Nie 
wyciągano „czarnych teczek” zawierających 
kompromitujące materiały,  bo pewnie takich 
nie było, chociaż takie sugestie się pojawiały. 
Jedynym pikantniejszym szczegółem było 
pozwanie w trybie wyborczym Leszka Re-
dzimskiego przez urzędującego włodarza 
Arseniusza Finstera za „rozmijanie się w wy-
powiedziach z prawdą”. Pozytywnym ele-
mentem była z pewnością frekwencja 
wyborcza. Takiej mobilizacji nie widzieliśmy 
już długo. W mieście wyniosła 52,28% a do 
powiatu 53,32%. Najbardziej interesujące 
były wybory burmistrza miasta. Po raz 
pierwszy od lat na scenie pojawiło się więcej 
niż „dwoje aktorów”. Kontrkandydatami 
urzędującego od 20 lat w ratuszu Arseniusza 
Finstera byli Bartosz Bluma z PiS, Mariusz 
Brunka z PChS, Artur Myszkowski z KUKIZ 
`15 i Leszek Redzimski reprezentujący 
własny komitet. Przedwyborcza arytmetyka 
nakazywała brać pod uwagę możliwość II 
tury. Kandydat PiS-u mógł teoretycznie 
liczyć na 20-25%, Mariusz Brunka 5-10% a  
Artur Myszkowski 2-5%. Największą zagad-
ką był Leszek Redzimski, który starał się 
przedstawić jako „jedyna rozsądna kontr-
kandydatura” i w zależności od źródła 
oscylował w granicach 20-23%. Suma tych 
spekulacji przekraczała więc 50% co 
wskazywało na II turę.  Dwa sondaże 
internetowe (Radia Weekend i portalu Ch24) 
także wskazywały na II turę. Do tych 
wszystkich sondaży należało jednak pod-
chodzić z dużą rezerwą. Po pierwsze nie 
były one wykonane na tzw. „próbie 
reprezentatywnej”, a po drugie każdy portal 
ma specyficzny krąg czytelników i wyniki są 
zawsze tendencyjne (na portalu CH24 
Mariusz Brunka miał w dniu 19.10.2018 - 
ostatni dzień przed ciszą wyborczą- 22% 
poparcia). 

       Poranek 22 października ukazał 
krajobraz po bitwie. Zwycięzcą w I turze 
został Arseniusz Finster z wynikiem 10440 
głosów (65,51%). Bartosz Bluma nie osią-
gnął wartości tzw. żelaznego elektoratu PiS
i musiał się zadowolić 2842 głosami 
(17,83%). Jego przedwyborcze prognozy, że 
będzie tylko jedna tura sprawdziły się. 
Mariusz Brunka zdobył zaledwie 835 głosów 
(5,23%) i definitywnie powinien pożegnać 
się z myślami o kolejnych startach. Okazało 
się, że ok. 30% w wyborach roku 2014 to nie 
były głosy wyborców Mariusza Brunki tylko 
przeciwników Arseniusza Finstera. Artur 
Myszkowski osiągnął wynik zgodny z pro-

gnozami - 329 głosów i 2,06%. Widocznie 
”najwyższy czas na realną zmianę” jeszcze 
nie nadszedł. Największym rozczarowaniem 
okazał się jednak Leszek Redzimski. 1490 
głosów i 9,34% poparcia to bardzo słaby 
wynik jak na mocno widoczną i dosyć kon-
trowersyjną kampanię bilbordowo-interne-
tową z procesem w trybie wyborczym w tle. 
Nie jestem politologiem i nie będę przepro-
wadzał tu jakiejś szczegółowej analizy. 
Jednak jako mieszkańcowi Chojnic nasuwa 
mi się jeden powyborczy wniosek: nie tak 
łatwo nabrać Chojniczan na „darmowe 
atrakcje” egzotyczne obietnice i puste hasła. 

      Nie mniej ważne były wybory do Rady 
Miejskiej, bo bez większości w radzie trudno 
rządzić. Każdy z kandydatów miał więc swój 
komitet i kandydatów na radnych. Najwięcej 
radnych, bo aż dziesięciu, wprowadził do 
rady komitet A. Finstera i to on może czuć się 
zwycięzcą tych wyborów. Ale w pewnym 
sensie zwycięzcą może czuć się także PiS. 
Wprowadził do rady 6 radnych, co jest zna-
czącym sukcesem w stosunku do wyborów 
2014 r. gdzie nie udało się PiS-owi wpro-
wadzić ani jednego radnego. Startujący 
jednocześnie do rady miejskiej Bartosz 
Bluma uzyskał 857 głosów. Czterech 
radnych wprowadziła koalicja obywatelska 
Platforma.Nowoczesna i jednego PChS. 
Całkowitą klęskę poniósł KUKIZ`15, który 
nie przekroczył 5% progu koniecznego do 
uczestnictwa w podziale mandatów, a lider
i kandydat na burmistrza A. Myszkowski zdo-
był 92 głosy. Komitet Leszka Redzimskiego 
przekroczył próg, ale w poszczególnych 
okręgach głosy rozłożyły się tak, że w kon-
sekwencji nie przypadł im żaden mandat. 
Leszek Redzimski indywidualnie uzyskał 
niezły wynik - 301 głosów. PChS zapowia-
dający przed wyborami twardą walkę, która 
miała skończyć się zdobyciem większości
w radzie poniósł wizerunkowo największą 
klęskę. Większą niż komitet L. Redzimskiego 
zmontowany „na szybko” tuż przed wybora-
mi. Ludzie Brunki, pewni zwycięstwa, czynili 
przygotowania od poprzednich wyborów. 
Kampania prowadzona przez Kamila Kacz-
marka była dobrze przygotowana. No może 
„przedobrzono” tylko z hasłem głównym, 
które brzmiało BEREK (bezpieczeństwo, 
edukacja, rozwój, ekologia, kultura). Jak 
napisał na swoim blogu M. Wałdoch z PiS - 
„PChS chce się bawić z Chojniczanami
w berka, a gonić będzie Harry Potter (patrz: 
Mariusz Brunka o sobie na sesji Rady Mia-
sta). Pozornie dobrze przygotowana kampa-
nia skończyła się więc totalną „klapą” (i nie 
jest to nawiązanie do kontrkandydata wójta 
Szczepańskiego). Mariusz Brunka „rzutem 
na taśmę” wszedł do rady miejskiej. 150 
głosów zdobytych przez lidera ugrupowania 
to naprawdę bardzo słaby wynik.

Do rady nie dostała się także, obecna radna, 
Marzenna Osowicka startująca z „jedynki”
w okręgu nr 2. W okręgu nr 3 „poległa” kolej-
na „1" PChS-u Kamil Kaczmarek. O tym, że 
jedynka nie daje pewności otrzymania 
mandatu przekonał się także lider KUKIZ`15 
Michał Gruchała. Ale do rady nie dostało się 
też wielu innych, którzy przed wyborami 
uchodzili za faworytów. Bardzo aktywny 
radny i przewodniczący komisji rewizyjnej 
Marek Bona „poległ” w okręgu nr 2 wraz
z innym radnym obecnej kadencji Marcinem 
Łęgowskim. Do rady nie dostał się także 
Leszek Pepliński, który radnym był przez 
kilka kadencji oraz Maciej Kasprzak, także 
radny. Bardzo słabe wyniki odnotowali też: 
były wiceburmistrz Jan Zieliński (33 głosy)
i Andrzej Mielke (94 głosy).

      I na koniec kilka słów o wyborach do 
powiatu. Na pewno zostaną zapamiętane ze 
względu na osiągnięte wyniki indywidualne. 
W wyborach 2014 roku najwyższy wynik 
indywidualny miał były poseł Piotr Stanke 
PiS (784 głosy). W tych wyborach mieliśmy 
aż 6 wyników powyżej tysiąca. Rekordzistka 
(Mirosława Dalecka) otrzymała ich aż 1839. 
Ogólna liczba głosów ważnych wyniosła
w powiecie 37590. Taka liczba wyborców 
określiła na poziomie 1880 liczbę głosów, 
której uzyskanie stanowiło warunek udziału 
listy w podziale mandatów. Z 9 komitetów 
wystawiających swoje listy kandydatów  nie 
spełniły tego wymogu cztery: PSL, KUKIZ
`15, KWW Aktywni dla regionu oraz PChS. 
Cztery lata temu liczba ta wynosiła 1440. 
Zwyciężyła koalicja obywatelska Platforma. 

Nowoczesna zdobywając 9 mandatów. Pra-
wo i Sprawiedliwość otrzymało 5 mandatów, 
Powiatowe Forum Samorządowe 4, a dwa 
przypadły KWW Dla Miasta, Gminy i Powiatu 
(ugrupowanie Witolda Ossowskiego z Brus). 
Ostatni mandat przypadł Bezpartyjnym 
Samorządowcom. I tutaj nie odbyło się bez 
spektakularnych zwycięstw i porażek indy-
widualnych. Bardzo wysokie wyniki osiągnęli 
liderzy koalicji obywatelskiej: Marek Szcze-
pański 1652 i Mariusz Paluch 1052. Dosko-
nały wynik osiągnął przewodniczący rady 
powiatu Robert Skórczewski 1177 oraz lider 
koalicji w Czersku Jarosław Schumacher 
1387. 
      Było tez kilka spektakularnych porażek. 
Lider PFS-u w okręgu nr 1 (miasto Chojnice) 
Piotr Stanke, zwycięsca wyborów z 2014 r., 
nie dostał się do rady (365 głosów). Ten sam 
los spotkał: byłego posła Jacka Kowalika, 
burmistrzów Czerska: byłego Marka Jan-
kowskiego i obecną Jolantę Fierek oraz 
radna miejską Marię Błoniarz Górną. Nato-
miast o tym, że „jedynka” to nie wszystko 
pokazał start Stanisława Skai, który dostał 
się do rady z 10 pozycji (770 głosów)
    Największym przegranym, z graczy ogól-
nopolskich, tych wyborów jest oczywiście 
Prawo i Sprawiedliwość. Mimo niezłych 
wyników w mieście i powiecie ugrupowanie 
Kaczyńskiego, posiadające niestety ograni-
czone zdolności koalicyjne, nie zdobyło 
władzy w żadnej radzie ani fotelu włodarza. 
Preferowana metoda D’Hondta dała zwycię-
stwo, albo koalicji obywatelskiej, albo komi-
tetom lokalnym.

Jacek Klajna



04 Października
W dniu Światowego Dnia Zwierząt w siedzibie Parku Naro-
dowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach odbyło się spot-
kanie z dr. Andrzejem Kruszewiczem, który przedstawił wy-
kład pt.: „Hipokryzja – nasze relacje ze zwierzętami.

05 Października
Na Starym Rynku w Chojnicach nieliczna grupka osób dała 
wyraz swemu niezadowoleniu planom przyjęcia przez Unię 
Europejską "Dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym" zwanej potocznie ACTA2. W Chojnicach 
protest zorganizowali działacze ruchu Kukiz`15. 

05 Października
W szkole podstawowej nr 3 nastąpiło symboliczne prze-
cięcie wstęgi i oddanie do użytku  kuchni, stołówki i sal lek-
cyjnych na piętrze. Szkoła przypomina jeszcze plac budowy, 
ale część wielomilionowej inwestycji jest już zakończona. 

06-07 Października
W Rybniku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w kla-
sie Optimist. Najlepsze drużyny w kraju rywalizowały w for-
mule 4x4 (tzw. Team Racing). Nasz zespół wygrał wszystkie 
pojedynki i zdobył mistrzostwo. Skład zwycięskiej drużyny, 
Drużynowych Mistrzów Polski w kl. Optimist: Agnieszka 
Pawłowska, Rafał Pogorzelski, Jacek Kalinowski, Jeremi 
Szczukowski i Antoni Lipiński.

 07 Października
W niedzielę zawodnicy Red Devils po raz dziesiąty w historii 
zmierzyli się z AZS-em UG Gdańsk. Po pełnym emocji 
widowisku Red Devils zremisował z AZS UG Futsal 5:5.

08 Października
Już po raz dziewiąty rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 3 wzięli udział w szkolnych Targach 
Edukacyjnych. Była to doskonała okazja do zapoznania się
z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się
w chojnickiej "trójce".

09 Października
Symbolicznym  przecięciem … bandaża – otwarto zmoder-
nizowany SOR.  Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł. 
Szpital uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 3,2 mln zł. Chojnicka lecznica
z własnych środków dołożyła 1,1 mln zł, ponad 700 tys. zł 
dołożyły samorządy powiatu chojnickiego (z czego 500 tys. 
zł dał powiat chojnicki). 

10 Października
Klub MKS Chojniczanka rozstał się z dotychczasowym 
szkoleniowcem Przemysławem Cecherzem i ponownie 
zatrudnił Macieja Bartoszka. Nowy (stary) szkoleniowiec 
spotkał się 10 października z dziennikarzami na konferencji 
prasowej.

10 Października
Nagrody w starostwie odebrali dyrektorzy i nauczyciele 
szkół powiatu chojnickiego. Nagrody starosty chojnickiego 
odebrało w sumie  17. nauczycieli oraz 4. dyrektorów szkół. 
Nagrody otrzymali dyrektorzy: Maria Kallas – II Liceum 
Ogólnokształcącego w Chojnicach, Bogna Klunder – Pora-
dnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach, Zbig-
niew Łomiński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bru-
sach oraz Elwira Bieszke - Binnebesel – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Malachinie.

10 Października
Młodzież Technikum nr 3 w Chojnicach, uczestniczyła w za-
wodach Robotics School Challenge 2018 zorganizowanych 
przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Zawody 
odbyły się w ramach projektu „Szkoła przyszłości” .

11 Października
Po raz ostatni w bieżącym roku, poświęconym obchodom 
Stulecia Niepodległości, spotkali się w Parku Tysiąclecia 
biegacze Floriana oraz inni niezrzeszeni chojniczanie, 
którzy przez ostatni rok realizowali ideę „Sztafety dla 
Niepodległej”.

11 Października
Nad ranem zmarł mistrz piekarstwa Tadeusz Guentzel – 
właściciel najstarszej piekarni w Chojnicach. Odszedł osta-
tni z wielkich chojnickich piekarzy, dla którego etos i współ-
praca z ludźmi liczyły się na równi ze smakiem. Miał 95 lat.

11 Października
W  Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci odbyło się spotkanie 
członków Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży. Tym 
razem omawiano książkę pt. „Marek i czaszka jaguara”, 
której autorami są podróżnik Marek Kamiński i Katarzyna 
Stachowicz-Gacek.

11 Października
W sali obrad ratusza z okazji Dnia Edukacji Narodowej - nau-
czyciele odebrali nagrody burmistrza Chojnic. W gronie 12 
nagrodzonych nauczycieli byli: Anna Buchwald, Renata 

Borzych,  Aleksandra Redzimska - Szkoła Podstawowa nr 1, 
Grażyna Matthes, Beata Wielewska - Zespół Szkolno - 
Przedszkolny nr 3, Adela Martin, Renata Smagorzewska - 
Szkoła Podstawowa nr 5, Wiesława Tyborska, Iwona Hinc, 
Teresa Łabuda - Szkoła Podstawowa nr 7, Joanna Loll, 
Jarosław Gomółka - Szkoła Podstawowa nr 8.

12 Października
W 14. edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National 
Geographic zwycięzcą został fotoreporter portalu choj-
nice.com Aleksander Knitter! Za swoje zdjęcie zrobione 
podczas Chojnickich Dni Fantastyki otrzymał Grand Prix.

12 Października
Wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański przedstawił
w restauracji w Nieżychowicach swój program wyborczy 
oraz swoją drużynę kandydatów do rady gminy. Hasło 
główne kampanii to - „Gmina Chojnice przyjazna miesz-
kańcom, turystom, inwestorom”.

12 Października
Dziesięcioro nauczycieli ze szkół gminy Chojnice odebrało 
nagrody wójta gminy. W tym gronie znalazł się jeden męż-
czyzna – Maciej Gakan ze szkoły w Charzykowach.

12 Października
W Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym odbyła się debata  
kandydatów na burmistrza Chojnic. Debatę w CE-W zorga-
nizował „Czas Chojnic”. Prowadziły ją redaktor naczelna 
Ramona Wieczorek i dziennikarka Danuta Niedzielska.
W rolach głównych wystąpili: Bartosz Bluma z PiS, Mariusz 
Brunka z PChS, Arseniusz Finster (własny komitet), Artur 
Myszkowski z Kukiz 15 i Leszek Redzimski (własny komitet).

12-14 Października
Delegacja powiatu chojnickiego  w składzie Starosta Choj-
nicki Stanisław Skaja, wicestarosta Marek Szczepański
i sekretarz powiatu Marek Buza gościła na zaproszenie 
Starosty Ludwigslust-Parchim Rolfa Christiansena oraz 
Burmistrza Grabow Stefana Sternberga w niemieckich 
miastach Grabow i Ludwigslust i miała zaszczyt uczes-
tniczyć w  uroczystym przekazaniu tamtejszej władzy.

13 Października
Od 13 do 24 października trwały w Chojnicach Dni Kultury 
Kaszubsko-Pomorskiej organizowane przez Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie.

14 Października
W Centrum Sztuki Collegium ARS, na  zaproszenie Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach, zespół 
Pieśni i Tańca „Bławatki” zaśpiewał pieśni kaszubskie 
podczas otwarcia wystawy rysunku Macieja Jarczyńskiego. 
Wystawa odbyła się w ramach obchodów Dni Kultury 
Kaszubsko- Pomorskiej.

14 października 
Odbył się VI turniej sportowy o Bramę Pomorza. Turniej 
został rozegrany pod honorowym patronatem Starosty 
Chojnickiego w ramach Dni Kultury Kaszub i Pomorza. Tur-
niej zalicza się do rankingu Masters Pomorze 2018 i został 
rozgrany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster 
Sport z Asem trefl. W turnieju zostało  rozegranych 5 rund po 
32 rozdania. 

15 Października
W Czytelni MBP odbyła się promocja książki Mariusza Brun-
ki i Kamila Kaczmarka „Stowarzyszenie Obywatelskie Pro-
jekt Chojnicka Samorządność. Przygotowani do zmian – 
gotowi do konkurencji”.

15 Października
W ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej organizo-
wanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Czytelni 
MBP można było oglądać pokonkursową wystawę foto-
graficzną „Kaszëbë sztótã zatrzimôné 2018”.

16 Października
W ramach, tygodnia kultury Kaszubsko – Pomorskiej, orga-
nizowanego przez oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomor-
skiego w Chojnicach, odbył się powiatowy konkurs recy-
tatorski „Kaszëbsczi Eco-Art”.

17 Października
Prof. Krystyna Ablewicz była gościem chojnickich liceów
w ramach III Chojnickich Dni Tischnerowskich. Przeprowa-
dziła warsztaty pt. „Dialogować z Innym, ucząc się od 
Tischnera”.

17 Października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach gościł Woj-
ciech Bonowicz – poeta, publicysta i dziennikarz, autor ksią-
żek o Józefie Tischnerze. Spotkanie było jednym z akcentów 
Chojnickich Dni Tischnerowskich.

18 Października
W ramach III Chojnickich Dni Tischnerowskich, na które 

zaprosił Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy wraz z samorządem miasta, w sali obrad ratusza odbyła 
się  główna konferencja o ks. Tischnerze i o polityce. Etyk
w świecie polityki. Angażować się, czy nie?

18 Października
W ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Chojnicach 
w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci MBP odbyły się 
„Kaszubskie bajania z teatrem kukiełkowym Technikum nr 
3”. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć spektakl przybliżający im 
kaszubską Borową Ciotkę.

19 Października
Ze Starachowic przyjechał nowocześniejszy chojnicki auto-
bus. MAN Lions City A37 to tasiemiec o długości 12 metrów, 
który zabrać może 85 pasażerów. To jeden z pięciu autobu-
sów marki MAN jakie już wkrótce pojawią się na najbardziej 
zatłoczonych liniach. 

20 Października
Adriana Wdziękońska w auli LO im. Filomatów Chojnickich 
poprowadziła koncert z okazji Dnia Seniora. Na scenie 
zaprezentowali się: Justyna Gęsicka (mezzosopran), Julia 
Pruszak (sopran) i Krzysztof Zimny (tenor).

23 Października
Kobiety zrzeszone w Sabacie Szefowych oraz sympatyczki 
tego stowarzyszenia spotkały się w Canpolu, by podysku-
tować o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wsparciu 
dla budowy hospicjum w Chojnicach.

23 Października
W dniach 23 - 28 października w Grudziądzu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Młodzików w boksie. Nasz zawodnik 
Aleksander Olkowski zdobył srebrny medal. Młodzicy to 
kategoria wiekowa w której starują młodzi pięściarze 
urodzeni w roku 2004.

24 Października
Zawarta została umowa koalicyjna w powiecie. Nowym 
starostą zostanie Marek Szczepański, a wicestarostą 
Mariusz Paluch.  Stanisław Skaja , dotychczasowy Starosta, 
zostanie etatowym członkiem zarządu. 

24 Października
W czytelni MBP odbyła się promocja 25 numeru „Kwartal-
nika Chojnickiego”. Słowami „to nasz mały jubileusz” – 
podsumował dotychczasowy okres wydawniczy redaktor 
naczelny periodyku Kazimierz Jaruszewski.

26 Października
Odbyła się  ostatnia sesja Rady Powiatu piątej kadencji. 
Radni powiatowi podziękowali sobie za cztery lata współ-
pracy i wspólnego działania na rzecz powiatu. Były miłe 
słowa, prezenty i pożegnania. Z niektórymi czulsze, gdyż nie 
wszyscy radni zasiądą w nowej radzie.

26 Października
Impresje Jesienne z Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
w Chojnicach zaczęły się więc od spotkania z himalaistką, 
polonistką i dziennikarką, ale też ratownikiem TOPR Moniką 
Rogozińską, która w podziemiach kościoła gimnazjalnego 
przybliżyła uroki, ale i trudy wspinania się w wysokich 
górach.

26 Października
W piątek po popołudniu zainaugurowano drugą edycję 
spotkań ludzi z pasją w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2. Bohaterami byli Andrzej Górnowicz z Floriana oraz Piotr 
Plata, czyli Iron Man.

27 Października
W Zespole Szkół Specjalnych w Chojnicach odbyła się wy-
stawa i konkurs rękodzieła artystycznego. Został także 
przeprowadzony konkurs w trzynastu kategoriach. Wśród 
nich: rzeźba, malarstwo, wiklina, runo leśne czy metalopla-
styka.

28 Października
Do Chojnic zawitał Festiwal Muzyczny Niepodległa Wielu 
Wymiarów. W niedzielę w kościele gimnazjalnym można 
było posłuchać koncertu, gdzie w roli głównej wystąpiły 
„piękne głosy, wiersze i organy w kościele gimnazjalnym”.

30 Października
Szkolne koła regionalistów to pomysł Przemysława Zientko-
wskiego na upowszechnianie oraz uzupełnianie historii 
Chojnic i okolic. Do udziału w projekcie zaproszono zarówno 
nauczycieli, chcących prowadzić owe koła, jak i chojniczan 
mających do opowiedzenia ciekawą historię. Spotkanie 
inauguracyjne odbyło się na sali obrad w ratuszu.

31 Października
Po krótkiej, acz ciężkiej chorobie odszedł do Boga misjonarz 
Zgromadzenia Ducha Świętego, o. Marek Karczewski, 
proboszcz parafii Chrystusa Króla i bł. Daniela Brottiera.
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     01 października 2018 roku odbyła się XLVIII sesja Rady 
Miejskiej VII kadencji.  Do sesji zasiadło 17 radnych. Sesję 
rozpoczął   Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga. 
Sekretarzem sesji został Stanisław Kowalik, a do komisji 
wnioskowej wybrano radnych M. Kasprzaka i B. Marcinow-
skiego. 
      Sesja rozpoczęła się nietypowo, bo od wystąpienia 
Przewodniczącego Antoniego Szlangi - „Szanowni Państwo, 
przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad 
dzisiejszej sesji chciałbym Państwa powiadomić, że 
wykorzystujemy tą sesję do tego, aby realizując wolę Rady 
Miejskiej wyrażoną w Uchwale Nr XLVII/558/18 z dnia 20 
sierpnia b.r., mam zaszczyt i przyjemność wręczyć w imieniu 
Rady akt nadania Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice 
Panu Edmundowi Hapce, znanemu w powiecie chojnickim 
działaczowi społecznemu i charytatywnemu, który aktywnie 
angażował i angażuje się w organizację rozmaitych imprez 
na terenie miasta. Wieloletniemu Przewodniczącemu 
Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 5 i radnemu powia-
towemu. Członkowi wielu stowarzyszeń i organizacji zarów-
no regionalnych jak i ogólnokrajowych oraz branżowych. Za 
swoją działalność wielokrotnie wyróżnionego nagrodami
i odznaczeniami”. 
    Następnie głos zabrał Edmund Hapka – „Dzień dobry 
Państwu. Chwila naprawdę dla mnie bardzo wzruszająca 
i trudna, żeby cokolwiek złożyć i powiedzieć. Przede 
wszystkim dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu, 
Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi jako inicjatorowi. Przez 
moje wyjazdy zagraniczne nie zdążyłem czytać tych maili, 
które były pisane, ale już dwa lata temu, jak odchodziłem na 
emeryturę, Pan Burmistrz w obecności mojego dyrektora
z Poznania mówił, że szykuje dla mnie też jakiś tytuł. I widzę, 
że jest bardzo słowny i o tym nie zapomniał, w kończącej się 
kadencji to zrealizował. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie, że 
tą uchwałę podjęła. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Być 
może, akurat tak się składa, że tych tytułów mam bardzo dużo 
– zasłużony dla powiatu, dla województwa, dla kraju, dla 
diecezji, dla Watykanu, ale to wyróżnienie tutaj, w mieście,
w którym pracuję, w którym mieszkam jest przede wszystkim 
dla mnie bardzo ważne i się z tego ogromnie cieszę. Choroba 
jednak po kilku latach daje się znów we znaki, nie wiadomo 
jak to będzie, ale to co zrobiliście Państwo jako Wysoka Rada 
bardzo szanuję i dziękuję. W wielu obcych stowarzyszeniach, 
organizacjach działałem i oczywiście dostawałem nagrody, 
ale jeszcze raz powtarzam – to jest szczególne wyróżnienie, 
dziękuję Wysoka Rado. Zawsze do tego podchodziłem tak 
jak moi dziadkowie. Tu radny Kazimierz Jaruszewski zna 
troszeczkę historii ojca i dziadka. I starałem się to przejąć, 
żeby służyć nie tylko rodzinie, ale służyć najbliższym, nawet 
obcym i nieznanym. I to zaprocentowało tym, że wiele tych 
instytucji mnie takimi medalami i zasłużonymi tytułami 
obdarowało. Ale zawsze starałem się być człowiekiem i jeśli 
jest możliwość to pomóc. Bo gdy się chce pomóc, zawsze się 
znajdzie sposób. A gdy się nie chce, to zawsze się znajdzie 
powód. A zawsze radość z dawania, pomimo wszystko, jak 
się przemyśli, jest większa niż z brania”. 
       Jako ostatni głos zabrał Burmistrz Arseniusz Finster – 
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja chciałbym zabrać 
głos i podziękować publicznie Edmundowi, ja zawsze mówię 
na niego Hapka. Hapce chcę podziękować za to, co 
zrobiliśmy przeszło trzydzieści lat temu. Ja byłem wtedy 
młodym człowiekiem, Edmund bardzo mi pomógł w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 na Kościerskiej. My tworzyliśmy 
zupełnie nowe kierunki kształcenia – technik elektronik, 
technik elektryk, monter elektronik. To wszystko działo się 
wspólnie z rodzicami. Nam nikt nie pomógł. Tą szkołę 
wówczas tworzyli chojniczanie. I to było nasze pierwsze 
spotkanie. Niesamowicie cenię Edmunda za to, że potrafił 
wygrać walkę z chorobą, bo walczył i jednocześnie realizował 
swoją pasję, tą która wiążę się chociażby z tą ostatnią 
podróżą i z tymi podróżami, o których Państwu opowiadał. 
Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to zawsze można się do 
Edmunda Hapki zwrócić i on tej pomocy zawsze udzieli. Jest 
człowiekiem niesamowicie wrażliwym na drugiego człowieka 
i tak pewnie pozostanie już na zawsze. Sto lat Tobie życzymy, 
żebyś dalej podróżował i żebyśmy w Chojnicach mogli się 
spotykać i wspólnie dbać o rozwój społeczno – gospodarczy 
naszego miasta. Wszystkiego dobrego”.

      Zasadnicza część sesji rozpoczęła się od sprawozdania 
Burmistrza Miasta z okresu międzysesyjnego.
      Burmistrz Arseniusz Finster -  „Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Moje sprawozdanie 
chciałbym zacząć nietypowo. Otóż w Chojnicach, w ubiegłym 
tygodniu był Pan Wicewojewoda Mariusz Łuczyk. Woje-
woda i Wicewojewoda jest przedstawicielem rządu w reg-
ionie. I wypowiadam się w tej kwestii nie dlatego, że 
wypowiedź Pana Wicewojewody mi się nie podobała, ale 
dlatego, że mieszkańcy mogliby uwierzyć w jej prawdziwość. 
Otóż Pan Wicewojewoda mówił, że nie udało się osiągnąć 
synergii pomiędzy rządem i samorządem, mówił to w Choj-
nicach. Powiedział, że burmistrzami muszą być takie osoby, 
które chcą sięgać po środki, które rząd przekazuje. Trzeba 
sięgać, trzeba wdrażać. Mieszkańcy Chojnic mogliby 
powziąć opinię, że obecna Rada Miejska i Burmistrz, no nie 

sięgali po jakieś środki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości 
Zjednoczonej Prawicy przekazuje samorządom. No, chciał-
bym to całkowicie zdementować. Miasto Chojnice sięgało 
trzy razy po wsparcie finansowe budowy dróg lokalnych, trzy 
razy. Raz otrzymaliśmy środki w kwocie dwóch milionów zło-
tych na ul. Człuchowską, zadanie wykonane. Dalej, sięgali-
śmy po strefy aktywności, ale nie dostaliśmy pieniędzy, bo 
jesteśmy, jak się okazuje, za bogaci. Dalej, otrzymaliśmy 
środki z Ministerstwa Sportu, przeszło osiemset tysięcy 
złotych na budowę kompleksu boisk w Szkole Podstawowej 
Nr 5. Dalej, również złożyliśmy trzy lata temu projekt węzła do 
obwodnicy południowej, który leży w zamrażarce w Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, 
czekamy na tzw. KOPI. I również, chciałbym Panu Woje-
wodzie powiedzieć, że od półtora roku staramy się o to, żeby 
Ministerstwo Rolnictwa odblokowało zbycie gruntów w ra-
mach planu miejscowego węzła Chojnaty dla inwestorów, 
którzy chcą tworzyć miejsca pracy i infrastrukturę w Choj-
nicach. My skrupulatnie sięgamy po każdą złotówkę, która 
jest w programie rządowym, ponieważ uważamy, że to są 
środki, które trzeba pozyskiwać po to, żeby miasto Chojnice 
się rozwijało. Uważam, że to moje oświadczenie jest w obro-
nie nie tylko mojej osoby jako władzy wykonawczej w mie-
ście, ale też Rady Miejskiej, która podejmuje różne decyzje.
I uprzejmie proszę, żeby… Czy ten Pan Wojewoda, czy inny 
Pan Wojewoda, żeby takich informacji jednak nie popełniał, 
one są nieprawdziwe.
      Przechodzę do sprawozdania. Wysoka Rado, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 – zakończyliśmy budowę modułu szkol-
nego składającego się z trzech sal dydaktycznych, kuchni, 
korytarza i pomieszczeń towarzyszących. 21 września odbył 
się odbiór. W tej chwili czekamy na pozwolenie na 
użytkowanie. Będę chciał pokazać społeczeństwu, przez 
chojnickie media, ten obiekt w piątek. Zapraszam również 
Państwa radnych. W piątek o 9:00 spotkalibyśmy się przy tym 
obiekcie.
        Odebraliśmy też już ul. Truskawkową i Morelową. 
Odbiór jest z drobnymi, podkreślam, drobnymi uwagami. 
Poprawki mają być naniesione do piątego października. Przy 
placu zabaw, tam był postulat, aby urządzić jeszcze parking. 
Nie ma takiej możliwości, bo są strefy ochronne, to Pan 
Przewodniczący wie. Natomiast za zgodą, mniemam Samo-
rządu Osiedlowego, będziemy przesuwać miejsce parkowa-
nia rowerów, tak żeby było bliżej wejścia do placu zabaw. 
Inwestycja wykonana, w mojej ocenie, bardzo dobrze. Te 
drobne poprawki nie są zawinione przez Wykonawcę, one 
wynikają z różnych okoliczności. 
         Chojnickie Centrum Kultury. Macie Państwo w tej 
chwili też możliwość szerszej obserwacji. Ja znowu zaproszę 
media i dziennikarzy na budowę, mniej więcej za dwa tygo-
dnie. Ale już Państwo zauważają na pewno, że są wykonane 
dwa parkingi z polbruku, są już murki oporowe z kamienia,
w tej chwili zaczynamy już budowę drogi dojazdowej i na 
koniec trzeci parking, który jest w tej chwili komunikacją. 
Wewnątrz kończymy płytkowanie, kładziemy sufity, wykłada-
my ściany specjalnymi płytami akustycznymi. Trwa montaż 
stolarki wewnętrznej. Zakończyliśmy szklaną fasadę już do 
końca. I w tym tygodniu chcemy zamknąć już elewację, 
ponieważ weszliśmy z niweletą drogi i parkingów do takiego 
momentu, że można połączyć parkingi z elewacją. Termin 
wykonania tego zadania, jak Państwo wiecie, jest piętna-
stego listopada i w żaden sposób nie widzimy, żeby on był 
zagrożony, tym bardziej, że konsorcjum, na którego czele stoi 
firma Urbaniak, plus warunki pogodowe nam sprzyjają.
           Chcę też powiedzieć o inwestycji, którą bardzo mocno 
już widać w mieście i ona też zmienia panoramę Chojnic. 
Mam nadzieję, że nie negatywnie. Mam tutaj na myśli 
program poprawy bilansu wodnego miasta Chojnice. Otóż 
kończymy zbiornik, tzw. zachodni – Człuchowska. Wyko-
nuje go firma Ekomel. Również budujemy zbiornik zachodni 
przy ul. Asnyka. Jest zbudowany już kolektor w ul. Leśmiana 
– Człuchowska – do Netto. I w tej chwili budujemy od Netto do 
zbiornika Fatimska. Na osiedlu Kolejarz jesteśmy na ul. 
Pomorskiej. Z góry przepraszam mieszkańców za to, że ta 
ulica przypomina ulicę jak po działaniach wojennych, ale tak 
musi być, musimy to wspólnie przeżyć, po to żeby było lepiej. 
Ulica zostanie zbudowana od podstaw, od nowa. Firma WO-
KOP, która wykonuje pierwszą część, realizuje ją na ul. 
Mieszka I, firma Mazur będzie wchodziła. Przypominam, że
z całego zakresu mamy trzy zakresy rozstrzygnięte, czwarty 
w tej chwili będziemy rozstrzygać. Uruchamiamy bardzo 
ważny przetarg na zbiornik Sobierajczyka. To jest ten 
największy zbiornik, który sąsiaduje z Parkiem 1000-lecia. 
     Jeżeli chodzi o węzeł integracyjny – transportowy, 
autobusy powinny przyjechać lada dzień do Chojnic. Jest 
drobne opóźnienie wynikające z argumentów, z którymi 
należy się zgodzić. To jest wyposażenie. Ale autobusy, tak jak 
powiedziałem, do połowy października powinny być. 
     Dalej, dworzec autobusowy. Koncepcja projektowa 
została przedstawiona. W tej chwili trwają prace projektowe, 
które mają się zakończyć do piętnastego listopada. I również 
pragnę powiadomić, że mamy zgodę Marszałka Wojewódz-
twa i Zarządu na dwie,  z trzech rzeczy, właściwie z czterech, 
o które prosiliśmy. Dwie z czterech. Mamy zgodę na to, żeby 
ewentualnie, jeżeli rynek będzie taki sztywny jaki jest, 

wydłużyć termin realizacji tego zadania do 2022 roku. Mówię 
o deszczówkach, rewitalizacji i węźle, bo to bardzo ważne, 
patrząc na to, co się dzieje na rynku. I drugie, mamy zgodę, 
żeby wyjść z PFU, czyli z programów funkcjonalno-
użytkowych i wykonać prace projektowe. Nasze przetargi na 
budynek główny dworca, przetarg PLK-i na perony są tak 
kosztowne, że nie jesteśmy w stanie tych środków dołożyć,
a to między innymi bierze się z tego, że jest wiele pytań, które 
są na linii PFU – projekt. Dlatego wiemy, że mamy pieniądze, 
nie powtórzy się sytuacja z Balturium, gdzie wykonaliśmy 
projekt, a nie dostaliśmy pieniędzy. Tutaj się asekurowałem, 
wykonaliśmy PFU a nie projekty, więc mamy zgodę, żeby 
wykonać projekty. Temat dołożenia środków do jednego i dru-
giego zadania, mam na myśli deszczówki i węzeł, i temat 
ewentualnej zmiany zakresu tych inwestycji będzie proce-
dowany w terminie późniejszym. 
        Jeżeli chodzi o rewitalizację Chojnic, to mamy, jak 
Państwo wiecie, rozstrzygnięte dwa z czterech tematów. 
Subisława – mamy wykonawcę. I świetlica przy ul. Dworco-
wej – temat rozstrzygnięty. Nie rozstrzygnięta jest ul. Pile-
ckiego (Rolbieckiego). Nie rozstrzygnięte jest Wzgórze. 
Tutaj, ze względu na to, że oferty przewyższają nasze 
kosztorysy znacznie, również poprosiłem Pana Marszałka, 
abyśmy mogli wykonać projekt. I nie ma pośpiechu, pocze-
kamy, żeby rynek trochę ostygł i będziemy procedować te 
przetargi w przyszłej kadencji. 
    Mury obronne są wykonane poza ośmiometrowym 
fragmentem, na którym rękę położyła pani konserwator 
zabytków twierdząc, że musimy wykonać ekstra ekspertyzę, 
która kosztuje nas 20 tys. zł, abyśmy się dowiedzieli w jaki 
sposób trzeba zaprojektować konstrukcje tych murów, aby 
one były bezpieczne. Tak więc jak Państwo się przespace-
rują, to już mury są ładnie odrestaurowane i ta praca jest 
wykonana w sposób zgodny ze sztuką, natomiast te osiem 
metrów czeka na ekspertyzę, potem na projekt. Czyli mogę 
zameldować, że wykonanie zadania jest w dziewięćdzie-
sięciu procentach, te dziesięć procent zostaje.
      Drogi z płyt, co Państwa też bardzo interesowało. Ogła-
szamy na ulice: Daleką, Igły i te obszary, które mieliśmy 
uzgodnione. Mamy tutaj pewne opóźnienie wynikające z te-
go, że nawet na drogi z płyt muszą być wykonane projekty 
budowlane. I te projekty wykonywaliśmy.
      Rozstrzygnęliśmy ścieżkę do Klawkowa. To jest te 150 
m zniszczone przez nawałnicę. Połową kosztów podzielimy 
się z Zarządem Dróg Wojewódzkich, a koszt jest niebagatel-
ny, bo za 150 m.b. ścieżki mamy zapłacić 198 tys. zł, przy 
kosztorysie około 150 tys. zł. To proszę zobaczyć, metr 
bieżący ścieżki – ponad tysiąc złotych. Takie dzisiaj są ceny 
na rynku. 
     Również chciałbym zakomunikować Wysokiej Radzie, że 
zakończyliśmy budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki 
i Wigury, od Świętopełka do Drzymały. Starostwo Powia-
towe trzeciego października rozstrzyga przetarg na wyko-
nanie nawierzchni jezdni, czyli profil i warstwa ścieralna z od-
powiednimi spadkami, tak żeby woda mogła spływać.
    I my ogłosiliśmy, i dzisiaj rozstrzygamy przetarg na Pod-
lesie, tj. ten taki fragment stromy drogi wykładanej z kamieni 
pomiędzy ul. Strzelecką a ul. Karnowskiego. Tam 
wykonujemy pełen zakres, tj. około stu metrów bieżących. 
Mały temat, ale dosyć ważki. Wodociąg, sanitarka, desz-
czówka i nawierzchnia, przetarg będzie rozstrzygany dzisiaj.

   Pomijam, żeby nie zabierać czasu Wysokiej Radzie, 
informacje o tych wszystkich wydarzeniach, w których 
Państwo bierzecie udział, albo piszą media. Mamy publikację 
Wypisów do „Dziejów Chojnic”. Było wiele ciekawych 
zdarzeń kulturalnych i sportowych w mieście, ale wiem, że 
Państwo radni o nich dokładnie wiecie. Ja informuję na 
konferencjach prasowych, dlatego nie ma sensu i proszę się 
nie gniewać o to, że ich tutaj nie poruszam. Dziękuję za 
uwagę.

    W dalszej części sesji sprawozdania złożyli przewod-
niczący komisji stałych. Najważniejszą częścią sesji było 
głosowanie projektów uchwał. Głosowano między innymi: 
„Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Miejskiej Chojnice w 2019 roku z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” oraz „Projekt uchwały w spra-
wie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwa-
łodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwa-
łodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpo-
wiadać składane projekty”.

     Bieżące problemy miasta zostały poruszone przez rad-
nych w ramach „interpelacji i zapytań radnych”. Niestety 
ograniczona ilość miejsca nie pozwala nam przedstawić 
wszystkich interpelacji i  szczegółów dyskusji radnych. Cały 
protokół sesji można pobrać ze strony UM w Chojnicach.



6

Gazeta LOKALNAZ  ŻYCIA  MIASTA

      Kreśląc ostanie słowa tego felietonu stali-
śmy na progu II tury wyborów. Dogrywka miała 
odbyć się w 649 gminach, gdzie w szranki 
stanęli kandydaci na wójtów, burmistrzów oraz 
prezydentów miast. Już wyniki I tury wyborów 
wymusiły zasadnicze pytanie - kto wygrał 
wybory samorządowe AD 2018? Oczywiście 
machina propagandowa obu obozów - kon-
serwatystów oraz liberałów ogłosiły wielkie 

zwycięstwo. Spór jest miałki - bo szala zwy-
cięstwa przechyla się w zależności od kryte-
riów oceny wyników wyborczych. Możemy 
porównać wyniki do sejmików wojewódzkich, 
ogólne zdobycze z 2014 roku z obecnymi, 
ilość zdobytych łącznie mandatów, czy wygra-
ne batalie w dużych miastach. Zaryzykuję 
tezę, iż obóz władzy nie jest do końca 
zadowolony z końcowego wyniku natomiast 
opozycja przyjęłaby ten wynik przed wyborami 
jako wielki dar. Z politologicznego punktu 
widzenia ważny jest fakt, że nastąpiła 
całkowita internalizacja nowego podziału 
socjopolitycznego w skali Polski samorządo-
wej - podział postsolidarnościowy z konfliktem 
na linii konserwatyści kontra liberałowie. 
Zapoczątkowany 2005 roku przez duet Bielan 
- Kamiński podział na Polskę solidarną i Pol-

skę liberalną, i to tylko na potrzeby kampanii 
wyborczej, zakorzenił się na dobre w świado-
mości wyborców. Czy mamy dwie Polski? 
Mapy wyborcze na to wyraźnie wskazują. 
Socjologowie zgodnie wskazują iż problem 
leży znaczniej głębiej i sięga zaborów, które 
przeszło 200 lat temu ukształtowały ekonomi-
czną i kulturową świadomość zwolenników 
obu obozów. 

     Najłatwiej jednak wskazać przegranych 
tych wyborów. To oczywiście PSL, Kukiz 15 
oraz komitety lokalne. PSL straciło najwięcej 
mandatów w skali województw, powiatów
i gmin. Kukiz 15 nie ma stałego elektoratu i już 
teraz jest niemal pewne, że nie powtórzy tak 
dobrego wyniku w wyborach parlamentar-
nych. W wyniku likwidacji w niektórych gmi-
nach jednomandatowych okręgów wybor-
czych komitety lokalne straciły na rzecz partii. 
Gdzie w tym wszystkim są Chojnice i nasz 
powiat? Krótkowzroczność oraz doraźny 
interes PiS doprowadził do zmiany ordynacji 
wyborczej, który premiował partie oraz duże 
ugrupowania. W skrócie doprowadziło to do 
tego, że przestaliśmy głosować konkretnego 
kandydata tylko na listy. I tak w 2014 roku 
kiedy funkcjonowały okręgi jendomandatowe 

(w Chojnicach było 21 okręgów - tyle co miejsc 
w radzie - każdy komitet wystawiał 1 kandy-
data na okręg, zwycięzcą zostawała osoba
z największą ilością głosów) partia PiS nie 
wprowadziła w Chojnicach ani jednego rad-
nego! Teraz ma ich, aż sześciu… Z jednej 
strony świadczy to o słabościach kadrowych 
tej partii, z drugiej zaś o sprycie - znając 
poparcie jakim jest PIS obdarzany w skali 
całego kraju, wiedząc o żelaznym elektoracie 
zastosowali fortel ze zmianą ordynacji 
wyborczej. O ile sprawdziło się to w Choj-
nicach, o tyle nie przełożyło na taką ilość gmin 
w Polsce, aby wszyscy w PiS byli zadowoleni. 
To potwierdza tezę z początku felietonu, o 
powyborczym niedosycie PiS.
    Pomimo wprowadzenia ordynacyjnego 
fortelu, mieszkańcy Chojnic oraz powiatu 
postawili na autorytety z lokalnych komitetów. 
Najwięcej kandydatów do Rady Miejskiej
w Chojnicach wprowadził komitet urzędujące-
go burmistrza (10 na 21), a komitet lokalnych 
wójtów, stał się języczkiem uwagi w powiecie 
przy tworzeniu nowej koalicji. Największym 
wygranym stał się Arseniusz Finster, który 
zdeklasował rywali (a było ich aż czterech) 
uzyskując 65% poparcia i prawie o 2000 
głosów więcej, niż w 2014 roku. Wynik satys-
fakcjonuje w szczególności przy negatywnej 
kampanii prowadzonej przez sztab Leszka 
Redzimskiego, który wydawało się, jeszcze 
przed wyborami gra po tej samej stronie boi-
ska co burmistrz. A może jednak pochodzenie 
partyjne - a Leszek Redzimski wywodzi się 
Porozumienia Centrum (najbliższa partia
i współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego 
wywodzą się z PC) stawia go po stronie PiS? 
    Zaskakująca była kampania PiS. W skali 
kampanii krajowej nie było Antoniego Macie-
rewicza, a sam prezes ograniczał wystąpienia 
do dużych wieców. Sami kandydaci ograni-
czali się do kampanii wizerunkowej. Sztaby 
wyborcze miały dostęp do szablonów plaka-
tów i ulotek - stąd spójność wizerunkowa
w skali całego kraju.  Wszędzie widzieliśmy 
kandydatów PiS na niebieskim tle z dodatkiem 
biało - czerwonej flagi. To było naprawdę 
przemyślane. Spory merytoryczne dotyczyły 
wyborów w dużych miastach, gdzie jednak 
trzeba było prowadzić kampanię programową. 
Dotyczyło to na przykład Krakowa czy War-
szawy. Dla przykładu w sąsiednim Człuchowie 
kandydaci PiS dostali zakaz komentowania 
wpisów na portalu facebook.com. Taktyka 
jesteśmy "piękni", "świeży", "młodzi", "zasłu-
gujący" etc. nie znalazła uznania u wyborców. 
Na szczęście! Podobnie było w Chojnicach.
Z wyjątkiem jednego incydentu, kiedy uakty-
wnił się sam Bartosz Bluma komentując wpis 
Przemka Ziętkowskiego.

     Przypomnę tylko, iż spór dotyczył listu P. 
Ziętkowskiego, który skierował do księdza 
Chyły. W liście wyraził ubolewanie nad faktem, 
iż ks. Chyła jawnie i bez żadnego skrępowania 
prowadził kampanię wyborczą na rzecz PiS. 
Po opublikowaniu listu na jednym z chojnic-
kich portali, zostały zniszczone banery Przem-
ka Ziętkowskiego - kandydata do Rady 
Powiatu. 
   Ciężko ocenić działania Kukiz 15 i A. Mysz-
kowskiego - kandydata na burmistrza Chojnic. 
Urywki "programu" i antysystemowy światopo-
gląd zaprezentował podczas obu debat. 
Głośno się mówi o tym, iż w czasie kampanii 
starły się dwie frakcje w samym PiS - zwo-
lennicy premiera Morawieckiego oraz ziobry-
ści. Brak wzajemnej współpracy, różne wizje 
kampanii i zakulisowe gry odbiły się na 
końcówce kampanijnego wyścigu. Myślę, że 
konflikt przybierze na sile w okolicznościach 
pogarszającego się stanu zdrowia Jarosława 
Kaczyńskiego. W perspektywie wyborów do 
Parlamentu Europejskiego retoryka PiS zaos-
trzy się jeszcze bardziej. Można przypusz-
czać, iż podobnie zachowają radni PiS w po-
wiecie i mieście. Rok 2019 to wybory do 
Europarlamentu na wiosnę oraz parlamentar-
ne na jesieni. Dwie duże kampanie, gdzie
w stan gotowości zostaną postawione sztaby 
PiS oraz Platformy + Nowoczesnej. Nie pozo-
stanie to oczywiście bez wpływu na naszą 
małą ojczyznę. 

Adam Kopczyński
Szef sztabu wyborczego Arseniusza Finstera
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     Galeria Muzeum Janusza Trzebiatow-
skiego zaprasza na cykl wydarzeń kultural-
nych zatytułowanych "Jesienne impresje".

PROGRAM
10 listopada, godz. 18:00, Barbara Łącka - 
spotkanie z rzeźbiarką. Prezentacja: Moja 
przygoda z rzeźbą - małe formy przestrzenne
Baszta Nowa, ul. Podmurna 13A

16 listopada, godz. 18:00. Jarosław Urbański 
- wernisaż rzeźby. Jarosław Urbański - pre-
zentacja prac oraz sylwetki artysty. Baszta 
Nowa, ul. Podmurna 13A

23 listopada, godz. 18:00. Agnieszka Molik - 
Matyga i ekipa IgiTravel z cyklu spotkanie
z podróżnikiem. Prezentacja: „IgiTravel w dro-
dze - rodzinne podróże bez granic”. Muzeum 
Trzebiatowskiego, ul. Sukienników 16

30 listopada, godz. 18:00. Weronika Jaro-
szewicz - recital pianistyczny. W repertuarze: 
F. Chopin, L. van Beethoven, J. Brahms, S. 

Rachmaninow. Podziemia kościoła gimna-
zjalnego, Plac Kościelny 1

7 grudnia, godz. 18:00. Dariusz Buczek - 
koncert poezji śpiewanej. W repertuarze m.in. 
utwory Starego Dobrego Małżeństwa i Grze-
gorza Turnaua oraz autorskie utwory z pier-
wszej solowej płyty „Biegnę wolno". Wystawa 
rzeźby Barbary Łąckiej „Czy to są nasze 
prawdziwe oblicza? Kim jesteśmy?”. Podzie-
mia kościoła gimnazjalnego, Plac Kościelny 1

14 grudnia, godz. 18:00. Kazimierz Rink - 
Czy należy bać się poezji i poetów? Wieczór 
autorski Kazimierza Rinka i promocja jego 
książki „Już tylko biel”. Baszta Nowa, ul. Pod-
murna 13A

     Zaproszenia na imprezy wydawane będą 
w każdy wtorek, od godz. 8:30 - 17:30 w obe-
cnej siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury, 
ul. Młodzieżowa 44 (1 osoba może otrzymać 2 
zaproszenia).

     W dniach 13-14 października tancerki 
Chojnickiego Centrum Kultury bardzo udanie 
wystąpiły na dwóch ogólnopolskich turnie-
jach tanecznych w Łebie oraz w Bydgoszczy.

      Taneczny weekend przyniósł tancerkom 
zespołu Music Dance i Sigma aż piętnaście 
medali w kategorii solo i duety, puchar za
I miejsce duetów do 17 lat w tańcu współ-
czesnym dla Marty Szyszki i Natalii Mosek na 
turnieju w Łebie oraz puchar za I miejsce 
zespołu Sigma w zespołach do lat 11 w Byd-
goszczy.

     W sobotę 13 października na turnieju 
"Mistrz Tańca" w Łebie w ostrej rywalizacji
w solo do 15 lat znakomicie wypadła Marta 
Szyszka, która wytańczyła srebrne medale 
aż w trzech kategoriach tańca artystycznego
i brązowy medal w innych formach tańca.
W solo powyżej 15 lat znakomitą formę tech-
niczną i artystyczną zaprezentowała Agnie-
szka Kwiatkowska – srebro w solo jazz i sre-
bro w solo taniec współczesny. Marta 
Grabowska otrzymała srebrny medal w solo 
inne formy tańca, a Marta Szczęsna w tej 
samej kategorii zdobyła brązowy medal. 
Weronika Berndt w solo tym razem na 
miejscu czwartym we współczesnym i piątym 
w solo jazz. Natalia Mosek w solo show 
dance IV miejsce i półfinał w jazz solo do 15 
lat. Wyniki najmłodszych w solo do 11 lat
w Łebie: II miejsce w solo inne formy Martyna 
Krawczyk, w solo show dance do 11 lat III 
miejsce Agnieszka Kitowska, VI miejsce

w solo inne formy Zuzanna Chamier 
Cieminska.

    Zespół Sigma świetnie wypadł w niedzielę 
14 października na Ogólnopolskim Turnieju 
w Bydgoszczy, gdzie w kategorii form tańca 
artystycznego wytańczył I miejsce w forma-
cjach do 11 lat. I miejsce w duecie do 11 lat 
wytańczyły Amelia Rybacka i Zuzanna Cha-
mier Cieminska, a w solo nasze tancerki 
zajęły całe podium. W solo inne formy na 
jedenaście dziewcząt z zespołu Sigma za-
prezentowało się sześć tancerek, które miały 
znakomity dzień, Martyna Krawczyk zdobyła 
I miejsce i złoty medal, Lena Barczyńska II 
miejsce i srebro, Agnieszka Kitowska III 
miejsce i brąz, Amelia Rybacka VI miejsce, 
Zuzanna Chamier Cieminska VII miejsce
i debiutantka Inga Mischka VIII miejsce.
W solo powyżej 12 lat na IV miejscu Maja 
Lenz. Na turnieju w Łebie w sobotę, w tańcu 
współczesnym debiutowała Martyna Kraw-
czyk, w solo jazz Amelia Rybacka. W nie-
dzielę w Bydgoszczy po raz pierwszy na tur-
nieju zatańczyła Inga Mischka i Maja Lenz.
     Pracowite dni aż na dwu turniejach tańca 
w Łebie i Bydgoszczy przyniosły piękne 
wyniki w różnych kategoriach tańca artysty-
cznego. W Łebie na ,,Mistrz Tańca'' prezen-
towało się dwanaście tancerek do 17 lat,
w Bydgoszczy na Ogólnopolskim Turnieju 
Tańca aż dwadzieścia tancerek do lat 12.

    Opiekunem i trenerem zawodniczek jest 
Monika Michalewicz.

Gratulujemy!
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       11 października  nad ranem zmarł mistrz 
piekarstwa Tadeusz Guentzel – właściciel 
najstarszej piekarni w Chojnicach i legenda 
chojnickich piekarzy.  Miał 95 lat. Tadeusz 
Guentzel prowadził piekarnię w Chojnicach 
od 1946 roku.   Przez wiele lat był Starszym 
Cechu i wiceprezesem Spółdzielni Rze-
mieślniczej. Przez dwie kadencje był radnym 
Rady Miejskiej i aktywnym członkiem Brac-
twa Kurkowego. W wolnych chwilach odda-

wał się swojej pasji artystycznej - malował
i rysował. W 2010 został uhonorowany ty-
tułem Zasłużony Obywatel Chojnic. Pogrzeb 
odbył się 15 października.  Tadeusz Guentzel 
spoczął na Cmentarzu Parafialnym. W osta-
tniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyja-
ciele, samorządowcy, współpracownicy
i uczniowie, mieszkańcy Chojnic i Emsdetten 
- miasta, z którym Guentzel zainicjował 
współpracę partnerską.

11 października Nagrody Burmistrza Miasta 
w roku 2018 otrzymali nauczyciele:

1. p. Anna Buchwald -  SP Nr 1
2. p. Renata Borzych -  SP Nr 1
3. p. Aleksandra Redzimska  - SP Nr 1
4. p. Grażyna Matthes -  Zespół Szkolno - 

Przedszkolny Nr 3
5. p. Beata Wielewska -  Zespół Szkolno - 

Przedszkolny Nr 3
6. p. Adela Martin -  SP Nr 5
7. p.  Renata Smagorzewska - SP Nr 5
8. p.  Wiesława Tyborska - SP Nr 7
9. p.  Iwona Hinc - SP Nr 7
10. p. Teresa Łabuda - SP Nr 7
11. p.  Joanna Loll - SP Nr 8
12. p.  Jarosław Gomółka - SP Nr 8

Nauczycieli, którzy otrzymali akty nadania 
stopnia zawodowego nauczyciela miano-
wanego.

1.p. Anna Kłodzińska -  Szkoła Podstawowa 
Nr 1

2.p. Hanna Kiedrowicz -  Zespół Szkolno -
Przedszkolny Nr 3

3.p. Joanna Laszkiewicz -  Zespół Szkolno-
Przedszkolny Nr 3

4.p. Agnieszka Wróblewska -  Zespół Szkol-
no-Przedszkolny Nr 3

5.p. Joanna Jaster -  Zespół Szkolno-Przed-
szkolny Nr 3

6.p. Monika Hoffmann -  Szkoła Podstawo-
wa Nr 7

7.p. Danuta Połom - Szkoła Podstawowa Nr 7
8.p. Ewelina Niechwiadowicz  - Szkoła Pod-

stawowa Nr 7
9.ks. Paweł Skrzyński - Szkoła Podstawowa 

Nr 7

Gratulujemy

    Aleksander Knitter fotoreporter portalu 
chojnice.com za swoje zdjęcie zrobione pod-
czas Chojnickich Dni Fantastyki otrzymał 
Grand Pr ix  Nat ional  Geographic!
Wielki Konkurs National Geographic to naj-
bardziej prestiżowy konkurs dla fotografów 
amatorów i zawodowców. W tym roku odbyła 
się jego 14 edycja. Dyplom i nagrody rze-
czowe Olek odebrał 19 października  pod-
czas międzynarodowych targów turysty-
cznych w Nadarzynie pod Warszawą. 

       Zdjęcie  powstało we wrześniu tego roku 
podczas pierwszej edycji Chojnickich Dni 
Fantastyki w szpitalu powiatowym. Na od-
dziale dziecięcym fotoreporterowi wpadła
 w oko scena, w której dziewczynka leżąca na 
łóżku zamiast zaprzyjaźniać się z odwiedza-
jącymi ją bohaterami bajek, którzy mają dla 
niej łakocie i książeczki, jak robiły inne dzieci, 
odwraca się do nich plecami.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     10 października w starostwie powiatowym 
nagrody odebrali dyrektorzy i nauczyciele 
szkół powiatu chojnickiego. Dyrektorzy – 
nagrody na wniosek Pani Ireny Laski - 
Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu:
1. Maria Kallas – dyrektor  II Liceum Ogólno-

kształcącego w Chojnicach,
2. Bogna Klunder – dyrektor Poradni Psycho-

logiczno - Pedagogicznej w Chojnicach,
3. Zbigniew Łomiński – dyrektor Zespołu Sz-

kół Ponadgimnazjalnych w Brusach,
4. Elwira Bieszke - Binnebesel - dyrektor Zes-

połu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mala-
chinie

Nauczyciele – nagrody na wniosek dyrektora 
szkoły:
1. Maciejewski Maciej– II LO w Chojnicach,
2. Okuniewska Anna– ZS w Chojnicach,
3. Bigus Krzysztof– ZS w Chojnicach,
4. Kowalik Jacek – Technikum nr 2 w Chojni-

cach,

5. Niemczyk Katarzyna– ZSP nr 1 w Chojni-
cach,

6. Arkuszyńska Anna– ZSP nr 1 w Chojni-
cach,

7. Hałuszkiewicz Jacek– ZSP nr 2 w Chojni-
cach,

8. Szczepański Sławomir– ZSP nr 2 w Choj-
nicach

9. Zielińska – Lorek Celina – Technikum nr 3 
w Chojnicach,

10. Narloch Witold– LO im. W. Pola w Czer-
      sku
11. Kutela Tomasz – ZSP w Brusach,
12. Bloch Ewa– ZSP w Malachinie,
13. Chmielewska Iwona– ZSP w Malachinie,
14. Lonczak – Męcikalska Lidia– ZSS w Choj-  
      nicach.
15.Grzelak Jacek  – ZSS w Czersku,
16.Werachowska Lidia– M-S ZSP w Chojni-

cach.
Gratulujemy
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      Światowy Dzień Zwierząt (World Animal Day) to święto 
obchodzone globalnie od 87 lat w dniu 4 października. 
Zostało ustanowione w 1931 r. na konwencji ekologicznej we 
Florencji, a od 4 października 2010 r. trwa na całym świecie 
Światowy Tydzień Zwierząt. Święto zostało ustanowione, 
kiedy dostrzeżono potrzebę zmiany zachowania i stosunku 
ludzi do zwierząt. Ten dzień to także zwrócenie uwagi na 
gatunki zagrożone wymarciem, a głównym jego celem jest 
kontynuowanie idei troski o zwierzęta, szczególnie te 
najbardziej wrażliwe i zagrożone wyginięciem. Obchody Dnia 
Zwierząt mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku 
do zwierząt i uświadomienie im, że zwierzę to istota żywa,
a nie rzecz, i ma swoje prawa, uczucia i emocje. Warto 
pamiętać również, że cały miesiąc październik jest 
miesiącem dobroci dla zwierząt.
      W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został 
zorganizowany w 1993 r., kiedy to organizacje działające na 
rzecz zwierząt (lokalne schroniska, Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami, Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz 
Zwierząt VIVA itp.) zaczęły zachęcać społeczeństwo do 
adopcji zwierząt, podejmować działania uświadamiające 
ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta, a także otwarcie 
przeciwstawiały się znęcaniu się nad zwierzętami, bez-
myślnemu ich zabijaniu czy szkoleniu do walk. Podczas 
obchodów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwa na 
kwestię nielegalnych hodowli psów, na warunki bytowe 
zwierząt w schronisku, na sterylizację bezdomnych zwierząt 
czy proces chipowania / rejestracji domowych pupili. 
    W kościele katolickim 4 października to dzień wspomnienia 
Świętego Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt i środowi-
ska, ekologów i ekologii. Święty Franciszek głosił braterstwo 
wszystkich mieszkańców Ziemi i wyrzekł się wszelkiej 
dominacji człowieka nad innymi stworzeniami.  Głosił, że 
wszyscy mieszkańcy Ziemi są braćmi, bez względu na 
poglądy, narodowość, bogactwo, charakter, i każdy, kto prosi 
o pomoc – nieważne, czy to wróg, czy to przyjaciel – powinien 
być wysłuchany i przyjęty pod dach. 

„Kazanie św. Franciszka do ptaków”, fresk wykonany przez 
Giotto di Bondone'go
 
     Na przestrzeni wieków ludzie różnie postrzegali zwierzęta. 
Już w starożytności widać było różnice poglądów – Pitagoras 
był zdania, że zwierzętom należy się szacunek i ochrona, 

często wykupywał zwierzęta, by wypuścić je potem na 
wolność. Natomiast Arystoteles twierdził, że zwierzęta 
istnieją po to, by służyć ludziom i to ten pogląd stał się 
powszechnym aż poprzez średniowiecze. Zdarzały się 
wyjątki od tej teorii, które zwracały uwagę na konieczność 
szanowania zwierząt – wspomniany już Św. Franciszek. 
Bardzo duży i bardzo negatywny wpływ na postrzeganie 
zwierząt miała teoria Kartezjusza, XVII-wiecznego myśli-
ciela, który uważał, że zwierzęta nie czują bólu, nie mają 
rozumu, są jak żywe maszyny i działają na zasadzie 
odruchów. Co ciekawe, również w tym samym wieku 
powstały pierwsze ustawy zakazujące okrucieństwa wobec 
zwierząt. Można powiedzieć, że rozdwojenie to trwa do dziś. 
Z jednej strony obserwujemy coraz większy nacisk na 
kwestię ochrony zwierząt, regulacje prawne dotyczące 
opieki, potrzeb i siedlisk zwierząt, widzimy coraz więcej akcji 
promujących przyjazne postawy wobec zwierząt, niewyko-
rzystywanie zwierząt czy niejedzenie mięsa. Z drugiej jednak 
strony obserwujemy, jak zanieczyszczenie środowiska, 
działalność człowieka, czy wzrost konsumpcji mięsa 
negatywnie wpływa na zwierzęta. 
     Obecnie, obchody Światowego Dnia Zwierząt celebrują 
organizacje ekologiczne i działające na rzecz ochrony 
zwierząt, organizacje non-profit, a także wegetarianie i we-
ganie. Obchodom tego dnia towarzyszy mnóstwo wydarzeń – 
od zachęty do sprawienia radości swojemu domowemu 
pupilowi, przez spotkania i pokazy filmów, po akcje adop-
cyjne. Ci z nas, którzy są szczęśliwymi posiadaczami 
zwierzaka w domu mogą wykorzystać Światowy Dzień 
Zwierząt do rozpieszczenia swojego pupila. Szereg sieci 
sklepów, marketów i sklepów zoologicznych proponują 
atrakcyjne zabawki, akcesoria czy karmę w korzystnych 
cenach. 
      W Chojnicach organizowane były wydarzenia i imprezy, 
które miały na cele zwrócenie uwagi naszej lokalnej 
społeczności na problem pokrzywdzonych zwierząt, 
wskazanie sposobów pomocy zwierzętom w schroniskach, 
czy też zachęcenia do przemyślanej adopcji. Wolontariusze
z lokalnego Schroniska dla Zwierząt „Przytulisko” kwestowali 
na rzecz zwierząt na Starym Rynku i odpowiadali na pytania 
dotyczące szeroko pojętych praw zwierząt. 

 

Wolontariusze chojnickiego Schroniska dla Zwierząt podczas 
kwestowania na Starym Rynku: Agnieszka, Paulina, Szymon i Daniel

   Także w „Przytulisku” miały miejsce odwiedziny naj-
młodszych Chojniczan zainteresowanych tematem pomocy 
zwierząt – w piątek, 5 października dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola i Żłobka SMYK posłuchały o tym, co można 
zrobić, by pomóc zwierzakom i podarowały karmę dla 
podopiecznych schroniska. 

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka SMYK w Chojnicach
z wizytą w „Przytulisku”

      W Człuchowie w sobotę, 6 października Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami po raz 11 włączyło się do ogól-
nopolskiej akcji „Zerwijmy łańcuchy”, organizując happening, 
w którym brali udział wszyscy Ci, którym los zwierząt nie jest 
obojętny. W tym roku akcja przebiegła pod hasłem „Uwolnij 
przyjaciela” – to jedyny taki protest w naszym regionie. 
 
   Światowy Dzień Zwierząt jest dobrą okazją do zas-
tanowienia się nad tym, jakie obowiązki w ramach obecnego 
prawa o ochronie zwierząt powinni spełniać opiekunowie 
zwierzaków, i jakich zmian w tym prawie należałoby dokonać, 
by poprawić ich los lub z drugiej strony - uchronić ludzi przed 
atakami psów o zachowaniach agresywnych. To także 
refleksja między innymi nad kwestią dożywiania kotów, 
ptaków, czy zakaz prowadzenia prac remontowych w bu-
dynkach w okresie sezonu lęgowego. Niewątpliwie potrze-
bna jest edukacja dzieci i młodzieży, by już od najmłodszych 
lat miały świadomość, że pies, kot, jaszczurka czy papuga to 
żywe stworzenie, odczuwające ból, cierpienie, smutek.
W tym dniu warto zastanowić się, czy mamy możliwości, by 
sprawić radość naszym domowym pupilom, by pomóc 
pokrzywdzonym przez los czy ludzi zwierzętom, by nie być 
obojętnym wobec innych zwierząt hodowlanych – np. koni, 
krów, świni, kurczaków itp. – które ludzie potrafią traktować 
wyjątkowo okrutnie.

    Wszystkim naszym braciom mniejszym życzymy zmian na 
lepsze. Pełnych brzuchów i spokojnych dni. Wolności od 
bólu, strachu i głodu. A wszystkich tym, którzy się o zwierzaki 
troszczą, ludziom dobrej woli, dziękujemy za okazane serce i 
życzymy wytrwałości!
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     W dniach 10 i 11 października, w ramach 
projektu „Szkoła przyszłości” młodzież Tech-
nikum nr 3 w Chojnicach, uczestniczyła w za-
wodach Robotics School Challenge 2018 
zorganizowanych przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy. Były konkurencje 
zręcznościowe i programistyczne. Zawod-
nicy tworzyli oprogramowanie dla platform 

mobilnych sterowanych przez operatora oraz 
w pełni autonomicznych z wykorzystaniem 
mikroprocesorów arduino. W pierwszym dniu 
zawodów zespoły ze szkół powiatu chojnic-
kiego w tym młodzież TECH3 Chojnice, pro-
jektowała oprogramowanie zgodnie z zada-
niami konkursowymi, a w drugim dniu odbyły 
się prezentacje.                          J.Fiałkowski

      Dnia 16 października obchoziliśmy 
40 rocznicę wyboru kard. Karola   
Wojtyły na papieża Jana Pawła II.

      Natomiast 22 października w kalen-
darzu liturgicznym kościoła katolic-
kiego przypada wspomnienie św. Jana 
Pawła II. Tego właśnie dnia w auli 
,,Jedynki''odbył się apel pamięci na-
szego wielkiego Polaka. Chór szkolny 
,,Fantazja'' po kier. p. Michała Lesz-
czyńskiego przygotował piosenki oraz 
wiersze poświęcone św. Janowi Pa-
włowi II. Rozważanie o św. Papieżu 
poprowadził ks. Rafał Kulwikowski. Na 
scenie został ustawiony obraz – wize-
runek Jana Pawła II ułożony z puzzli, 
który został wypożyczony na tę okazję
z kościoła gimnazjalnego, gdzie znaj-
duje się wystawa obrazów polskiego 
papieża ułożonych z puzzli autorstwa p. 
Piotra Puczyńskiego.

(fot. M. Leszczyński)

    We wtorek 2 października odbyła się 
uroczystość pasowania uczniów klas pier-
wszych. Ślubowanie to dla dzieci i rodziców 
bardzo ważne wydarzenie, któremu towa-
rzyszyły eleganckie stroje, uśmiechnięte 
buzie i wypieki na twarzach. 
    Data tej uroczystości została wybrana 
nieprzypadkowo. Tego dnia w 1939 roku 
zmarł Jan Karnowski patron naszej szkoły - 
mówiła pani  Dyrektor Aleksandra Mroczkow-
ska. To właśnie za sprawą kaszubskiego 
poety przy ul. Tuwima 2 duży nacisk kła-
dziony jest na kulturę regionu, m..in. już od 
pierwszej klasy dzieci mają szanse uczyć się 
języka kaszubskiego.
     Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły 
dbać o dobre jej imię, pilnie się uczyć, sza-
nować rodziców i nauczycieli, swoją nauką
i zachowaniem starać się jak najlepiej służyć 
ojczyźnie. Do złożenia przyrzeczenia zostali 
zobligowani także rodzice. Obiecali swoim 
pociechom uważnie ich słuchać, doceniać to, 
co  jest w nich najlepsze, często je przytulać,  
zawsze służyć dobrą radą, pomagać i wspie-
rać, gdy będzie w potrzebie. Dużym przeży-
ciem dla dzieci było pasowanie ich na 
uczniów naszej szkoły przez Panią dyrektor 

Aleksandrę Mroczkowską wielkim magicz-
nym ołówkiem.  Każde z dzieci otrzymało na 
pamiątkę uroczystości akt ślubowania i przy-
bory szkolne. Na twarzach naszych najmłod-
szych widać było uśmiech i zadowolenie,
a na twarzach rodziców dumę ze swoich 
pociech. Wszystkim pierwszakom życzymy 
wielu sukcesów! 

     12 października uroczyście obchodzono 
,,Dzień Edukacji Narodowej'' w SP 1. O tym 
dniu mówiły ciekawe gazetki na korytarzach
i w klasach przygotowane przez uczniów. 
Samorząd szkolny przygotował ciekawą 
audycję szkolnego radiowęzła dedykowaną 
nauczycielom. Nie zabrakło życzeń i kwiatów. 
W tym dniu nie zapomniano także o poległych 
nauczycielach, którzy oddali swoje życie 
abyśmy dziś mogli uczyć się w wolnej Polsce. 
Uczniowie na czele z Pocztem Sztandaro-
wym, przy dźwiękach werbla przemaszero-
wali pod pomnik Pomordowanych Nauczycieli 
aby uczcić ich pamięć, złożyć wiązankę 
kwiatów i zapalić znicz. Popołudniowe 
świętowanie nauczyciele ,,Jedynki'' rozpo-
częli od Mszy św. w kościele gimnazjalnym 
sprawowanej w intencji nauczycieli i praco-
wników szkoły również zmarłych. Mszę św. 
sprawowali księża katecheci, a oprawę 
liturgiczną i muzyczną przygotowali nauczy-
cieli. Następnie grono pedagogiczne i praco-
wnicy szkoły wraz z emerytami spotkali się 
przy wspólnym stole.      (fot. M. Leszczyński)
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CENTRUM          SZTUK WALKI    Dnia 16 października br. w Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory 
Tucholskie" w Chocińskim Młynie odbyła się 
Konferencja Naukowa pn. Rezerwat Biosfery 
"Bory Tucholskie" 2.0.
   Organizatorami konferencji byli: Lokalna 
Grupa Działania Sandry Brdy oraz Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat 
nad konferencją objął Główny Konserwator 
Przyrody Pani Minister Małgorzata Golińska.
  Konferencja zgromadziła osoby, które 
odegrały znaczącą rolę w procesie tworzenia 
Rezerwatu Biosfery oraz przez ostatnie lata 
angażowały się w promocję tej światowej 
marki. W konferencji udział wzięli m.in. 
przedstawiciele samorządów wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych, przedstawiciele 
administracji lasów państwowych, repre-
zentanci parków narodowych i parków 
krajobrazowych, organizacji pozarządowych 
oraz środowiska naukowego. Swoją 
obecnością zaszczycili członkowie Komitetu 
Narodowego ds. Współpracy z Między-
narodowym Programem Człowiek i Biosfera 
(UNESCO-MAB) z Przewodniczącym Profe-
sorem Romanem Soją na czele oraz repre-
zentanci Instytutu Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
     W trakcie spotkania zaprezentowano 
następujące zagadnienia:
1. Droga ku powiększeniu RBBT - Grażyna 

Wera-Malatyńska, prezes LGD Sandry 
Brdy.

2. Osiem lat funkcjonowania RBBT - bilans 
korzyści - Janusz Kochanowski, dyrektor 
Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

3. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie 2.0 - 
prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz, 
członek Polskiego Komitetu Narodowego 
UNESCO-MAB, przewodniczący Rady 
Koordynacyjnej RBBT.

4. Rezerwaty biosfery jako przedmiot i forma 
ochrony przyrody - prof. dr hab. Roman 
Soja, przewodniczący Polskiego Komitetu 
Narodowego  UNESCO-MAB.

5. Teoria a rzeczywistość w zarządzaniu 
Bilateralnym Rezerwatem Biosfery Karko-
nosze - dr inż. Andrzej Raj, dyrektor 
Karkonoskiego Parku Narodowego.

6. Słowiński Rezerwat Biosfery - reorga-
nizacja - Grzegorz Kupczak, Słowiński 
Park Narodowy.

7. Szata roślinna Borów Tucholskich: przes-
trzenna i czasowa zmienność bogactwa 
gatunkowego, stanu biomasy, zasobów 
węgla organicznego i spełnianiu usług 
ekosystemowych - prof. dr hab. Andrzej 
Nienartowicz, członek Polskiego Komitetu 
Narodowego UNESCO-MAB, przewod-
niczący Rady Koordynacyjnej RBBT.

8. RBBT marką regionu - propozycje działań 
promocyjnych - dr hab. Mieczysław Kunz, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

    Podczas sesji okolicznościowej prof. dr 
hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN) zapre-
zentował sylwetkę Profesor Alicji Breymeyer, 
wieloletniej Przewodniczącej Polskiego 
Komitetu Narodowego UNESCO-MAB. Pani 
Profesor odegrała istotną rolę w procesie 
tworzenia rezerwatów biosfery w Polsce. To 
także dzięki Jej wielkiemu zaangażowaniu 
Bory Tucholskie zostały włączone do mię-
dzynarodowej elitarnej grupy - sieci rezerwa-
tów biosfery. Konferencja zakończyła się 
odsłonięciem pamiątkowej tablicy, dla 
uhonorowania zasług i podkreślenia działań 
Pani Profesor Alicji Breymeyer.
                                                              /AT/

http://www.pnbt.com.pl/konferencja_naukowa_rezerwat_
biosfery_bory_tucholskie_20-56,1670,55

     W dniu 20.10.2018 r. Zarząd Miejski Ligi 
Obrony Kraju wspólnie z UM Chojnice zor-
ganizował i przeprowadził na strzelnicy 
sportowej w Nieżychowicach znajdującej się 
przy Stacji Paliw kolejne zawody strzeleckie 
dla miłośników tej dyscypliny sportowej. 
Zawody strzeleckie pod nazwą „Chojnicka 
Jesień 2018” odbyły się kategorii strzelania

z pistoletu sportowego tzw. ksp – 20. Do 
udziału przystąpiło łącznie 33 zawodników. 
Główne trofeum zawodów  „Puchar Jesieni 
2018” zdobył Artur Wilk z m. Lichnowy uzys-
kując 183 punkty wyprzedzając Wojtka Gołę-
biewskiego z Chojnic pkt. 180 oraz Tomasza 
Polaka z Gdańska, który zdobył 176 pkt.

 Jarosław Frączek

    14 października to szczególna data zarów-
no dla uczniów jak i nauczycieli. Dzień Edu-
kacji Narodowej to dla społeczności szkolnej 
Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod 
Krojantami w Chojnicach dzień szczególny
i potrójna okazja do świętowania. Przede 
wszystkim już kolejna, 88 rocznica powstania 
naszej szkoły. W tym dniu również dzięku-
jemy naszym nauczycielom za ich trud, 

serce, wkład w nasze wychowanie i naucza-
nie. W tym szczególnym dniu przyjmujemy 
oficjalnie do naszej społeczności szkolnej 
uczniów klas pierwszych poprzez ślubowa-
nie na sztandar szkoły, którzy od września 
tworzą wraz z nami wielką szkolną rodzinę. 
Czekają nas same radosne chwile nauki jak
i integracji szkolnej.
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    W środę 24 października 2018 roku w Czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 
promocja najnowszego – 25. numeru „Kwar-
talnika Chojnickiego”. Czasopismo ma cha-
rakter społeczno-kulturalny, a jego wydawcą 
jest biblioteka.
    Zebranych przywitała Anna Lipińska, dyre-
ktor MBP, a następnie głos zabrał Kazimierz 
Jaruszewski, redaktor naczelny, który przy-
bliżył zawartość „Kwartalnika Chojnickiego”
i zachęcił do lektury. Podkreślił przede wszy-
stkim, że obecny numer jest jubileuszowy,
a o początkach pisma można przeczytać we 
wstępie. Następnie wspomniał między in-
nymi o pierwszej części, która tym razem 
poświęcona jest Patriotycznym Chojnicom. 
Znajduje się w niej fragment pracy magis-
terskiej Natalii Dłużewskiej oraz artykuły 
przedstawiające sylwetki Jana Kaletty i ks. 
Antoniego Wolszlegiera. Kolejne stałe części 
pisma to Kronika chojnicka, Z dziejów miasta, 
Chojnice i okolice oraz Oficyna artystyczna. 
W Kronice znalazły się m.in. wydarzenia, 
które odbyły się w Chojnicach w minionym 
kwartale lub są związane z naszym miastem. 
Artykuł znajdujący się w rubryce Z dziejów 
miasta poświęcony jest ks. Teofilowi Schul-
zowi, zaś Pelplin, a szczególnie analiza jego 
nazwy przedstawiona jest w kolejnym dziale. 
„Kwartalnik Chojnicki” zamyka Oficyna ar-
tystyczna, której bohaterem jest fotograf 
Aleksander Knitter.
     W dalszej części spotkania Anna Lipińska 
poprosiła o zabranie głosu autorów i boha-
terów 25. numeru czasopisma. Jako pier-
wszy wypowiedział się Aleksander Knitter, 
który zaprosił do przeczytania rozmowy prze-
prowadzonej przez Emilię Kalittę i obejrzenia 
zdjęć znajdujących się w „Kwartalniku”. 
Dyrektor MBP podziękowała fotografowi za 
wykonanie zdjęć bibliotekarzom, które 
pojawiły się na wystawie Kulisy pracy 
bibl iotekarzy, a także pogratulowała 
zdobycia nagrody Grand Prix Wielkiego 
Konkursu Fotograficznego „National Geo-
graphic”. Następnie Edmund Hapka (na zdj.), 
Zasłużony Obywatel Miasta Chojnice, który 
jest bohaterem jednego z tekstów, podzię-
kował burmistrzowi i radnym za przyznanie 
mu tego tytułu. Wspomniał także o projektach 
oświetlenia, które wykonywał w mieście, 
ostatnich podróżach do Republiki Południo-
wej Afryki i Azerbejdżanu, a także zachęcił 
wszystkich do pomagania sobie nawzajem. 
Jacek Klajna autor artykułu o Edmundzie 
Hapce, opowiedział o przebiegu rozmowy, 
którą z nim przeprowadził. – „Kiedy przy-
szedłem do domu Edmunda i zobaczyłem 
owoce pasji kolekcjonerskiej, wiedziałem, że 

gramy na tę samą nutę. Jest to człowiek, 
który swoją bezinteresowną pracą zasłużył 
na ten tytuł” – mówił Klajna.
   Październikowa promocja „Kwartalnika 
Chojnickiego” co roku odbywa się w ramach 
Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej, które 
tym razem trwały od 13 października. O ich 
przebiegu opowiedziała prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego Janina Kosiedo-
wska, która w tym numerze jest również 
bohaterką rubryki Trzy pytania do… Na 
zakończenie o przyczynach wyboru tematu 
swojej pracy magisterskiej, której fragment 
znajduje się w pierwszym dziale Patriotyczne 
Chojnice, opowiedziała Natalia Dłużewska. – 
„Największym bohaterem powstania tej 
pracy był mój dziadek, który w dzieciństwie 
opowiadał mi o granicy, znajdującej się za 
Chojnicami” – mówiła Dłużewska. Dodała, że 
gdy poszła na seminarium magisterskie, to 
przypomniała sobie o tych opowieściach
i zdecydowała się na napisanie pracy „Powiat 
chojnicki w sąsiedztwie granicy z Niemcami 
w latach międzywojennych”. Na koniec stwie-
rdziła, że każdemu życzy takiego tematu,
z którym jest się związanym. Z pracą w cało-
ści można się zapoznać w Pracowni Doku-
mentacji Regionalnej MBP.
    „Kwartalnik Chojnicki” jest czasopismem 
bezpłatnym, dostępny jest we wszystkich 
działach Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chojnicach.

Tekst i foto:MBP w Chojnicach

    W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choj-
nicach 17 października gościł Wojciech 
Bonowicz – poeta, publicysta i dziennikarz, 
autor książek o Józefie Tischnerze. Spotka-
nie było jednym z akcentów Chojnickich Dni 
Tischnerowskich.

    Wszystkich, którzy przyszli do Czytelni 
przywitał przedstawiciel organizatorów 
Chojnickich Dni Tischnerowskich – Przemy-
sław Zientkowski. Poinformował też o tym, co 
już wcześniej się wydarzyło w ramach tego 
cyklu. Następnie głos zabrał Wojciech 
Bonowicz, który mówił o ks. Józefie Tisch-
nerze – jego życiu i filozofii – w oparciu o swo-
ją książkę „Kapelusz na wodzie. Gawędy
o księdzu Tischnerze” wydaną w 2010 roku. 
Wypowiedzi autora przeplatane były fra-
gmentami książki, które czytał Grzegorz 
Szlanga, reżyser i aktor Chojnickiego Studia 
Rapsodycznego.

– „Warto Tischnerem się dzielić” – podkreślił 
na wstępie Wojciech Bonowicz. Zauważył, że 
w Polsce co chwilę ktoś zajmuje się 
Tischnerem, że ludzie poszukują w filozofii 
tego najbardziej popularnego w Polsce 
myśliciela katolickiego, sensu i radości życia, 
które go w życiu cechowały. – „Nawet Choj-
nice są zarażone Tischnerem” – stwierdził. 
Dodał, że ten duchowny i filozof budził
w ludziach emocje i dawał energię do życia. 

Także on sam pozostaje wciąż pod jego 
wpływem.

     W książce „Kapelusz na wodzie” Wojciech 
Bonowicz zamieścił sporo anegdot wywo-
łujących uśmiech, gdyż próbował w ten 
sposób przybliżyć aurę, którą filozof 
emanował. W trakcie spotkania przytoczył 
niektóre, w tym jedną z wypowiedzi Tisch-
nera o sobie samym: „Czasami się śmieję, że 
najpierw jestem człowiekiem, potem 
filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero 
potem księdzem”. Gość bardzo ciekawie 
mówił o Tischnerze. Podkreślił znaczenie 
jego góralskiego pochodzenia i silnego 
oparcia w kulturze góralskiej. Zwracał uwagę 
na niektóre z tez myśliciela. – „Tematem, 
który interesował Tischnera był człowiek” – 
mówił. Podkreślił, że profesor potrafił przy-
znać komuś innemu rację, co jest niezwykle 
trudne, że zawsze sugerował spojrzenie na 
daną sprawę oczami innego człowieka. – „Ta 
zgodność, integralność była dla mnie 
niezwykle inspirująca” – przyznał.

     Organizatorami spotkania w ramach 
Chojnickich Dni Tischnerowskich są Urząd 
Miejski w Chojnicach i Uniwersytet im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a MBP 
w Chojnicach jest jednym z partnerów.

Tekst i foto:MBP w Chojnicach
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 Mijają dwa tygodnie od wyborów i jest w tej 
chwili czas na kilka refleksji. Jestem przekonany, że 
zapamiętamy te wybory na długo i to z kilku powodów.

Duża konkurencja i ciekawa kampania wyborcza.

 Otóż nigdy nie zdarzyło się tak, aby kandy-
dowało aż pięć osób! W związku z tą sytuacją wiele 
osób przewidywało 2 turę w Chojnicach. Założenia tak 
prognozujących były proste: B. Bluma – PiS – 20%, M. 
Brunka – PChS – ok. 15-20%, L. Redzimski – 15-20%, 
a A. Finster ? Może załapie się na II turę? – może ok., 
40%. O tym, że takie myślenie i planowanie było 
świadczy wypowiedź np. B. Blumy, który powiedział, że 
wygra ze mną w I turze! Jan Zieliński (współpracował 
ze mną II kadencje- był wiceburmistrzem) wieszczył mi, 
że jak wystartuje L. Redzimski, to II tura jest murowana! 
No cóż, dla mnie szczęśliwie te prognozy się nie 
sprawdziły – otrzymałem 65% głosów i z całego serca 
dziękuję!

 Przeżywałem te wybory jak każde inne. Zaw-
sze do wyborów idę z pełną pokorą i rachunkiem 
sumienia, który obejmuje analizę realizacji programu 
wyborczego. To były moje już 5-te wybory i okazało się, 
że dzięki wyższej frekwencji otrzymałem ok. 2 tys. 
głosów więcej niż 4 lata temu.

 Kampania była ciekawa, ale wspólnie z Ada-
mem Kopczyńskim (szef mojej kampanii) przewi-
dzieliśmy prawie wszystkie zdarzenia. Mariusz Brunka 
wydał publikację i myślał, że „skoczy mi ciśnienie” jak ją 
przeczytam. Nie skoczyło, ponieważ jej zawartość, to 
kwintesencja zachowań i „poezji” pana Mariusza
z całych przeszłych 4 lat. Muszę przyznać, że napisać 
coś, to jednak wysiłek, ale warto porzucić konfabulacje 
i nieprawdziwe informacje na rzecz uczciwej debaty.
B. Bluma prowadził kampanię bardziej wizerunkową, 
za Nim stał przecież PiS i pan poseł. Sądził, że to silne 
aktywa, ale jak okazało się w Chojnicach „tak to nie 
działa”. Mądre stwierdzenie wygłosił przed wyborami
p. M. Wałdoch. Powiedział, że ten, kto narzuci narrację 

ten wygra. Słusznie przewidział, że będę starał się być 
najgłośniejszym narratorem. Pan A. Myszkowski z Ku-
kiza był kandydatem antysystemowym. Powiedziałem 
zresztą, że ze swoimi poglądami i z tym co chce zrobić 
powinien kandydować do Sejmu. Samorząd to nie 
„poligon doświadczalny” – to praca i efekty lub ich brak.

 Ostatni z moich konkurentów, p. L. Redzimski 
prowadził, w mojej ocenie, brzydką kampanię. Nastawił 
się na personalny atak na mnie (stary, zmęczony, sfrus-
trowany…). Biegał z kamerą po podwórkach, w pew-
nym momencie zagalopował się i powiedział, że
w Chojnicach nic nie ma, a przecież na początku 
kampanii wyświetlił film „piękne Chojnice”. To była 
sprzeczność. Być może ciekawi Was dlaczego w pew-
nym momencie sparodiowałem p. Leszka? Otóż choj-
niczanie mówili mi, że p. Leszek siedzi, chodzi, a za 
Nim kamera, a On wszystko czyta. Myślę, że sens jest 
w mówieniu „co nam w duszy gra”, a nie na czytaniu.

 Tak powstał mój film, który na FB pobił rekordy 
popularności, chociaż w pewnym momencie było mi żal 
p. Leszka i zastanawiałem się czy dobrze zrobiłem. Te 
wątpliwości pozostają do dzisiaj, ale słusznie potem już 
nie wchodziłem więcej w bezpośrednią dyskusję „na 
filmiki”.

Nie obyło się bez Sądu.

 Niestety! Niechętnie, ale musiałem sięgnąć po 
rozstrzygnięcie sądowe. Proszę zauważyć, nie wnosi-
łem o przeprosiny, o jakieś pieniądze na szczytny cel. 
Prosiłem tylko o sprostowanie nieprawdziwych infor-
macji. Sprawę wygrałem, trzy problemy musiał p. Le-
szek prostować, w dwóch przypadkach Sąd uznał, że 
treści „były ocenne”. Jaki szok przeżyłem, gdy na FB
p. Redzimskiego przeczytałem, że On wygrał w 5-ciu 
tematach, a ja tylko w trzech! No cóż, nie warto zakła-
mywać rzeczywistości. Gdyby L. Redzimski zapytał 
mnie dlaczego przegrał, to mam odpowiedź. Zrobił 
kilka błędów. Pierwszy – „wyskoczył jak Filip z konopi”. 
Na ostatnią chwilę stwierdził: chcę być burmistrzem! To 

błąd. O tym, że p. Brunka i p. Bluma chcą, to chojni-
czanie wiedzieli na długo przed wyborami. Cel p. Re-
dzimskiego był destruktywny, On uważa, że ja mam 
wielki wpływ na Platformę, dlatego myślał, że ważniej-
sze było to „aby mi przyłożyć” niż to żeby być bur-
mistrzem. Drugi – w kampanii zajął się sam sobą. To 
skutkuje tym, że listy zdobyły mało głosów i nikt 
włącznie z p. Leszkiem nie jest radnym RM Chojnic! 
Trzeci – sposób narracji – wszystko jest źle, miasto 
umiera, nie ma się gdzie podziać, wszędzie jest lepiej, 
a u nas marazm. Chojniczanie w to nie uwierzyli
i dobrze!

 Wiem, że rozpisałem się o L. Redzimskim, ale 
mam też dla Niego przesłanie. Chciałbym, żeby wrócił 
swoją postawą i zachowaniem do tego L. Redzims-
kiego, którego poznałem przeszło 25 lat temu! Do 
sympatycznego, otwartego socjologa i wykładowcy! 
Serdecznie tego życzę. Ma na pewno o czym myśleć
i rozważać – no i jeszcze jedno, warto zmienić 
doradców, byli bardzo kiepscy. 

Opadł kurz wyborczy.

 Już w poniedziałek po wyborach rzuciłem się 
do pracy, kończymy ChCK. To będzie hit! Duma 
Chojnic na wiele lat. To będzie nowy obiekt, z którego 
będziemy dumni. Powyborcza arytmetyka jest dobra. 
Mam 10 radnych z mojego komitetu, jest 4 z Platformy. 
Porozumieliśmy się, będziemy ciężko pracować. Będę 
też współpracował z radnymi z PiS-u, no i mam też 
„rodzynka” – M. Brunkę! Dobrze, że jest, znam Go 
dobrze. Też powinien wyciągnąć wnioski. Myślę, że p. 
K. Kaczmarka powinien zamienić na „Pana Kowalskie-
go”, który nie będzie konfabulował i nie będzie kłamał! 

            To już za nami! A co nas czeka? Praca, praca
i jeszcze raz praca, przecież na ciężką pracę się 
umówiliśmy.  Ja jestem gotowy, a Wy?
     
               Pozdrawiam  Arseniusz Finster
      Burmistrz Chojnic



Burmistrz w (o)płotkach.

    Różniły się od wcześniejszych. Arseniusz Finster, udzielny władca 
chojniczan od 20 lat, po raz pierwszy został zmuszony do tak szerokiej
i kosztownej kampanii. Dlaczego? Ano dlatego, że w powszechnym 
odczuciu, po raz pierwszy była szansa na drugą turę. Aby temu zapobiec, 
musiał zastosować wiele środków oddziaływania, czasem niezbyt 
chlubnych n.p. z blokowaniem płotków metalowych dla kandydatów
z innych list. We wcześniejszych wyborach dzielone one były równo 
między wszystkie komitety. Tym razem otrzymały je tylko dwa ściśle 
powiązane z włodarzem. Jego tłumaczenia na konferencji prasowej,
w odpowiedzi na protest wszystkich pozostałych komitetów, były mało 
przekonywujące. Płotki stanowią własność miasta czyli nas wszystkich,
a nie tylko burmistrza. Oczywiście nie to przesądziło o jego bardzo 
dobrym wyniku (ponad 65 %). Startujący włodarz, o ile nie wywinie 
jakiegoś drastycznego numeru, ma ok. 20 % z własnego wyniku jako 
bonus wyborczy.  Wielu mieszkańców, na co dzień mocnych krytyków 
poczynań Finstera, i tak na niego głosuje, bo obawia się jakichkolwiek 
zmian. Często mówią, że miał bardzo dobre dwie pierwsze kadencje,
a potem bywało różnie. W ostatniej, ich zdaniem najsłabszej, dostrzegają 
wyraźne zmęczenie Arseniusza, a i tak na niego głosują, „ bo tyle zrobił”. 
Z tej logiki wynika że Finster miał szczęście, że dwadzieścia lat temu 
wybierała go Rada Miejska, bo ci mieszkańcy wtedy na pewno na niego 
nie zagłosowaliby. Sprzyjała mu też wojna polsko-polska na górze, która 
została przeniesiona (niestety!) przez telewizornię i inne krajowe media 
na szczebel naszych samorządów. Nasz włodarz postrzegany jest jako 
zdecydowanie antyPiSowski. Tę część elektoratu zmobilizował również 
jego ratuszowy pełnomocnik Przemysław Zientkowski ostrym pole-
micznym artykułem wobec księdza Janusza Chyły. Zapewne można 
jeszcze dodać co nie co z arsenału Arseniusza, ale nie zmienia to faktu, 
że ponad 10 tys. mieszkańców Chojnic oddało na niego swój glos i ten 
wybór należy uszanować.

 Powiatowa karuzela stanowisk.

       W powiecie tradycyjnie. Dostali się radni z pięciu komitetów, a więc 
zawiązano koalicję. Po 16 listopada rada wybierze nowy, a właściwie 
stary Zarząd Powiatu (nieco odświeżony). Marek Szczepański zostanie 
starostą, wicestarostą Mariusz Paluch, a etatowym członkiem Zarządu 
Stanisław Skaja czyli zamiana stołków z poprzedniego rozdania. Dojdą 
nieetatowi członkowie Zarządu Stefania Majewska-Kilkowska oraz 
Jarosław Schumacher. Zrozumiale jest, że aby utrzymać koalicję rozdaje 
się stanowiska w radzie. Należy jednak zachować w tym umiar. Cztery 
lata temu bulwersowało utworzenie dodatkowej Komisji Sportu, Kultury
i Promocji tylko po to, by stanowiskiem przewodniczącego powiązać 
koalicyjnego radnego (na marginesie świetnego działacza sportowego). 
Tym razem przegięciem będzie funkcja wiceprzewodniczącego rady dla 
wybranego po raz pierwszy 26-letniego kandydata (nie umniejszając nic 
jego wysokim kwalifikacjom zawodowym czy aktywności społecznej).  
Kolejny raz radni PiSu będą w opozycji. Zapowiadają się bardzo ciekawe 
sesje Rady Powiatu.

Koniec Redzimskiego?

       Tych wyborów nie zaliczam do udanych, jednak pogłoski o mojej 
śmierci samorządowej są przedwczesne. Poparcie wielu chojniczan dla 
mojego programu zmobilizowało mnie do powołania stowarzyszenia, 
aby realizować wyborcze postulaty. O szczegółach dowiecie się Państwo 
na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Chojniczanie.pl.

      Decyzja zapadła. Burmistrz dalej będzie włodarzył 
dysponując większością w radzie miasta. Obok włas-
nych może też liczyć na 4 radnych PO i 2 ChRS. 
Główny trzon opozycji stworzy teraz klub PiS, zaś 
PChS zachowa w radzie wyłącznie reprezentację 
jednoosobową. Z wyrokami wyborców nie należy 
dyskutować. Zawsze twierdziliśmy, że ludzie mogą 
sobie wybrać kogo tylko chcą. Istotnej różnicy intelek-
tualnej między dwoma obozami naszego samorządu 
nikt nie zauważy. Jedni słuchają swojego pryncypała, 
drudzy – prezesa!

     Mam jednak prawo do smutku, jaki wywołuje u mnie 
poczucie osamotnienia w związku z utratą mandatów 
przez Marzennę Osowicką i Macieja Kasprzaka. 
Lojalnie wspierali mnie przez te lata. Od dziś muszę 
radzić sobie sam. W kończącej się kadencji świadomie 
dążyliśmy do ukazania na ile opozycja, o ile zachowuje 
się jak przystało na opozycję, może wpływać na 
samorządową rzeczywistość. Jedni nas lubili, inni nie, 
ale nikt nie kwestionował tego, że jesteśmy opozycją 
realną. Początkowo wywoływało to sporo emocji po 
stronie burmistrza, ale trzeba przyznać, iż ostatnio było 
już we wzajemnych relacjach więcej merytorycznego 
sporu. Pozostajemy przy swoim zdaniu, a przyszłość 
pokaże jak będą się układały stosunki PChS z wło-
darzem. Władza nie była nigdy naszym głównym 
celem. Chodziło nam o obywatelski, demokratyczny, 
partycypacyjny kształt chojnickiego samorządu.

   W nadchodzącej kadencji uznajemy pierwszeństwo 
PiS w reprezentowaniu tego co miałoby być alter-
natywą dla rządzących miastem. Najbliższe miesiące 
pokażą ile propozycji zgłosi to ugrupowanie, jakie 
działania podejmie w sprawie występujących w Choj-
nicach patologii. Życząc radnym PiS powodzenia, 
liczymy na konkrety, a nie tylko pozory działalności. 
Pobożnymi życzeniami bowiem złego lepszym się nie 
zastąpi.

   Przed nami setna rocznica odzyskania niepodle-
głości. Nie będzie nadużyciem powołanie się przy tej 
okazji na słowa Marszałka Piłsudskiego: Być zwycię-
żonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na 
laurach to klęska. Dlatego kontynuujemy swoje 
działania. W niedzielę 11 listopada o godz. 10.00 
wszystkich zapraszamy na 12. Bieg dla Niepodległej, 
który odbędzie się w Parku 1000-lecia. Ilość uczes-
tników ograniczona, więc zapraszamy do odwiedzenia 
profilu: facebook/PChSChojnice w celu dokonania 
bezpłatnej rejestracji biegaczy. Niech ta piękna, 
narodowa rocznica stanie się okazją do radosnego 
świętowania niepodległości, o którą nasi przodkowie 
musieli walczyć, a my dziś nie zawsze potrafimy ich 
dokonania w pełni docenić.
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Okręg Lista  Pozycja Nazwisko i imię   wynik Mandat

1 PiS  1 DALECKA Mirosława Elżbieta 1 839 Tak
1 Platforma.N 1 SZCZEPAŃSKI Marek  1 652 Tak
3 Dla M,G i P 1 ORZŁOWSKI Tomasz Zbigniew 1 454 Tak
4 Platforma.N 1 SCHUMACHER Jarosław Franciszek 1 387 Tak
3 Platforma.N 1 SKÓRCZEWSKI Robert  1 177 Tak
1 Platforma.N 2 PALUCH Mariusz Zbigniew  1 052 Tak
1 Platforma.N 3 STASIŃSKA Aleksandra Beata 897 Tak
3 PiS  1 RODZEŃ Marek   852 Tak
1 PiS  3 SZMAGLINSKI Marek  801 Tak
1 Platforma.N 10 SKAJA Stanisław Feliks  770 Tak
1 Bezpartyjni 1 KLAJNA Jacek Jarosław  722 Tak
4 PiS  1 POKRZYWINSKI Mariusz Jarosław 657 Tak
2 PFS  2 WIRKUS Eugeniusz Józef  589 Tak
2 Platforma.N 2 GOLIŃSKI Waldemar Grzegorz 580 Tak
2 PiS  1 ROLBIECKI Wojciech  566 Tak
4 Dla M,G i P 1 JAKUBOWSKI Maciej  522 Tak
2 Platforma.N 1 STĘPIEŃ Bożena Grażyna  514 Tak
1 PiS  2 DOLNY Andrzej   514 Nie
4 Platforma.N 2 KROPIDŁOWSKA Teresa  490 Tak
1 Platforma.N 5 BŁONIARZ-GÓRNA Maria Zofia 466 Nie
4 PiS  5 GRUŹLIŃSKI Zbigniew Zygmunt 442 Nie
1 PFS  2 RZĄSKA Sławomir   433 Tak
2 PFS  1 MAJEWSKA-KILKOWSKA Stefania  418 Tak
3 Dla M,G i P 2 BIELIŃSKI Zenon   414 Nie
1 Platforma.N 8 KOWALIK Jacek Jakub  405 Nie
4 PFS  3 ŁANGOWSKI Mateusz Henryk 405 Tak
2 PFS  7 RYDYGIER Barbara Janina  379 Nie
4 PFS  1 JANKOWSKI Marek Szczepan 372 Nie
4 Platforma.N 3 LITERSKI Radosław Józef  371 Nie
4 Dla M,G i P 2 ROPIŃSKA Dorota   370 Nie
1 PFS  1 STANKE Piotr Jerzy   365 Nie
2 PFS  6 KWIATKOWSKI Łukasz  358 Nie
3 Dla M,G i P 5 SZMAGLIK Janusz   352 Nie
1 Bezpartyjni 4 SIEWERT Jolanta Maria  351 Nie
4 Platforma.N 5 JANIKOWSKI Maciej Błażej  351 Nie
2 PiS  2 WIRKUS Stanisław Kazimierz  345 Nie
1 KUKIZ`15  1 HALIŻAK Krzysztof Stanisław  336 Nie
1 Platforma.N 9 PLATA Alicja   298 Nie
1 Bezpartyjni 3 TYLOCH Bogdan Kazimierz  288 Nie
2 PFS  3 JANUSZEWSKI Józef  286 Nie
4 PChS  1 FIEREK Jolanta Maria  281 Nie
4 Platforma.N 4 LIPINSKA Urszula Maria  274 Nie
3 PiS  2 ERDMAŃCZYK Andrzej  269 Nie
1 PFS  4 KOŁAK Radosław Tomasz  247 Nie
2 PiS  5 TOBOLEWSKA Anna Maria  246 Nie
2 PFS  4 PILACKA Danuta Teresa  246 Nie
1 PiS  10 URBAŃSKA Barbara Wanda  237 Nie
1 PiS  9 KOPERSKI Marek Franciszek  233 Nie
1 Bezpartyjni 8 NYKS Krzysztof   232 Nie
2 PFS  5 DYKIER Dominik   230 Nie
4 Platforma.N 7 SZWIL Jarosław   227 Nie
1 Platforma.N 4 BLOCH Mieczysław Józef  222 Nie
2 Platforma.N 3 GOSPODAREK Andrzej Jan  221 Nie
3 Dla M,G i P 3 REKOWSKA Beata Maria  217 Nie
4 Dla M,G i P 6 PLISZKA Joanna Ewa  207 Nie
2 A dla R  2 JANUSZEWSKA-KLAPA Katarzyna 205 Nie
4 PiS  2 HOPPE Jolanta   203 Nie
4 PChS  3 SKWAREK Małgorzata Anna  202 Nie
2 PSL  1 ŁONIEWSKI Sławomir Paweł  200 Nie
1 PiS  5 PIESIK Jan   195 Nie
3 Dla M,G i P 4 PESTKA Anna   194 Nie
1 PChS  1 KALITTA Emilia   183 Nie
1 PSL  1 ZAWADZKI Leszek Andrzej  180 Nie
2 Platforma.N 6 BARWINA Edyta   175 Nie
3 Platforma.N 2 WRÓBLEWSKA Maria  175 Nie
3 PiS  5 ZBLEWSKA Agnieszka  172 Nie
3 PiS  3 NARLOCH Elżbieta Maria  171 Nie
1 Platforma.N 6 ZIENTKOWSKI Przemysław   168 Nie
2 PChS  5 BIELIŃSKI Janusz Maciej  168 Nie
1 Bezpartyjni 2 KOŚCIELNIAK Magdalena  161 Nie
2 A dla R  1 RZEPINSKI Michał   146 Nie
3 Platforma.N 5 KIEDROWICZ Dariusz  141 Nie
4 PiS  3 STOLZ Roman Aleksy  138 Nie
2 PiS  6 JAŚTAK Maria   137 Nie
2 Bezpartyjni 4 BAŁA Dominika   136 Nie
2 Platforma.N 7 SOŁTYSIAK Monika Katarzyna 136 Nie
3 Platforma.N 4 BUZA Marek Józef   136 Nie
1 Bezpartyjni 7 BELZEROWSKI Maciej Wojciech 134 Nie
2 PiS  4 RUTKOWSKA Lucyna Bernadeta 134 Nie
4 PFS  7 JAŻDŻEWSKI Jerzy  130 Nie

Okręg Lista  Pozycja Nazwisko i imię   wynik Mandat

4 Platforma.N 6 SĘKOWSKA Danuta Mirosława 128 Nie
2 PiS  3 GWIZDAŁA Ludwik   128 Nie
1 PFS  6 PANKAU Agnieszka Danuta  127 Nie
1 PFS  3 RYBAKOWSKA Ewa Maria  122 Nie
1 PFS  8 RUTKOWSKI Ryszard  122 Nie
4 Dla M,G i P 7 KUCHARSKI Hieronim Wojciech 120 Nie
1 PiS  6 BANASZAK Jan   111 Nie
4 PiS  4 KRENSKA Janina   111 Nie
1 PiS  7 KULIKOWSKA Beata  110 Nie
2 PiS  7 GUENTHER Ignacy Marian  110 Nie
3 PiS  4 ADAMCZYK Arkadiusz  110 Nie
2 PSL  5 STOLTMAN Dominik  109 Nie
4 Dla M,G i P 3 BOROWIEC Wiesław Jan  108 Nie
1 PSL  2 CHLEBOWICZ Jeremi Adam  104 Nie
1 PiS  4 BIELAWA Teresa Marianna  100 Nie
4 Dla M,G i P 5 GOŁUŃSKI Marian Władysław 100 Nie
2 Bezpartyjni 2 ROCŁAWSKI Roman Jerzy  96 Nie
2 Bezpartyjni 1 ROLBIECKA Magdalena Maria 93 Nie
4 PFS  6 CZUŁOWSKA Romanna Maria 93 Nie
1 Bezpartyjni 9 JACHIMOWSKI Piotr  92 Nie
4 PFS  2 CZAPIEWSKA Beata Katarzyna 89 Nie
4 Bezpartyjni 2 UFNOWSKA Anna Urszula  87 Nie
1 PChS  4 TABATH Zdzisław   87 Nie
4 KUKIZ`15  1 MOLLIN Henryk Józef  83 Nie
1 PiS  8 JAŻDŻEWSKA Barbara Maria  83 Nie
1 Bezpartyjni 5 SZWANKOWSKI Hubert Andrzej 80 Nie
2 Platforma.N 4 KELLER Teresa Beata  78 Nie
4 Bezpartyjni 4 ZABROCKI Marcin   77 Nie
3 Platforma.N 3 SKIBA Krystyna   77 Nie
1 PFS  10 SZMAGLIŃSKI Tomasz  75 Nie
1 Bezpartyjni 6 ŻMICH Anna Danuta  73 Nie
2 Platforma.N 5 SCHADA BORZYSZKOWSKI Tomasz  70 Nie
1 PFS  9 CZAPIEWSKA Ewa   70 Nie
2 KUKIZ`15  1 LISZKA Błażej Szymon  69 Nie
1 Platforma.N 7 JABŁOŃSKA Renata Maria  65 Nie
1 KUKIZ`15  3 KASZUBOWSKA Natalia Magdalena 64 Nie
4 PFS  4 JARZĄBEK Małgorzata Elżbieta 64 Nie
1 KUKIZ`15  4 PAŁUBICKA Danuta   63 Nie
1 PFS  7 KULAS Aleksandra   63 Nie
1 PSL  3 KIEŁB Ireneusz Andrzej  62 Nie
4 PChS  6 KLAUZA Grzegorz   62 Nie
2 A dla R  3 ORZŁOWSKI Mateusz Damian 60 Nie
4 PFS  5 STADNICKI Sławomir Stanisław 52 Nie
2 Bezpartyjni 6 MALINOWSKI Piotr   48 Nie
2 KUKIZ`15  2 CIEMINSKA Izabela Danuta  47 Nie
1 Bezpartyjni 10 NIAZ Emilia   45 Nie
1 KUKIZ`15  2 SZLACHETKA Tomasz Piotr  45 Nie
2 Bezpartyjni 3 KRÓLIKOWSKI Marcin  44 Nie
2 PChS  1 NOWACZYK Anna   43 Nie
1 KUKIZ`15  7 ASZYK Przemysław Roman  42 Nie
2 PSL  4 ROGENBUK Maria   41 Nie
4 PChS  4 CZECHOWSKI Wiesław  41 Nie
4 PSL  2 PEPLINSKI Czesław Konrad  40 Nie
2 KUKIZ`15  3 SYNAK Mariusz   38 Nie
4 PChS  2 TOMASZEWSKA Sylwia  38 Nie
2 Bezpartyjni 7 JAŚKIEWICZ Emilia  37 Nie
2 PSL  2 NOWAKOWSKI Mirosław  37 Nie
2 PSL  3 KOTARSKA Renata Sabina  37 Nie
4 PSL  1 CHABOWSKA Dorota  37 Nie
1 PChS  3 SPRENGA Piotr Wincenty  35 Nie
4 Bezpartyjni 1 SURMA-DOBROWOLSKA Agata  34 Nie
4 PSL  3 ACKERMANN Wacław Antoni  34 Nie
1 PChS  3 TURZYŃSKA Grażyna  32 Nie
2 PChS  3 GINTER Mirosław Marcin  29 Nie
1 PSL  4 LUBCZYŃSKA- KIEŁPIŃSKA Anita  28 Nie
1 KUKIZ`15  5 GROMOWSKA Paulina Joanna 28 Nie
1 PFS  5 KUBCZAK Arkadiusz Krzysztof 28 Nie
1 PSL  6 KITOWSKA Alicja Barbara  27 Nie
4 Dla M,G i P 4 BORZYSZKOWSKA Teresa Bożena 27 Nie
4 KUKIZ`15  2 ASZYK Jadwiga Maria  26 Nie
2 Bezpartyjni 5 PAŻONTKA LIPINSKI Mariusz  23 Nie
1 KUKIZ`15  6 PIELESIAK Mariusz Antoni  22 Nie
2 PChS  4 KIERSKA Joanna Maria  20 Nie
1 PSL  9 DRABEK Adam Kazimierz  19 Nie
1 PSL  8 MARKIEWICZ Lech Marian  17 Nie
2 PChS  2 WIŚNIEWSKA Joanna  13 Nie
4 Bezpartyjni 3 KOWALKOWSKI Marcin Michał 8 Nie
1 PSL  7 LEBIEDZIŃSKA Beata  8 Nie
4 KUKIZ`15  4 KAZMIERCZAK Irmtraut Florentyna 5 Nie
4 PChS  5 MEGER Sławomir Grzegorz  2 Nie

Użyte skróty: Bezpartyjni - KWW Bezpartyjni Samorządowcy, Platforma.N - Platforma.Nowoczesna. Koalicja obywatelska, PiS - KW Prawo i Sprawiedliwość, PFS - KWW Powiatowe 
Forum Samorządowe, PChS - KW Projekt Chojnicka Samorządność, PSL - KW Polskie Stronnictwo Ludowe, A dla R - KWW Aktywni dla regionu, Dla M,G i P. - KWW Dla miasta, gminy
i powiatu, KUKIZ`15 - KWW KUKIZ`15.  Okręgi: 1 - miasto Chojnice, 2 - gmina Chojnice i Konarzyny, 3 - gmina Brusy, 4 - gmina Czersk. Pozycja - kolejność kandydata na liście wyborczej.

WYBORY, WYBORY - I PO WYBORACH

Frekwencja - W tegorocznych wyborach samorządowych 
była zdecydowanie najwyższa od lat i wyniosła w wyborach 
do powiatu 53,32%. Uprawnionych do głosowania było
w całym powiecie 74085 osób. Komisje wydały razem
w czterech okręgach 39504 kart. Po odjęciu 1873 głosów 
nieważnych (948 - postawieni więcej niż jednego krzyżyka
i 925 - niepostawienie żadnego krzyżyka) ogólna liczba 
głosów ważnych wyniosła 37590. Ta wysoka frekwencja 
określiła na poziomie 1880 liczbę głosów, której uzyskanie 
stanowiło warunek udziału listy w podziale mandatów. Nie 
spełniły tego wymogu cztery komitety: PSL, KUKIZ`15, 
KWW Aktywni dla regionu oraz PChS. 

Zwycięzcy - Niekwestionowanym zwycięzcą i liderem tych 
wyborów okazała się koalicja Platforma.Nowoczesna, która 
zdobyła 12703 głosy i uzyskała w 9 mandatów. Na drugim 
miejscu znalazł się PiS z wynikiem 9014 głosów i 5 man-
datami, a w dalszej kolejności Powiatowe Forum Samorzą-
dowe z 5363 głosami i 4 mandatami oraz KWW Dla Miasta, 
Gminy i Powiatu z 4085 głosami i 2 mandatami. Ostatnim 
komitetem, który zdołał przekroczyć próg wyborczy zostali 
Bezpartyjni Samorządowcy z 2861 głosami i 1 mandatem. 
Wysoka frekwencja zaowocowała także niespotykanymi 
wcześniej wynikami indywidualnymi. W wyborach 2014 r. 
rekordzista miał 784 głosy. W wyborach 2018 r. pojawiło się 
6 wyników powyżej tysiąca, a 514 głosów nie gwarantowało 
miejsca w radzie. Rekordzistka miała aż 1839 głosów.

Pokonani -  Największym pokonanym jest z całą pewno-
ścią Prawo i Sprawiedliwość. Po licznych zapowiedziach
w kampanii wyborczej „idziemy po władzę” zdobyło tylko 5 
mandatów zamiast oczekiwanej większości (11 mandatów, 
pozwalających samodzielnie rządzić).  Wśród kandydatów 
indywidualnych największą klęskę poniósł P. Stanke  lider 
listy PFS, który nie dostał mandatu (miał najlepszy wynik w 
wyborach 2014 r.). Startując z „jedynki” klęskę poniosła 
także była Burmistrz Czerska J. Fierek (PChS), były 
Burmistrz Czerska M. Jankowski oraz lider KUKIZ`15 - K. 
Haliżak. Wśród „znanych przegranych” jest też były poseł J. 
Kowalik, były starosta chojnicki M. Buza, radny powiatowy - 
lider listy PSL-u L. Zawadzki czy radna miejska M. Błoniarz 
Górna.
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Nr 11/2018 (75)  LISTOPAD  2018

Okręg Lista  Pozycja Nazwisko i imię   wynik Mandat
3 A. Finster 1 KUFFEL Bogdan Ludwik  885 Tak
2 PiS  1 BLUMA Bartosz Maksymilian 857 Tak
1 A. Finster 1 POLASIK Maciej Marek  683 Tak
2 A. Finster 1 SZLANGA Antoni Grzegorz 490 Tak
2 A. Finster 2 KOWALIK Stanisław Kazimierz 456 Tak
3 PiS  1 PESTKA Krzysztof Wojciech 452 Tak
2 Platforma.N 2 SZANK Marek Piotr  375 Tak
1 A. Finster 2 JARUSZEWSKI Kazimierz Marek 343 Tak
2 A. Finster 3 DĄBROWSKA Renata Maria 317 Tak
3 Platforma.N 1 KOPERSKI Jan   315 Tak
1 PiS  1 TOBOLSKI Patryk  314 Tak
3 A. Finster 6 MATTHES Sebastian Rajmund 310 Tak
2 L. Redzimski 1 REDZIMSKI Leszek Andrzej 301 Nie
1 PiS  4 JANUSZEWSKI Zdzisław Józef 290 Tak
2 Platforma.N 1 PLATA Andrzej   276 Tak
3 PiS  4 DREWEK Kazimierz  270 Tak
3 A. Finster 2 GĄSIOROWSKI Andrzej   262 Tak
2 A. Finster 4 BONA Marek Teodor  235 Nie
2 Platforma.N 8 WOJCIECHOWSKI Mariusz Rafał 221 Nie
2 PChS  1 OSOWICKA Marzenna Jadwiga 215 Nie
1 PiS  9 MRÓWCZYŃSKA Danuta  204 Nie
3 A. Finster 3 SKOCKA Iwona   191 Tak
1 Platforma.N 1 GIERSZEWSKA-DORAWA B. 190 Tak
2 A. Finster 5 ŁĘGOWSKI Marcin  190 Nie
1 A. Finster 3 MARCINOWSKI Bogdan  189 Tak
2 PiS  2 KŁOSOWSKA Janina Maria 182 Tak
1 A. Finster 9 KOPCZYŃSKI Adam Jerzy  176 Nie
3 L. Redzimski 1 PEPLIŃSKI Leszek Andrzej 171 Nie
3 A. Finster 4 ŚWIERCZEWSKI Jerzy  168 Nie
1 L. Redzimski 1 WIRKUS Grzegorz Antoni  167 Nie
1 PChS  1 BRUNKA Mariusz Jan  150 Tak
3 KUKIZ`15 1 GRUCHAŁA Michał Rajmund 140 Nie
2 PChS  2 ŻYWICKA Kornelia Katarzyna 130 Nie
3 PChS  1 KACZMAREK Kamil Wojciech 130 Nie
1 PChS  2 KASPRZAK Maciej Bogusław 127 Nie
1 PiS  2 GAWLICKI Mirosław Jan  120 Nie
3 PiS  9 WAŁDOCH Marcin Piotr  116 Nie
1 A. Finster 7 LEWIŃSKA Agnieszka  116 Nie
1 Platforma.N 3 ROLBIECKI Jordan Dawid  112 Nie
3 Platforma.N 4 TACHASIUK Dorota Iwona  103 Nie
1 A. Finster 4 KOSIEDOWSKA Janina   101 Nie
2 KUKIZ`15 1 KONIECZNY Bartłomiej Michał 95 Nie
2 PiS  4 MIELKE Andrzej Kazimierz  94 Nie
3 A. Finster 9 BOIŃSKA Bożena  94 Nie
1 PiS  5 HOPE Anna   93 Nie
1 KUKIZ`15 1 MYSZKOWSKI Artur Łukasz 92 Nie
3 PiS  5 WELTROWSKA Grażyna Ewa 91 Nie
3 Platforma.N 2 WÓJCIK Andrzej   89 Nie
3 Platforma.N 3 KOWALIK Dawid Michał  89 Nie
2 A. Finster 8 SABATOWSKA Monika  88 Nie
3 A. Finster 7 MURAWSKA Ewa Maria  88 Nie
3 PiS  8 ODEJEWSKI Marcin Tomasz 87 Nie
1 A. Finster 6 PIECHOWSKA Ewelina Milena 82 Nie
1 A. Finster 5 OTTA Damian   81 Nie
1 PiS  8 GÓRNA Romana Julietta  80 Nie
3 PiS  2 MATUSZAK Zbigniew Aleksander 80 Nie
1 A. Finster 8 KŁODZIŃSKA Aneta Monika 80 Nie
1 KUKIZ`15 2 OSTROWSKI Rafał  78 Nie
1 PiS  3 MIKOŁAJEWSKI Maksymilian 78 Nie
1 Platforma.N 2 BEHRENDT Radosław  76 Nie
3 A. Finster 8 HAŁUSZKIEWICZ Jacek   76 Nie
1 PChS  3 KREFT Alicja Katarzyna  73 Nie
1 PiS  7 DOLNA Aleksandra  72 Nie
2 PiS  9 STANISŁAWSKI Piotr Andrzej 72 Nie
2 Platforma.N 7 MEGGER Jerzy Mikołaj  70 Nie
2 A. Finster 7 PRZEŁOŻNA Kinga Jadwiga 69 Nie
1 PChS  9 STUDZIŃSKI Jacek Bronisław 68 Nie
1 Platforma.N 8 KNITTER Michał Stefan  66 Nie
2 A. Finster 9 MANIAWSKI Sławomir Stanisław 65 Nie
1 Platforma.N 5 BACZYŃSKA Marta Anna  60 Nie
3 PiS  7 KLICZKOWSKA Ewa  58 Nie
2 PiS  3 GIERSZEWSKA Joanna   56 Nie
3 PChS  2 EICHENLAUB Artur  56 Nie
3 L. Redzimski 2 BARWINA MYSZKA Justyna 54 Nie
3 KUKIZ`15 2 RZĄSKA Dominika  53 Nie

Okręg Lista  Pozycja Nazwisko i imię   wynik Mandat
3 PiS  6 GALIKOWSKA Daria Barbara 53 Nie
3 Platforma.N 5 URBAN Ewa   52 Nie
1 L. Redzimski 2 GINTER Krzysztof Mirosław 51 Nie
3 PChS  3 SKWIERAWSKA Marzena  50 Nie
1 L. Redzimski 9 REDZIMSKI Grzegorz Andrzej 50 Nie
2 Platforma.N 3 KAŹMIERCZAK Monika  48 Nie
2 Platforma.N 4 GĘBORYS Zbigniew  48 Nie
3 PiS  3 ANDRZEJEWSKA Czesława  47 Nie
3 A. Finster 5 JAŻDŻEWSKA Anna  46 Nie
3 Platforma.N 7 SENDERKIEWICZ Mieczysław  45 Nie
1 L. Redzimski 4 LESZCZYŃSKI Ireneusz Dariusz 45 Nie
3 L. Redzimski 9 SZMAGLIŃSKA-KUKAWKA Maja 45 Nie
2 A. Finster 6 STASIEK Beata Izabela  44 Nie
2 PiS  6 GRALA Magdalena  43 Nie
3 PChS  5 KASPRZAK Violetta Róża  42 Nie
1 Platforma.N 4 PIOTROWSKI Paweł  41 Nie
3 PChS  6 STUDZIŃSKI Wiktor Edmund 39 Nie
2 Platforma.N 5 MAJER Marianna   38 Nie
2 KUKIZ`15 4 BORZYCH Justyna Maria  38 Nie
2 PiS  8 MIERNIK Alicja Maria  38 Nie
1 PChS  8 NARLOCH Waldemar  38 Nie
2 Platforma.N 6 NIEMCZYK Urszula  36 Nie
1 PiS   KLINGER Marietta Katarzyna 36 Nie
2 PChS  4 KOBUS Andrzej Stanisław  36 Nie
2 PChS  3 CZEPPEK Arkadiusz Hubert 35 Nie
3 PChS  4 STRZAŁKOWSKA Barbara Irena 34 Nie
2 L. Redzimski 2 ZIELIŃSKI Jan Franciszek  33 Nie
3 KUKIZ`15 7 GUZIŃSKI Jarosław  32 Nie
1 L. Redzimski 5 PLAK Katarzyna   32 Nie
3 Platforma.N 6 WANKE Klaudia   28 Nie
3 KUKIZ`15 4 RUDZIŃSKI Patryk Tomasz 28 Nie
1 L. Redzimski 3 GWIZDAŁA Beata  27 Nie
3 L. Redzimski 3 RZEPINSKI Andrzej  27 Nie
1 KUKIZ`15 7 JETZ Daniel   26 Nie
1 Platforma.N 7 JAKUSZ-GOSTOMSKA Aleksandra 25 Nie
1 KUKIZ`15 3 SYNAK Anita   23 Nie
2 PiS  5 BOLA Jarosław Józef  23 Nie
1 Platforma.N 6 GRUSZECKA Bogumiła Anna 21 Nie
1 PChS  7 SZYCA Marzena   21 Nie
1 KUKIZ`15 4 RYL Julia Luiza   20 Nie
2 KUKIZ`15 2 POROŻYŃSKI Edward  20 Nie
2 L. Redzimski 3 PROCHOWSKI Dawid Jan  20 Nie
2 KUKIZ`15 6 JANUSZEWSKI Rafał Józef 19 Nie
3 KUKIZ`15 5 WNUK LIPINSKA Beata Mariola 18 Nie
3 PChS  8 PAWLIKOWSKI Michał Stefan 18 Nie
2 L. Redzimski 5 PIĄTEK Emilia Urszula  16 Nie
3 L. Redzimski 4 SKAZA-KOZŁOWSKA Halina  16 Nie
1 KUKIZ`15 6 ZAPARUSZEWSKA Joanna  15 Nie
3 KUKIZ`15 3 WIŚNIEWSKA Anna Katarzyna 15 Nie
2 L. Redzimski 9 PILCEK Krzysztof Piotr  15 Nie
2 PiS  7 DRĄŻEK Romana Dorota  14 Nie
2 KUKIZ`15 3 MELLER Anna   13 Nie
1 L. Redzimski 8 ZABROCKA Ewa Jadwiga  13 Nie
1 L. Redzimski 7 SYNAK Elżbieta Ewa  11 Nie
1 PChS  4 MISZEWSKA Jolanta Marzena 10 Nie
1 PChS  5 DZIUBEK-KIMEL Karolina  10 Nie
2 PChS  7 GĄSIOROWSKA Joanna Daria 10 Nie
1 KUKIZ`15 5 PIEPIÓRKA Magdalena  9 Nie
1 L. Redzimski 6 HOMA Krzysztof Mirosław  9 Nie
2 L. Redzimski 4 RESZCZYŃSKI Zygmunt Alfons 9 Nie
3 L. Redzimski 6 BLOCH Daniel   9 Nie
3 L. Redzimski 5 PRZEWOSKI Tadeusz Józef 7 Nie
3 L. Redzimski 7 WIRKUS Maria Danuta  7 Nie
3 KUKIZ`15 6 SIKORA-ADAMCZYK Barbara 6 Nie
2 PChS  8 RATAJCZYK Magdalena Krystyna 6 Nie
3 PChS  7 SZKARŁAT Lidia Brygida  6 Nie
2 L. Redzimski 6 DOPIERAŁA Joanna  6 Nie
2 L. Redzimski 8 ŚCIBIŃSKA Klaudia Kinga  6 Nie
3 L. Redzimski 8 GRZĘBOWSKI Waldemar   6 Nie
2 KUKIZ`15 5 ZDANOWICZ Leokadia Zofia 5 Nie
2 PChS  6 SZYDEŁ Augustyn Henryk  5 Nie
3 PChS  9 TABATH Patryk   5 Nie
2 L. Redzimski 7 KOŁAKOWSKA Paulina Justyna 5 Nie
1 PChS  6 CISEWSKI Tomasz Marcin  4 Nie
2 PChS  5 Mierzchała-Kowalska Elżbieta 2 Nie

Użyte skróty:  Platforma.N - Platforma.Nowoczesna. Koalicja obywatelska, PiS - KW Prawo i Sprawiedliwość, PChS - KW Projekt Chojnicka Samorządność, KUKIZ`15 - KWW 
KUKIZ`15, A. Finster - KWW Arseniusza Finstera, L. Redzimski - KWW Leszka Redzimskiego. Pozycja - kolejność kandydata na liście wyborczej.

WYBORY, WYBORY - I PO WYBORACH

Frekwencja w  wyborach do rady miasta wyniosła  52,28%. 
Uprawnionych do głosowania było 30710 osób. Komisje 
wydały razem w trzech okręgach 16057 kart. Po odjęciu 559 
głosów nieważnych (297 - postawienie więcej niż jednego 
krzyżyka i 262 - niepostawienie żadnego krzyżyka) ogólna 
liczba głosów ważnych wyniosła 15492. Ta frekwencja 
określiła na poziomie 775 liczbę głosów, której uzyskanie 
stanowiło warunek udziału listy w podziale mandatów. Tego 
wymogu nie spełnił tylko jeden komitet -  KWW KUKIZ`15, 
który uzyskał  łącznie 745 głosów.

Zwycięzcy - Niekwestionowanym zwycięzcą i liderem tych 
wyborów okazał się komitet A. Finstera, który zdobył 5925 
głosów i uzyskał 10 mandatów. Na drugim miejscu znalazł 
się PiS z wynikiem 3920 głosów i 6 mandatami, a w dalszej 
kolejności Koalicja obywatelska z 2424 głosami i 4 man-
datami oraz PChS z 1320 głosami i 1 mandatem. Najwyższy 
wynik indywidualny osiągnął Bogdan Kuffel - 885 głosów. 
Równie wysoki, startujący jednocześnie na burmistrza, 
Bartosz Bluma - 857 głosów. Doskonały wynik osiągnął 
debiutujący w wyborach Maciej Polasik. 683 głosy to 
naprawdę wyśmienity wynik. Dziesiątka zwycięzców to 
obecni radni, jedenastu to „świeża krew” w Radzie Miasta.

Pokonani -  najwięksi przegrani to komitety Leszka Re-
dzimskiego i PChS-u. Jako lider listy i komitetu Redzimski 
uzyskał bardzo słaby wynik, a komitet nie uzyskał ani 
jednego mandatu.  Jeszcze gorzej wypadł PChS szykujący 
się, tak jak PiS, do uzyskania większości w radzie. Jeden 
„wymęczony” mandat dla lidera ugrupowania i kandydata na 
burmistrza Mariusza Brunki (150 głosów) i kompletna poraż-
ka w pozostałych okręgach liderów list PChS-u (a także 
przegrana w wyborach do powiatu) obnażyły słabość kon-
cepcji programowej całego stowarzyszenia. Spośród 5 
najgorszych wyników, aż cztery należą do kandydatów 
Projektu Chojnicka Samorządność. 
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            Biblioteka Pedagogiczna w Chojnicach zakupiła 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 
161 książek. Naszym głównym celem jest rozwijanie 
zainteresowań naszych czytelników przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Środki finansowe 
otrzymane w ramach programu, pomogły zwiększyć nam 
naszą ofertę o różne pozycje, w tym stanowiące pomoc 
dla nauczycieli, w planowaniu i realizowaniu zadań 
związanych z pracą dydaktyczną. W wyborze literatury 
kierowaliśmy się zgłaszanymi przez czytelników zamó-
wieniami i nadal prosimy o wrzucanie propozycji do urny.
Zamówienia będą nadal realizowane w ramach otrzymy-
wanych środków. Zapraszamy do korzystania z naszych 
zbiorów. Oferta nasza dostępna jest również na stronie 
internetowej: www.pbw.gda.pl ( katalog).

Książki zakupione w ramach narodowego programu
rozwoju czytelnictwa przez Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką w Gdańsku filia w Chojnicach.               
Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Literatura dla nauczyciela:

365 eksperymentów na każdy dzień roku / [autor i redaktor 
naczelna Anita von Saan; ilustracje Dorothea Tust; tłuma-
czenie Marta Walewska]. Konstancin-Jeziorna: Wydaw-
nictwo REA-SJ, 2016.-  ISBN 978-83-7993-021-0, nr 33 882 

ABC liczenia: wierszyki matematyczne / Anna Łada 
Grodzicka. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016.- ISBN 
978-83-7134-910-2 nr 33 883

ABC pedagoga specjalnego: razem łatwiej: nowe doś-
wiadczenia / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska; [współ-
praca: Alicja Krztoń]. Kraków: Impuls, 2007. - ISBN 978-83-
7308-959-4, nr 33 884-33 885

AUTYZM i AAC: alternatywne i wspomagające sposoby 
porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod 
redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety 
Wojciechowskiej. Kraków: Impuls, 2015. - ISBN 978-83-
7850-769-7,  nr 33 890

BADANIA w działaniu w praktyce pedagogicznej: wybra-
ne przykłady / Maria Szymańska, Magdalena Ciechowska, 
Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb. Kraków: Wydawnictwo 
Naukowe Akademii Ignatianum, 2018.- ISBN 978-83-7614-
353-8, nr 33 891

CMOKAJ, dmuchaj, parskaj, chuchaj: ćwiczenia odde-
chowe i artykulacyjne dla najmłodszych / Katarzyna Sz-
łapa. Gdańsk: Harmonia, 2017 - ISBN 978-83-7134-164-9, nr 
33 896

CZYTANIE i pisanie: metodyka zajęć korekcyjno-wyrów-
nawczych / Małgorzata Rocławska-Daniluk. Gdańsk: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. ISBN 978-
83-7326-560-8, nr 33 899

DIAGNOZA interdyscyplinarna: wybrane problemy / pod 
redakcją naukową Joanny Skibskiej. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza Impuls, 2017. ISBN 978-83-8095-320-8, nr 
33902

DIAGNOZA zaburzeń ze spektrum autyzmu / redakcja 
Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff; tłumaczenie 
Robert Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2017. ISBN 978-83-233-4300-4, nr 33 903

DLA mądrego nic trudnego: łamigłówki matematyczne
/ [autorzy zadań: Maryla Wielgo-Pskiet; ilustracje: Kamil 
Pruszyński; Mensa Polska]. Warszawa: Wydawnictwo Zie-
lona Sowa, cop. 2017. ISBN 978-83-8073-262-9, nr 33 904

DO TRZECH odlicz!: zabawy matematyczne / Grzegorz 
Kasdepke; ilustracje Beata Zdęba. Łódź: Wydawnictwo 
Literatura, 2016. ISBN 978-83-7672-476-8, nr 33 905

DYSFUNKCJONALNOŚĆ rodziny jako przedmiot postę-
powania wykonawczego w prawie rodzinnym i opie-
kuńczym: zarys metodyki pracy sędziego w postępowaniu 
wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych / 
Daniel Jakimiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
cop. 2016. ISBN 978-83-01-18507-7, nr 33 906

DZIECI z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbi-
gniew Tarkowski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 
ISBN 978-83-7744-056-8, nr 33 907

EFEKTYWNA komunikacja z osobami ze spektrum auty-
zmu : 35 wskazówek dla specjalistów / Paddy-Joe Moran; 
[przekład Marlena Trusiewicz]. Gdańsk: Grupa Wydawnicza 
Harmonia. Harmonia Universalis, 2017. ISBN 978-83-7744-
140-4, nr 33 912

INDYWIDUALNE programy edukacyjno-terapeutyczne: 
dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Napra-
wa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. Gdańsk: 
Wydawnictwo Harmonia, 2016. ISBN 978-83-7134-237-0,   
nr 33 923 Czytelnia

JESTEŚMY aktorami : scenariusze teatrzyków dziecię-
cych / Dorota Niewola. Kraków: Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2017 ISBN 978-83-7850-433-7, nr 33 930

KINEZJOLOGIA edukacyjna w pracy z dzieckiem z nie-
pełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. Lu-
blin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2017. ISBN 978-83-227-9027-4, nr 33 933

SCENARIUSZE i skecze kabaretowe dla młodzieży szkol-
nej / Urszula Wykurz. Białystok: Wydawnictwo PRINTEX, 
2017. ISBN 978-83-64391-84-2, nr 34 003

SOCJOTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą: pro-
gramy zajęć. Cz. 2 / pod redakcją naukową Ewy Grudzie-
wskiej; [recenzent Danuta Wosik-Kawala]. Warszawa: Difin, 
2016.  ISBN 978-83-8085-043-9, nr 34 007

SOCJOTERAPIA w pracy z dziećmi i młodzieżą: pro-
gramy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Grudziew-
skiej. Warszawa: Difin, 2017. ISBN 978-83-8085-445-1, nr 34 
9008



       Odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku miało wielu ojców. Wśród nich 
jedną z istotnych postaci był Józef Piłsudski. 
Dla wielu bohater narodowy, dla jednych 
twórca niepodległej Polski, dla drugich autor 
zamachu stanu. Niezależnie od tego jak jest 
oceniany, przyczynił się znacząco do odbu-
dowy Polski po 123 latach zaborów.
 
       Urodził się 5 grudnia 1867 roku na Litwie. 
Pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej. 
Jego ojciec brał udział w Powstaniu Stycz-
niowym. Bardzo duży wpływ na wychowanie 
młodego Józefa miała jego matka. Już od 
najmłodszych lat angażował się w działalność 
patriotyczną i niepodległościową. Rok po 
śmierci matki, w 1885 roku zdał maturę i roz-
począł studia na Wydziale Medycznym Uni-
wersytetu w Charkowie. W związku z areszto-
waniami, zdecydował się opuścić szkołę i roz-
począć studia na Uniwersytecie w Dorpacie, 
jednakże nie został przyjęty z powodu nega-
tywnej opinii policji w Charkowie.

   Piłsudski powrócił do Wilna i zaczął współ-
pracę z organizacjami o charakterze socjalis-
tycznym. W 1887 roku wraz z bratem został 
aresztowany pod zarzutem udziału w przygo-
towaniach do obalenia cara Aleksandra III. 
Obaj zostali skazani na zesłanie na Syberię. 
Po 5 latach Piłsudski powrócił do Wilna i do-
łączył do Polskiej Partii Socjalistycznej.     
Józef Piłsudski udał się do Japonii gdzie 
starał się o wsparcie dla PPS-u ze strony 
władz Japonii. Wyjazd zakończył się uzys-
kaniem niewielkiego wsparcia finansowego 
dla organizacji. 

   Po powrocie Piłsudski zajął się organizo-
waniem zbrojnych oddziałów walczących
z zaborcami. Rozpoczął współpracę z rzą-
dem Austro-Węgier, która doprowadziła do 
powołania w 1910 roku Związku Strzelec-
kiego i organizacji strzeleckiej „Strzelec”. 
Oddziały te miały na celu szkolenie przy-
szłych żołnierzy, którzy mieli zasilić szeregi 
Wojska Polskiego po odzyskaniu niepodle-
głości. Wraz z wybuchem wojny w 1914 roku 
Józef Piłsudski uznał, że nadszedł czas na 
rozpoczęcie działań, które miały doprowadzić 
do odzyskania niepodległości przez Polskę. 
W sierpniu wraz z grupą strzelców wyruszył 
do Kielc. Bierność mieszkańców, zmęczo-
nych działaniami przeciwko zaborcom 
doprowadziła do klęski działań Piłsudskiego. 
W tej sytuacji Piłsudski złożył dymisję i od-
szedł z wojska. Zaczął prowadzić działalność 
antyrządową, która doprowadziła do jego 
aresztowania w lipcu 1917 roku i osadzenia
w twierdzy w Magdeburgu.

   Po wybuchu powstania w Berlinie, w listo-
padzie 1918 roku Piłsudski wraz z kilkoma 
innymi więźniami został zwolniony i wysłany 
do Polski. 10 listopada przyjechał do War-
szawy. 11 listopada Rada Regencyjna prze-
kazała Piłsudskiemu władzę, a w kolejnych 
dniach mniejsze ośrodki władzy lokalnej 
poddały się rządowi tworzonemu przez 
Piłsudskiego. Przez cały listopad Piłsudski 
prowadził działania mające na celu ustabili-
zowanie sytuacji Polski na arenie między-
narodowej. Objął funkcję Tymczasowego 
Naczelnika Państwa. Pod koniec lutego 1919 
roku przyszły marszałek został mianowany 
Naczelnikiem Państwa. Podczas Powstania 
Wielkopolskiego odmówił wsparcia powstań-
com, tłumacząc to brakiem odpowiedniej 
ilości wojsk. Niektórzy wypominali mu to, 
twierdząc, że nie interesowały go losy ziem 
zachodnich.

    Józef Piłsudski został mianowany marszał-
kiem Polski. Podczas walk z bolszewikami 
Piłsudski brał aktywny udział w dowodzeniu 
oddziałami w czasie obrony Warszawy. 
Manewr, którego projekt przygotował m.in. 
Piłsudski doprowadził do rozbicia wojsk 
bolszewickich. Starcie to nazwano „cudem 
nad Wisłą”. W październiku oddziały generała 
Lucjana Żeligowskiego z inspiracji Piłsud-
skiego zajęły Wilno. Działania te na długi czas 

wpłynęły na ochłodzenie stosunków polsko-
litewskich.

     W grudniu 1922 roku Piłsudski odmówił 
kandydowania na urząd prezydenta RP
i złożył urząd Naczelnika Państwa na ręce 
wybranego na prezydenta Gabriela Naruto-
wicza. 
    Rok później Piłsudski wycofał się z dzia-
łalności politycznej i osiadł w Sulejówku. 
Przebywał tam do 1926 roku, kiedy w związku 
z pogarszającą się sytuacją polityczną w kraju 
zdecydował się wraz z grupą wiernych mu 
oddziałów wojskowych wkroczyć do Warsza-
wy. Po kilku dniach walk na ulicach stolicy 
ówczesny premier podał się do dymisji.
W nowym rządzie marszałek objął funkcję 
ministra spraw wojskowych, którą pełnił aż do 
śmierci.

    W maju Sejm powołał go na stanowisko 
prezydenta. Piłsudski odmówił i wskazał jako 

kandydata Ignacego Mościckiego. Od paź-
dziernika 1926 do czerwca 1928 roku 
Piłsudski pełnił urząd premiera. W kolejnych 
latach marszałek często podróżował.

     Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku
w Warszawie. Powodem śmierci był zaawan-
sowany rak żołądka i wątroby.

    Postać marszałka Józefa Piłsudskiego 
owiana jest wieloma legendami a on sam jest 
przedmiotem kultu w wielu środowiskach. 
Równocześnie środowiska lewicowe często 
go krytykują. Dzisiaj wiele środowisk patrioty-
cznych i prawicowych swoje działania określa 
chęcią kontynuacji idei przyświecającej 
Piłsudskiemu. Największe kontrowersje 
budzi udział marszałka w przewrocie majo-
wym. Miał wielu przeciwników. Zarzucano mu 
autorytaryzm i dążenia do wprowadzenia
w Polsce dyktatury. Nie liczył się z opozycją,
a swoich przeciwników politycznych osadził

w 1930 r. w twierdzy brzeskiej. Ważną rolę 
odegrał w zwycięskiej wojnie polsko-radzie-
ckiej. Jego polityka zagraniczna (zasada 
realizmu i równowagi) odnosiła znaczne 
sukcesy. Piłsudski dbał, by międzynarodowa 
pozycja Polski była możliwie najbardziej 
korzystna. Przyczynił się do zawarcia paktów 
o nieagresji z ZSRR i  Trzecią Rzeszą.

     Niezależnie jednak od tych kontrowersji, 
Józef Piłsudski znacząco przyczynił się do 
odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz 
do późniejszej jej odbudowy. Słynął z często 
ostrego i typowo żołnierskiego języka, a jego 
wypowiedzi były bardzo wymowne. Często 
nie doceniał nowoczesnych technologii, mi-
mo, iż jego ojciec był zwolennikiem uprzemy-
słowienia, marszałek Piłsudski marginalizo-
wał rolę lotnictwa i broni pancernej w wojsku, 
co znacząco wpłynęło na kształt Wojska 
Polskiego w 1939 roku.

(Wiesława Gołuńska)
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„Czerwona szkoła” dla dziewcząt
 na starej fotografii. Część 6

Wiesława Gołuńska

nauczycielka historii, regionalistka
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     Biblioteka organizowała konkursy czytel-
nicze mające na celu rozbudzenie większego 
zainteresowania książką. Przeprowadzono 
lekcje biblioteczne, udzielano porad bibliote-
cznych, bibliograficznych, tekstowych i rze-
czowych. W bibliotece działał aktyw bibliote-
czny złożony z 8 osób. Do jego zadań nale-
żało wypożyczanie i przyjmowanie książek, 
naprawa zniszczonych egzemplarzy. 

    Do poznawania warunków funkcjonowania 
biblioteki szkolnej posłużyły fotografie 
zamieszczone w szkolnej kronice i informacje 
udzielone przez emerytowaną nauczycielkę 
matematyki Teresę Zejfert. W archiwum 
szkolnym kronika została skatalogowana 
jako pozycja ASP 2, Ch, VII, Kronika XXX-
lecie, i od września 2009 roku jest przecho-
wywana w bibliotece szkolnej.  Z informacji 
odtworzonych w połowie lat 70. na podstawie 
fotografii poznajemy grupę nauczycieli i prze-
dmioty, których nauczali:

        Jan Koczwara - matematyka, fizyka
Teresa Drawska - geografia
Stanisława Chmielewska - język polski
Teresa Eckert - nauczanie początkowe
Kazimierz Rząska - biologia
Ludwika Krygier - matematyka

oraz pracowników administracji i 
obsługi w latach 1951-1953:
 Zofia Wałaszewska - sekretarka
 Stefan Krauze - woźny.

       Szczegółowa analiza fotografii „Rok 
1953” ukazuje zmiany personalne rządzą-
cych, które wprowadziła po wojnie partia 
komunistyczna w Polsce. Jest potwierdze-
niem, że ludzie „partii” byli wszechobecni
w życiu publicznym. 
       Na zdjęciu widoczna jest zgromadzona
w szkolnej bibliotece młodzież. Towarzyszy 
jej kierownik szkoły Kazimierz Basandowski. 
Za młodzieżą, powyżej regałów, na ścianie są 
zawieszone portrety: Bolesława Bieruta (od 
lewej) i prawdopodobnie Konstantego Kon-
stantynowicza Rokossowskiego. Wizerunki 
„przywódców narodu”, towarzyszące co-
dziennie dzieciom i młodzieży mogły zrodzić 
przekonanie o rzekomym posłannictwie 
dziejowym Bieruta i Rokossowskiego.
     W rzeczywistości był to jeden z dobrze 
zorganizowanych sposobów indoktrynacji 
młodego pokolenia w skali całego narodu
i powolnego oddziaływania na kształtujące 
się w społeczeństwie oceny ugrupowania 
komunistycznego, które przy czynnym popar-
ciu Moskwy przejęło w Polsce władzę.

     Jednym z problemów, z którym borykało 
się chojnickie szkolnictwo podstawowe po 
zakończeniu działań wojennych w 1945 roku 
był stan bazy lokalowej.

    Odbudowę i przebudowę obiektów 
szkolnych sfinansowały starostwo i Rada 
Narodowa w Chojnicach. Do 1948 roku 
zostały uruchomione wszystkie szkoły pod-
stawowe według stanu z 1939 roku. Na cele 
szkolnictwa przeznaczono w 1947 roku 20% 
budżetu rad narodowych wszystkich szczebli, 
co stanowiło sumę 3989022 zł. 

     Wydatki te nie pokryły jednak wszystkich 
potrzeb związanych z odbudową i moder-
nizacją sieci szkolnej. Nawet dodatkowe 
subwencje, w wysokości 500 tys. zł, przez-

naczone na zakup pomocy szkolnych nie 
zaspokajały wszystkich braków. 

     Nowy rozdział w historii Szkoły Podsta-
wowej nr 2 otworzył rok szkolny 1950/51. 
Poprawiła się baza lokalowa. Utworzono kilka 
nowych gabinetów przedmiotowych: biolo-
giczny, fizyko-chemiczny i zajęć praktyczno-
technicznych. 

     W 1958 roku odnowiono szkołę. Na 
korytarzu zawieszono dyplomy za sportowe 
osiągnięcia dzieci. Zakupiono sprzęt fotogra-
ficzny i zorganizowano kółko fotograficzne. 
Od dawna nie oprawiane arkusze ocen 
zebrano, uporządkowano i oprawiono. 

Poprawa bazy lokalowej szkoły (1946-1960)

Rok 1953. Zajęcia „ogniska niedzielnego” w świetlicy szkolnej odbywały się w godzinach 
przedpołudniowych: od 900 do 1300 godziny „celem odciągnięcia dzieci od praktyk 
religijnych” (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice).

Rok 1953. Lekcja języka polskiego. Od lewej stoją nauczycielka języka polskiego 
Stan[isława] Chmielewska i kierownik szkoły Kazimierz Basandowski (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 
1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice).

Rok 1953. W świetlicy szkolnej. Od lewej stoją K[azimierz] Basandowski kierownik szkoły
i Sadowski inspektor szkolny (ASP 2, Ch, Nr 1, l. 1950-68, Kronika Szkoły Nr 2 Chojnice).
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   Dowódca 1 Batalionu Strzelców, ppłk Gustaw Zacny, 
poinformowany o opanowaniu przez nieprzyjaciela stacji 
kolejowej, zameldował o tym fakcie dowódcy Zgrupowania 
„Chojnice”, płk Tadeuszowi Majewskiemu. Pułkownik naty-
chmiast wyznaczył gońca, w osobie Brunona Rozenkiewicza, 
który na rowerze udał się na stację w celu zdobycia informacji 
o sytuacji na dworcu.
       Z wydanego rozkazu dla gońca wynikało, że zawiadowca 
stacji nie powiadomił telefonicznie dowództwa batalionu o za-
istniałej sytuacji. Następnie dowódca wyznaczył stacjonujący 
w hotelu „Urbana” 1 pluton 1 kompanii, który pod dowódz-
twem dowódcy 1 kompanii, kpt. Kazimierza Sochanika udał 
się na stację. Pluton, marszem ubezpieczonym, ul. Piłsud-
skiego i Dworcową dotarł na podwórko hotelu Dworcowego, 
gdzie dowódca kompanii zajął stanowisko dowodzenia, 
pozostawiając przy sobie około 20 żołnierzy. Natomiast ppor. 
Stanisław Nosek, dowódca 1 plutonu z pozostałymi 
żołnierzami, udał się w kierunku stacji. Początkowy rozkaz 
brzmiał: „Nacierać bezpośrednio na stację”, było to niewy-
konalne ze względu na odkryty teren i brak jakiejkolwiek 
osłony przed ogniem nieprzyjaciela. W związku z tym, por, 
Nosek nie chcąc utracić wszystkich swoich żołnierzy, 
zdecydował się na obejście budynków stacyjnych przez ul. 
Towarową.

          Wspomina ppor. Stanisław Nosek: „W gęstej mgle, 
przy bardzo słabej widoczności, wyruszyliśmy na rozpoz-
nanie niemieckich pozycji na zachodniej stronie dworca. Po 
minięciu budynków stacyjnych zbliżyliśmy się do torów 
kolejowych, na których stały wagony. Dla zorientowania się
w sytuacji, pozostawiłem pluton za budynkami, a sam 
poszedłem na rampę kolejową, przy której stał pociąg 
osobowy. Gdy zbliżyłem się do pociągu osobowego, 
usłyszałem wezwanie Hände hoch i zobaczyłem dwóch 
Niemców ze skierowaną we mnie bronią. Dzieliła nas 
przestrzeń około 10 m. Błyskawicznie rzuciłem się na ziemię. 
W tym momencie Niemcy strzelili, lecz nie trafili mnie, a na-
stępnie wycofali się. W tej sytuacji nie miałem innego wyjścia, 
musiałem się wycofać, jeżeli nie chciałem dostać się do 
niewoli. Żołnierze pozostali za budynkami, a ja nie miałem 
najmniejszych szans nawiązania walki z Niemcami, gdyż nie 
posiadałem żadnej broni ani pistoletu, ani karabinu. Miałem 
jedynie malutki prywatny pistolet, nie nadający się do walki
z uzbrojonymi Niemcami. W dniu powołania na ćwiczenia, jak 
również w dniu wybuchu wojny, nie przydzielono znajdują-
cym się w kompanii oficerom rezerwy żadnej broni. Również 
pluton był niedostatecznie uzbrojony do walki z pociągiem 
pancernym, nie posiadał nawet karabinu przeciwpan-
cernego. 
          Po tym swoim niefortunnym spotkaniu z Niemcami i po 
krótkiej wymianie ognia kontynuowaliśmy nasze zadanie. 
Doszliśmy do wolnych torów i rozpoczęliśmy grupkami 
przeskakiwać na ich drugą stronę. Odbywało się to przy 
akompaniamencie terkotu niemieckiego karabinu maszyno-
wego, którego pociski dzwoniły po szynach kolejowych. 
Pomimo silnego ostrzeliwania nas przez Niemców, udało się 
nam przedostać na druga stronę bez strat w ludziach.
Z powodu gęstej mgły Niemcy nie zdołali nas na czas wykryć. 
Mgła była z jednej strony naszym sprzymierzeńcem, a z dru-
giej strony utrudniała nam rozpoznanie pozycji niemieckich. 
Wykonując to zadanie, nacieraliśmy tyralierą na dworzec. 

Niemcy – jak się później okazało – nie mogąc rozpoznać 
naszych sił, schronili się do pociągu pancernego. Zabrali do 
pociągu również wszystkich jeńców – Polaków i wycofali się
z dworca w stronę granicy. Przy małej widoczności Niemcy 
nie czuli się pewnie na dworcu wśród budynków i innych 
pociągów. Gdy nacieraliśmy na pociąg i stacje od strony 
wschodniej, przy narożniku nastawni obok budynku główne-
go dworca zginął obsługując r-kaem kpr. Józef Michalski.
W pewnym momencie natknęliśmy się na mężczyznę, który 
ubierał bluzę munduru (zapinał ją). Na nasz widok wstał
z ziemi. Jak się nie mylę, nie miał czapki. Był to oficer polski, 
podporucznik. Poinformował mnie, że uciekł Niemcom z nie-
woli oraz, że Niemcy opuścili budynek stacji. On natomiast 
musi iść do budynku po swoją walizkę. Nie znałem jego 
nazwiska, dzisiaj sądzę, że był to por. Stanisław Chmielecki. 
Odszedł i już go więcej nie widziałem. 
          

W czasie natarcia na pociąg pancerny zetknęliśmy się z 
saperami, którzy, po wykonaniu zadania, wycofywali się
z pola walki. W rozmowie z nimi dowiedziałem się, że z dwóch 

wiaduktów, znajdujących się przed dworcem, udało im się 
wysadzić jeden. Drugiego wiaduktu nie wysadzono, gdyż 
Niemcy zastrzelili saperów wykonujących to zadanie. 
Dostępu do wiaduktu strzegli żołnierze niemieccy. Po 
przejściu terenu stacji i stwierdzeniu, że Niemcy pod naszym 
naciskiem wycofali się, dotarliśmy przez plac przed dworcem 
i pod wiaduktem do miejsca postoju dowódcy kompanii
z resztą plutonu. Od nich dowiedzieliśmy się, że pociąg 
pancerny przypuszczalnie zatrzymał się w pewnej odległości 
od wiaduktów kolejowych, znajdujących się przed stacją 
kolejową. W tej sytuacji otrzymałem znowu rozkaz od 
dowódcy kompanii: <<Nacierać na pociąg i zmusić go do 
wycofania się>>. Od dworca, w stronę granicy biegły tory 
kolejowe po wysokim nasypie, na którym w jakimś miejscu 
powinien był stać pociąg pancerny. Zgodnie z rozkazem, z pół 
plutonem w tej samej sile, ruszyliśmy na spotkanie z naszym 
wrogiem. Zmniejszony pluton, rozwinięty w tyralierkę, 
posuwał się wolno nasypem i wzdłuż niego. Po pewnym 
czasie we mgle zaczęły się rysować kontury jakiegoś 
pociągu. Gdy dotarliśmy do pociągu na odległość około 50 m, 
rozpoczął się pojedynek karabinów maszynowych. Był to 
pojedynek nierówny, gdyż dysponowaliśmy tylko dwoma 
ręcznymi karabinami maszynowymi. Pluton znajdował się na 
otwartym terenie, a Niemcy za płytami pancernymi. Jedynym 
naszym sprzymierzeńcem była mgła i wysoka trawa na 
nasypie pomiędzy torami kolejowymi. Padli ranni, krew 
żołnierzy 1 batalionu strzelców wsiąkła w ziemię chojnicką. 
Po pewnym czasie usłyszeliśmy, że maszynista uruchamia 
lokomotywę. Chwila napięcia – dokąd pojedzie? Czy do nas
i całkowicie nas zniszczy, czy też do granicy? Wreszcie 
pociąg ruszył i zaczął toczyć się coraz szybciej w stronę 
granicy. A więc zadanie wykonaliśmy – zmusiliśmy pociąg do 
wycofania się. W ręce trzymam zdobyczny karabin. Nie 
jestem już bezbronny. Wracamy do miejsca postoju dowódcy 
kompanii”. 

Kolejna część ukaże się w numerze grudniowym.
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     W opozycji wobec poglądów ojca odrodzenia 
kaszubskiego, Floriana Ceynowy, który uważał kaszub-
szczyznę za odrębny język słowiański, Derdowski pod-
kreślał prymat polszczyzny nad wielowiekową mową 
Kaszubów.  Określony przez prof. Stefana Ramułta 
zaszczytnym mianem długo wyczekiwanego kaszubskie-
go Homera Hieronim Derdowski dostrzegał niebagatelne 
znaczenie ścisłych więzi Polski i Kaszub ( słynne, 
ponadczasowe credo „ Nie ma Kaszub bez Polonii / A bez 
Kaszub Polsci”)  i na kartach swych dzieł zachęcał do 
kultywowania kaszubskiej mowy, tradycji i kultury.
W pięknej „kaszebiźnie” widział bowiem poeta z Wiela nie 
tylko wartościowe i inspirujące tworzywo literackie, ale 
także trwały element tożsamości kulturowej Pomorza. 
Zgodzić się przeto należy z opinią Jana Drzeżdżona 
(„Współczesna literatura kaszubska 1945 – 1980”, 
Warszawa 1986, s. 27) , iż uważać możemy Derdowskiego 
„za właściwego twórcę literatury kaszubskiej, a rok 1880 
[wydanie w Toruniu poematu „O panu Czorlińscim, co do 
Pucka po sece jachoł”- przyp. mój – K. J.] za datę 
ukazania się pierwszego kaszubskiego dzieła literac-
kiego”.

Gimnazjalna zagadka

    Chojnickie losy przyszłego pioniera literackiej kaszub-
szczyzny nie zostały dotychczas dostatecznie naświetlone. 
Jak napisał Leon Stoltmann w opublikowanym niedawno 
artykule „Na drodze do matury” (...) w zachowanych i dostę-
pnych źródłach nie ma żadnej wzmianki o pobycie Derdow-
skiego w chojnickim gimnazjum („Pomerania” 2002, nr 3,
s. 6). Z publikacji znakomitego pomorzoznawcy Alfonsa 
Mańkowskiego („Progymnasium w Kurzętniku, jego nau-
czyciele i uczniowie 1858-1868”) oraz informacji pochodzą-
cych od samego Derdowskiego (pamiętając, że nazywał 
siebie kaszubskim łgarzem lub łgarzem z Wiela, wszak epicką 
opowieść „O panu Czorlińscim ...” zełgoł dlo swojech druchów 
kaszubściech) wynika, że ojciec (Piotr Derdowski, sołtys 
Wiela) zabrał Herusia z progimnazjum księdza Antoniego 
Hunta (cenionego działacza społecznego i oświatowego oraz 
pasjonata astronomii) w Kurzętniku 28 sierpnia 1862 roku
i oddał do Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojni-
cach. Dziesięcioletni Hieronim przyjęty został prawdopo-
dobnie do kwinty (liczącej wówczas 67 uczniów) chojnickiego 
gimnazjum. Absolwentami tej cenionej na Pomorzu Gdań-
skim szkoły byli m. in. ojciec przyszłego poety Piotr oraz stryj 
ks. Jan. Biograf kaszubskiego wieszcza, Stanisław Janke,
w swej popularnonaukowej monografii „Derdowski”, Gdańsk 
2002, napisał, iż Hieronim zamieszkał w mieście na stancji
u szewca Hegenwalda z siedmioma innymi uczniami gim-
nazjum(...) i czytywał współuczniom nieraz swoje niby 
artykuły (s. 15).
    Profesorem języka polskiego w chojnickim zakładzie był 
Piotr Kawczyński, opiekun biblioteki uczniowskiej, sympatyk 
europejskich ruchów narodowowyzwoleńczych, wykładowca 
budzący patriotyczne uczucia w sercach polskich gimnazja-

listów. Kilku uczniów profesora Kawczyńskiego w 1863 roku 
przystąpiło do oddziałów powstańczych, a ich nauczyciela 
przeniesiono służbowo do Królewskiego Katolickiego Gim-
nazjum w Braniewie. Języka polskiego nauczał również 
Antoni Kalikst Łowiński, przychylny poczynaniom członków 
tajnej organizacji filomackiej. 

Żakowskie figle

    Prawdopodobnie 20 lutego 1866 r. Heruś został wydalony
z chojnickiego gimnazjum (jak podaje w swojej monografii 
Stanisław Janke, s. 16; Leon Roppel informuje natomiast, że 
wydarzenie to miało miejsce dopiero 20 lutego 1868 roku, por. 
przedmowę tegoż do: H. Derdowski, Kaszubë pod Widnem, 
Gdańsk 1979, s. 5 [błąd w druku daty rocznej? – przyp. mój – 
K. J.]. Dość jasno rysują się przyczyny skreślenia wielew-
skiego Kaszuby z listy uczniów chojnickiej szkoły: sam 
Derdowski tak uzasadnił powody rozstania się z kolejnymi 
placówkami oświatowymi (w sumie pobierał naukę w progim-
nazjum w Kurzętniku oraz aż w czterech gimnazjach - w Choj-
nicach, Braniewie, Chełmnie i Olsztynku!): Żywe usposobie-
nie i humor zaprawny na Sowizdrzale, główną były tego 
przyczyną. Złośliwe, acz sprawiedliwe epigramaty i docinki, 
pisywane na belfrów niemieckich, były tego powodem bez-
pośrednim (por. „Gwiazda. Kalendarz Petersburski Ilustro-
wany” 1882, pod red. H. Glińskiego). Możemy zatem skon-
statować, iż Heruś opuścić musiał Chojnice z powodu żakow-
skich figli, patriotycznych transparentów tudzież satyrycznych 
rymowanek wymierzonych w niektórych pedagogów. Fer-
dinand Neureiter, autor podręcznikowego dzieła „Historia 
literatury kaszubskiej. Próba zarysu” (przeł. M. Boduszyńska 
– Borowikowa, Gdańsk 1982) napisał o młodym Derdowskim, 
że również [w gimnazjum chojnickim -   przyp. mój – K. J.] nie 
zagrzał miejsca, gdyż wydalono go za różne psoty i jakoby 
także z powodu wystąpień patriotycznych (...) Według 
informacji pochodzących od niego samego zakończył w Ol-
sztynku swą urozmaiconą karierę w szkolnictwie średnim. 
Musiało to być w roku 1870 (s. 67).
      Jednym z istotnych powodów usunięcia Hieronima Jaro-
sza Derdowskiego ze szkoły w Chojnicach mógł być humory-
styczny incydent opisany, na podstawie opowieści Leonarda 
Derdowskiego, przez Leona Roppla w tekście „Między 
anegdotami a faktami z życia H. Derdowskiego” [w:] 
„Kaszëbë” 1961, nr 20-21:
     Otóż któregoś dnia na rynku w Chojnicach rozległ się krzyk 
i lament „że aż szyby drżały”. Jakiś młody człowiek drze się 
wniebogłosy, następnie wijąc się w bólach, pada na ziemię
i błaga o ratunek. Był to akurat jakiś  dzień targowy, więc wnet 
zebrało się wokół niego sporo gapiów, i nie omieszkano po-
słać po miejscowego drogerzystę. Ten wnet się zjawił i z całą 
powagą zaaplikował jakiś proszek, po którym „chory” – jakby 
ręką odjął – wstał i jako zupełnie uzdrowiony zaczął 
wychwalać nadzwyczajną mądrość owego pigularza i jego 
rzekomo znakomite środki mogące wyleczyć nawet umie-
rającego. Był to naturalnie tylko swoisty trick reklamowy,
w którym główną rolę zagrał Heruś.

Poszukiwania świadectwa

   Gimnazjalne lata klasyka literatury kaszubskiej to okres 
wciąż zagadkowy dla biografów i badaczy jego twórczości. 
Nie zachowało się świadectwo maturalne Derdowskiego ani 
świadectwo ukończenia edukacji gimnazjalnej w Olsztynku 
(do którego odbioru miał prawo, jeśli nie zdał egzaminu 
abiturienckiego bądź do niego nie przystąpił). Tymczasem
w liście do Wojciecha Kętrzyńskiego Derdowski, kaszubski 
łgarz, oznajmił, że złożył egzamin abituriencki, licząc zape-
wne na pomoc wpływowego uczonego i wydawcy w realizacji 
swoich planów zawodowych. Wiele przesłanek wskazuje 
jednak, iż ten ceniony poeta i piewca kaszubszczyzny mimo 
sporych wysiłków nie zwieńczył swej  barwnej edukacyjnej 
przygody świadectwem dojrzałości.

W pamięci chojniczan

     Żywa jest pamięć o Hieronimie Derdowskim w Chojnicach. 
Jego imię nosi placówka oświatowa (Szkoła Podstawowa nr 
5) i zakład pracy (Spółdzielnia Inwalidów), autor kaszubskiej 
epopei „O panu Czorlińscim ...” jest także patronem jednej
z chojnickich ulic.
    Rok 2002, w którym obchodzono 150-lecie urodzin i 100. 
rocznica śmierci kaszubskiego wieszcza, Zrzeszenie 
Kaszubsko – Pomorskie ogłosiło Rokiem Hieronima 
Derdowskiego.

9 marca 1852 -  13 sierpnia 1902
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Kilka słów o sobie? 
    Urodziłam się w Chrzanowie w 1973 r. Rodzice bardzo 
szybko przeprowadzili się do Chojnic i dlatego czuję się 
Chojniczanką – choć od kilku lat mieszkam na terenie gminy 
Człuchów. Liceum plastyczne ukończyłam w Bydgoszczy
a Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Mam dyplom
z grafiki warsztatowej – z linorytu. Zawodowo współpracuję
z firmą Meblik, gdzie opracowuje wzory i współtworzę meble. 
Od ponad 10 lat mam własną działalność gospodarczą, 
prowadzę firmę zajmującą się projektowaniem wnętrz.  

Pani zdolności są bardziej wrodzone czy wyuczone?
       Oczywiście, że wrodzone. Nie ma innej możliwości. Tego 
nie da się wyuczyć. Podstawą jest potrzeba piękna i chęć 
dzielenia się z innymi swoją interpretacją rzeczywistości. Ale 
także trzeba intensywnie pracować nad sobą i rozwijać swój 
talent. To oczywiście przynosi dużo pozytywnej energii i jest 
drogą do sukcesu. Można wyuczyć się warsztatu i techniki, 
ale nie da się wyuczyć pasji i miłości. Bez tej miłości ciężko 
było by stale intensywnie dbać o swój rozwój. Pasje są 
wymagające – miłość daje nam możliwość niedostrzegania 
trudu :)

A gdzie Pani szuka inspiracji?
      Każdy ma swój sposób na rozmowę ze światem. Dla mnie 
inspiracją jest las, natura. Mieszkam na skraju lasu. Do lasu 
chodzę „naładować baterie”, wyciszyć się, zawsze kiedy tego 
potrzebuję. Ale inspiracją jest też żeglarstwo - lubię tematykę 
żeglarską, podoba mi się pozytywna energia, która wynika
z wyścigu, regat i wiatru. 

Jakie są Pani główne obszary zainteresowań w sztuce?
     To co mi najbliższe, to fakt, że byłam i jestem rysownikiem. 
Dla mnie najważniejszy jest „walor”. Ważna jest biel i czerń 
oraz odcienie szarości. Lubię pracować z piórkiem oraz 
tuszem. Stale eksperymentuję z różnymi technikami i na-
rzędziami. Ostatnio znalazłam w lesie pióra ptaka, które 
użyłam do malowania i wyszło niezwykle ciekawie. Dużo 
później poznałam i pokochałam akwarelę. Mówi się, że 

osiąga się mistrzostwo kiedy się wyleje hektolitry wody. Więc 
ja sobie jeszcze trochę wody powylewam. Podoba mi się 
takie malowanie akwarelą kiedy z abstrakcyjnej plamy 
wychodzi obraz czegoś bardzo rozpoznawalnego. Cały czas 
w kręgu moich zainteresowań jest linoryt. W garażu stoi 
profesjonalna prasa. Mam nadzieję, że za jakiś czas wrócę 
do tej techniki. Lubię prace na papierze, ponieważ są 
delikatne w samej swej strukturze. Uważam, że obraz to 
podstawowy język komunikacji i lubię się nim posługiwać.

Ma Pani własną pracownię?
      Tak, ale tak naprawdę pracownią jest cały dom. Sztaluga 
stoi najczęściej w otwartym salonie na granicy z kuchnią. 
Życie rodzinne przeplata się z codziennymi obowiązkami
a czasem nie ma jak przejść, żeby nie zaczepić się o obraz. 
Brakuje mi jeszcze ogrodu zimowego. Wtedy tam przeniosę 
swoją pracownię. Chodzi oczywiście o światło. Inne pokoje, 
garaż, piwnica i stryszek zostają dla męża i syna.

Ma Pani swoich idoli w sztuce? Twórców na których się 
Pani wzorowała?
       Wie Pan to nie jest tak do końca. Któregoś dnia uznałam, 
że muzea ze sztuką przeszkadzają mi w rozwoju i świadomie 
omijam je. Owszem, faza nauki historii sztuki, oglądania 
cudzej twórczości minionej jest potrzebna kiedy jest się w 
szkole, natomiast później trzeba szukać własnej twórczej 
drogi rozwoju. Muszę  przyznać, że miałam taki moment 
zafascynowania Jackiem Malczewskim. Szczególnie 
podobał mi się jego sposób kolorowania. Oczywiście 
doceniam bardzo twórczość innych, jednak nie chciałabym 
zagubić siebie w obliczu czyjegoś geniuszu. Artyści są 
egocentrykami i tacy muszą być, żeby nie bać się tworzyć.

Jakie ma Pani plany artystyczne na najbliższą przy-
szłość?
       Przyroda, żagle jednym słowem piękno które nas otacza. 
Ja mam tak naprawdę bardzo dużo planów, wręcz za dużo
i dlatego wolę tego nie określać. Gdy będę gotowa, na pewno 
będzie można zobaczyć kolejne efekty mojej pracy.

Maluje Pani na zamówienie?
     Tak, można u mnie zamawiać prace. Gotowe prace można 
kupić w promocji regionu chojnickiego i w „Coolturze” w ga-
lerii w Lipienicach.

A jak Pani wypoczywa? Jak ładuje „akumulatory”?
      Tak na szybko, gdy potrzebuje wyciszenia, to idę do lasu 
na spacer z moim psem. Las niesamowicie regeneruje, daje 
też mnóstwo pyszności do jedzenia. Moim hobby jest 
robienie nalewek z tego wszystkiego co oferuje nam 
przyroda. Nie tylko są smaczne, ale też przepięknie 
wyglądają. Lubię krótkie wyjazdy, bo nic tak nas nie uczy jak 
podróże. Najczęściej wyjazdy łączę z rozwojem zawodowym 
i często odwiedzam targi wnętrzarskie. Wielką przyjemnością 
było odwiedzenie targów meblowych w Mediolanie. Zdarzyło 
mi się już kilkakrotnie samej projektować stoiska targowe. 
Kiedy wracam lubię pracować w ogródku.

A gdzie się Pani zaopatruje w materiały plastyczne?
       Najczęściej zaopatruję się bywając w dużych miastach.
A jak coś na szybko to jeżdżę do Art Galu w Człuchowie. Wie 
Pan ja nie lubię bezkrytycznej przesady w życiu. Warto eks-
perymentować na różnych materiałach – i tańszych i droż-
szych. Jestem wolna od takiej świadomości, że jak drogo to 
musi być wyłącznie dobrze. Jedynie jeśli chodzi o papier to 
jestem wymagająca oraz sceptycznie podchodzę do nowi-
nek, ponieważ z perspektywy historii sztuki, ważne jest żeby 
praca miała szanse przetrwać kilkaset lat. 

Przywitał mnie pies. Jest więcej „domowników”?
     Tak. Jest pies, ryba oraz 3 i ½ kotów. Ten jeden mieszka
z nami tylko zimą. Można się od nich wiele nauczyć, na 
pewno radości z prostych rzeczy – czego życzę wszystkim 
Chojniczanom.

Dziękuję za rozmowę
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     Tak jakoś się złożyło, że udało mi się wygrać fajną nagrodę 
w RMF FM, gdzie należało odpowiedzieć na pytanie „Podziel 
się z nami, jaki masz pomysł na wspólny czas ze swoim 
dzieckiem i sprawienie mu frajdy”. Odpowiedź  którą udało mi 
się przyciągnąć wzrok oceniającego brzmiała tak: Każda 
wolna chwila to wycieczka.
  Moje córki (6 i 3 lata) szczególnie uwielbiają stare zam-
czyska. Jak na razie udało nam się wspólnie zobaczyć 
dopiero 12, więc przed nami jeszcze 407 polskich zamków. 
Skoro więc już udało się wygrać fundusze na wyjazd, to nie 
pozostało nic innego jak „zaliczyć” 13 zamczysko. Wybór 
nasz padł tym razem na Bytów i potężny krzyżacki zamek 
zbudowany w latach 1398-1406.  Jadąc na miejsce ogólnie 
nie wiedziałem czego się spodziewać, bo możecie mi wierzyć 
lub nie, ale mimo jego bliskości do Chojnic, to jechałem tam 
pierwszy raz.
    Zadziwiające jest to, że zawsze ciągnie nas w odległe 
tereny, a skarbów które mamy tuż pod nosem nie dostrzega-
my. Tak właśnie było i w tym przypadku. Zapakowaliśmy furkę 
i już pędziliśmy krętymi drogami, usianymi dziurami niczym 
ser szwajcarski tak by  po niecałej godzinie stanąć pod 
murami zamku. Znaczy może nie tak od razu, bo po raz 
kolejny ujawniła się słabość w oznaczeniu dojazdu do 
atrakcji, ale po krótkim nieplanowanym zwiedzaniu dróg 
Bytowa stanęliśmy na parkingu.
     Budowla, tak jak pisałem wcześniej, powstawała do roku 
1406 pod czujnym okiem Mikołaja Fellensteina i wyglądała 
troszeczkę inaczej, od tego co możemy podziwiać dzisiaj. 
Niestety jak to z tego typu budowlami bywało, historia jej była 
burzliwa.

    Podczas wojny 13 letniej warownia została opanowana 
przez oddziały polskie i od tego momentu rozpoczął się jej 
rozwój, szczególnie do rozbudowy zamczyska przyczynili się 
władcy z rodu Gryfitów, którzy panowali w Bytowie do roku 
1637, kiedy to ostatni z przedstawicieli zmarł nie pozosta-
wiając potomka. Niestety po tym okresie było już tylko gorzej, 
aż w końcu nadszedł rok 1656 kiedy to zamek został 
zniszczony przez wojska szwedzkie. Całe szczęście nie 
podzielił on losu wielu innych tego typu budowli, czyli 
rozbiórki w celu pozyskania materiałów budowlanych przez 
okoliczną ludność, a został częściowo odbudowany przez 
Fryderyka Wilhelma I, który nakazał umiejscowienie tam 
sądu i więzienia. Jeszcze większa odbudowa nastąpiła 
podczas mrocznych czasów, kiedy u władzy byli hitlerowcy, 

którzy umieścili tu ośrodek szkoleniowy dla młodzieży. 
Niestety wybuch wojny ponownie spowodował wyhamowa-
nie prac. Ostatnimi którzy wykorzystali to miejsce, byli nasi 
„wyzwoliciele” którzy przybyli ze wschodu w 1945 roku  i to 
właśnie w tym zamku NKWD umieściło swoją mroczną 
placówkę, gdzie torturowało mieszkańców Bytowa i okolic.
     Dobra wystarczy już tych suchych faktów historycznych
i przejdźmy do tego, cóż tam można zobaczyć. Dzisiaj zamek 
podzielony jest na dwie części – hotelową i muzealną.

W sumie jest to bardzo dobre rozwiązanie dla tego typu 
budowli, bo nawet nie próbuję zgadywać, ale myślę, że 
koszty utrzymania są niebotyczne. O części hotelowej pisać 
nie będę, bo nie byłem. Pozostaje więc część muzealna, a ta 
powiem szczerze mnie zaskoczyła. Początkowo po zakupie 
biletów i wejściu na pierwszą ekspozycję, poczułem lekki 
zawód. Nie dlatego, że jest słaba, po prostu sprzęty użytku 
domowego widzieliśmy już nie raz, chociażby podczas wizyty 
we Wdzydzach czy Kwidzyniu. No ale ok, później będzie 
lepiej i po wytłumaczeniu dzieciakom, do czego służyły war-
sztaty tkackie, w jaki sposób robiło się masło w maselnicach
i dlaczego konie nosiły buty, podreptaliśmy dalej, a czym dalej 
tym lepiej.

     Kierując się strzałkami wytyczającymi kierunek 
zwiedzania, zaczęliśmy wchodzić w coraz to bardziej 
kolorowe sale, gdzie zgromadzono setki dzieł sztuki ludowej. 
Zbiory te obejmują kolekcje rzeźby w drewnie, malarstwa na 
płótnie, malarstwa na szkle, hafciarstwa (w tym czepców-
złotnic), strojów ludowych, plecionkarstwa, garncarstwa, 
instrumentów muzycznych, tabakierek i zabawek ludowych.
Zdecydowanie najlepszy dział muzeum,  który szczególnie 
przypadł do gustu naszym dzieciakom, no może jeszcze 
podobne wrażenie na nich zrobiła wystawa prac dzieci, ale 
jednak żywe kolory wywarły na nich największe wrażenie. 
Marysia to już jest w takim wieku, że przystanie, popatrzy i nie 
trzeba pilnować, ale Gośka to jeszcze żywe srebro i trzeba 
było ją non stop pilnować, by nie strąciła jakiś zabawek ludo-
wych. Szczególnie upodobała sobie teatrzyk kukiełkowy, 
który aż prosił by się nim pobawić.
   Tak więc trochę oglądając, trochę biegając za Gosią 
obejrzeliśmy wszystko w miarę możliwości i muszę powie-
dzieć, że było warto. Mi szczególnie, a to pewnie z racji 
mojego „czarnego” charakteru spodobał się miecz kata
z Bytowa na którym widniał napis „Ostry sędzia z Bytowa”
i jako ciekawostkę dodam, że nigdy nie zastanawiałem się jak 
takie narzędzie pracy wygląda, a tu się okazuje, że w nie-
których mieczach (akurat ten tego nie posiadał), na dolnej 
części ostrza były dziury. Więc gdy kat spuszczał miecz, 

skazany słyszał gwizd wywoływany przez przepływające 
przez nie powietrze i wiedział, że już za moment straci głowę.
      No i to było na tyle. Kolejny zamek zwiedzony. Żałuję 
jedynie, że nie było możliwości pozwiedzania murów zamko-
wych, bo akurat są w remoncie, ale bynajmniej jest jeszcze 
powód by kiedyś do Bytowa powrócić. To jeszcze nie koniec 
wyprawy do zamku Bytów. Pomyślicie pewnie teraz, że to już 
koniec opowieści jednak w cenie biletu zakupionego w mu-
zeum, jest jeszcze możliwość pozwiedzania kolejnej 
wystawy, która znajduje się w odległości 3 minut spacerem od 
zamku. W gotyckiej wieży pierwszego kościoła św. Katarzyny 
znajdziemy wystawy poświęcone wykopaliskom archeologi-
cznym prowadzonym na terenie Bytowa.

     To właśnie tam pokłóciły się moje dziewuchy przy szkie-
lecie, bo gdy Marysia stwierdziła, że takie kości mamy
w sobie, kategorycznie temu zaprzeczyła Gosia, twierdząc że 
ona kości nie ma i koniec kropka. No cóż tak to już czasami 
bywa, ale co zrobić. Pogodzić je mogło jedynie odwiedzenie 
pobliskiej lodziarni, a że upał niemiłosierny to i my na tym 
skorzystaliśmy. Ochłodzeni, pogodzeni, część z kośćmi,
a część bez, wsiedliśmy do gorącego auta i powędrowaliśmy 
do domu.

     Po drodze miałem jeszcze chęć obejrzeć punkt widokowy 
na górze siemierzyckiej, bo znak tak ładnie z drogi zachęcał. 
Kolejne znaki ustawione po drodze kierowały nas do celu, aż 
w końcu trafiliśmy na pięknie przygotowane miejsce posto-
jowe. Aparat zabrany, wychodzimy na szlak i dopiero wtedy 
przywitał nas wielki napis  „Uwaga, wstęp na wieżę widokową 
wzbroniony” – no jasny gwint, skoro wieża jest zamknięta, bo 
pewnie nie ma kasy na remonty, to dlaczego przy drodze tego 
nie napiszą pod znakiem informującym o tej atrakcji. Tak więc 
dotarliśmy lekko zniesmaczeni do samochodu i tym razem 
już bez zbędnego zatrzymywania udaliśmy się do domku, 
gdzie w spokoju mogłem w końcu ugasić pragnienie zimnym 
napojem o złotej barwie.

26

Gazeta LOKALNA

Nr 11/2018 (75)  LISTOPAD  2018

CHOJNICZANIE  W  PODRÓŻY



27

Gazeta LOKALNA Z  ŻYCIA  MIASTA

Nr 11/2018 (75)  LISTOPAD  2018



28

Gazeta LOKALNAMEDYCYNA NATURALNA,  ZDROWIE,  KUCHNIA

KUCHNIA

Nr 11/2018 (75)  LISTOPAD  2018

    Warzywa mają wysoką zawartość antyoksydantów. 
Jedzenie warzyw chroni nas przed wolnymi rodnikami, 
zarówno tymi wytwarzanymi przez nasz organizm, jak i po-
chodzącymi z zewnątrz. Nadmiar wolnych rodników w orga-
nizmie prowadzi do niszczenia komórek, a co za tym idzie – 
przyspiesza starzenie i wywołuje liczne choroby.

      W jakiej formie spożywać warzywa, aby dostarczyć 
organizmowi jak najwięcej antyoksydantów?

       Zbadano, jaka jest różnica między warzywami świeżymi 
a warzywami przechowywanymi w lodówce w temperaturze 
4°C, mrożonymi w temperaturze -20°C i konserwowanymi
(z terminem przydatności 18 miesięcy). Badanie obejmowało 
podstawowe warzywa: marchewki, kalafiory, rzodkiewki, 
selery, ogórki, buraki, brokuły, brukselki, bakłażany, czosnek, 
fasolkę szparagową, pory, cukinie, sałaty, kukurydzę, cebulę, 
groszek, szpinak, boćwinę, karczochy, szparagi, endywie, 
bób oraz paprykę.

Trzy najważniejsze grupy

Pierwsza grupa – warzywa, które posiadają silne właści-
wości hamujące działanie wolnych rodników (ponad 75%) to: 
buraki, szpinak, boćwina, bób, karczochy, czyli warzywa o 
ciemnej barwie, które zawierają dużo barwników będących 
antyoksydantami.

Druga grupa to warzywa, które hamują działanie wolnych 
rodników w zakresie od 50 do 75%. Są to: czosnek, endywia, 
brukselka, groszek, kukurydza, brokuły, cukinia, bakłażan, 
marchewka, cebula, szparagi, sałata, seler, ogórek, fasolka 
szparagowa i rzodkiewka.

Trzecia grupa warzyw o najsłabszym działaniu antyoksyda-
cyjnym (od 25 do 50%) to: kalafior, por i papryka. 

Celem badania było stwierdzenie,co dzieje
się z warzywami podczas ich przechowywania.

1. Pierwszym zaskakującym odkryciem był fakt, że niektórym 
warzywom nie szkodzi żaden ze sposobów przechowywania. 
Niezależnie od tego, czy były one przechowywane w lodów-
ce, czy były mrożone czy konserwowane to zachowywały 
swoje właściwości antyoksydacyjne: karczochy, cykoria, 
bakłażan, cebula, rzodkiewka, papryka, i co ciekawe, sałata.

2. Trzymanie warzyw w lodówce jest dobre, pod warunkiem 
że nie są tam dłużej niż jeden dzień, ponieważ większość
z nich traci wtedy od 0,3 do 8% swoich właściwości. 
Wyjątkiem są ogórek i cukinia, które już w pierwszym dniu 
tracą odpowiednio 24% i 35% swoich właściwości 
antyoksydacyjnych. Z kolei brokuły, brukselka i por tracą od 
30 do 40% swoich właściwości po siedmiu dniach 
przechowywania w lodówce.

3. Mrożone brokuły już po jednym dniu tracą 15% swoich 
właściwości, boćwina – 20%, fasolka szparagowa – 23%,
a groszek – 26%. Po ośmiu miesiącach w zamrażarce 
szparagi tracą 40% swoich właściwości, natomiast brokuły, 
brukselka, szpinak i czosnek – odpowiednio 48%, 31%, 21%
i 19%. Okazuje się więc, że rzeczywiście mrożenie nie jest 
najlepszym sposobem przechowywania żywności, pozwala-
jącym na zachowanie ich właściwości odżywczych.

4. Warzywa konserwowe – to najgorszy z możliwych sposo-
bów przechowywania, ponieważ powoduje on znaczną utratę 
ich właściwości antyoksydacyjnych. Pomimo tego, że produ-
cenci zazwyczaj dodają do puszkowanych warzyw antyoksy-
danty takie jak witamina C (kwas askorbinowy) oraz kwasek 
cytrynowy, niektóre z warzyw (np. seler) tracą po zapusz-
kowaniu 100% swoich właściwości antyoksydacyjnych. 
Buraki tracą 64% swoich właściwości, natomiast groszek, 
szpinak, boćwina i bób, szparagi i fasolka szparagowa – 
odpowiednio 32%, 29%, 25% i 13%. Czosnek traci aż 60% 
właściwości. Jedyną zaletą puszkowanych warzyw jest ich 
długa przydatność do spożycia.

ZDROWE I NIEZDROWE ORZECHY

      Orzechy można jeść bez zastanowienia. Wszystkie są 
zdrowe. To jeden z najlepszych produktów spożywczych, o ile 
jemy te niesolone, nieprażone i bez otoczki karmelu. Szybko 
się nimi najadamy. To doskonała przekąska, znacznie lepsza 
od chipsów czy słodyczy.

Włoskie najzdrowsze

Orzechy włoskie – rosną w brązowej, okrągłej skorupce 
złożonej z dwóch części i mają owoc przypominający 
wyglądem ludzki mózg. To najzdrowsze i najbardziej 
wartościowe orzechy. Pasują do wszystkiego: czekolady, 
miodu, sera, sałatek, tarty czy jako dodatek do ciasta. 
Zawierają mnóstwo antyoksydantów, wszystkie witaminy 
(poza witaminą B12), sporo magnezu, manganu i cynku, ale 
przede wszystkim – zdumiewająco dużo kwasów tłuszczo-
wych omega-3. Orzechy włoskie mają mało węglowodanów, 
za to dość dużo białka i sporo błonnika. Zaleca się je w pro-
filaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Cztery orze-
chy dziennie zwiększają stężenie kwasu alfa-linolenowego
(z rodziny omega-3), co zmniejsza ryzyko zgonu z powodu 
chorób serca aż o 50%.

Orzechy włoskie najlepiej jeść ze skórką. Skórka może 
być gorzka, szczególnie w przypadku świeżych orzechów, 
ale to właśnie ona zawiera 90% antyoksydantów. Orzechy 
łuskane, zamknięte w foliowych, przezroczystych opakowa-
niach są często zjełczałe. Na próżno wtedy szukać w nich 
wielonienasyconych kwasów omega-3. Są bezwartościowe. 
Aby zachowały swoje właściwości, należy przechowywać je 
w pojemnikach próżniowych, w lodówce lub nawet zamra-
żarce. W przeciwnym razie tracą świeżość już po siedmiu 
dniach.

Orzechowa różnorodność

Orzechy makadamia i pekan mają wyrazisty smak. Zawie-
rają sporo pożytecznych tłuszczów i niewiele węglowoda-
nów. Głównym kwasem tłuszczowym zawartym w orzechach 
makadamia jest jednonienasycony kwas oleinowy (60%), 
występujący też w oliwkach. Można je traktować jako zdrową 
przekąskę w ciągu dnia.

Migdały są również dobre dla zdrowia. Zawierają dużo 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminę E. 
Znajdziesz w nich sporo magnezu, potasu, selenu i man-
ganu. Są doskonałym źródłem błonnika i białka roślin-
nego. W skórce migdałów, podobnie jak w orzechach 
włoskich znajdują się antyoksydanty. Lepiej jest więc 
kupować nieblanszowane migdały. Skórka zawiera fenole, 
flawonoidy i kwasy fenolowe. Garść migdałów zawiera tyle 
samo polifenoli, co porcja brokułów gotowanych na parze. 

Orzechy brazylijskie zawierają rzadko spotykany selen – 
pierwiastek śladowy, który zapobiega zachorowaniu m.in. na 
raka prostaty, oraz beta-sitosterol, który pomaga łagodzić 
objawy rozrostu gruczołu krokowego. Mają delikatny smak.

Nerkowce zawierają dużo białka. Mają też sporo magnezu, 
który wspomaga pracę mięśni i pamięć.

Orzechy laskowe są bardzo dobrym źródłem kwasu 
foliowego i tłuszczów jednonienasyconych.

Orzechy pistacjowe to doskonałe połączenie białka i 
błonnika, jednak trudno je dostać świeże. Najczęściej 
kupujemy je prażone i solone, przez co są mniej zdrowe.

Orzeszki ziemne – czarna owca w rodzinie orzechów

Przede wszystkim warto wiedzieć, że orzeszki ziemne nie 
są orzechami ! Rosną podobnie jak ziemniaki, pod ziemią, 
doczepione do korzenia. Roślina ta należy do tej samej 
rodziny co np. fasola i ciecierzyca! Orzeszki ziemne nie 
mają większych wartości odżywczych, za to zawierają sporo 
kwasów tłuszczowych omega-6. Kwasy te przyczyniają się 
do powstawania stanów zapalnych. Orzeszki ziemne niemal 
zawsze podaje się prażone, solone czy w karmelu. Jedzenie 
ich nie zapobiega żadnej z chorób a zaletą jest wyłącznie ich 
… cena.

Sabina Budkiewicz – dietetyk kliniczny

Więcej artykułów przeczytasz na stronie 
www.geminichojnice.pl

w zakładce „Twój dietetyk – zdrowie od kuchni”
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    Mamy kolejne dwa złote medale w Mis-
trzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy 
Laser. Laura Szulc zdobyła złoto w klasyfi-
kacji U16 oraz złoto U18. Tuż za podium 
znalazła się Klara Sobczak, tegoroczna złota 
medalistka OOM i MP w Sprintach.

Końcowe wyniki regat Finału Pucharu Polski:
1m. Laura Szulc U16 i U18
4 m. Klara Sobczak U16 i U18
6 m. Oliwia Laskowska U19 i open dziew.
7 m. Mateusz Grzempa U17
6 m. Maciej Panaś U16
13 m. Jan Krawczyk U16

      Kolejny sukces to miejsca Kary i Laury
w Pucharze Polski - odpowiednio pierwsze
i drugie miejsce!!

Podsumowanie Pucharu Polski naszej grupy 
za sezon 2018:

Laser Radial - Oliwia Laskowska - 5 m.
Laser Radial - Mateusz Grzempa - 4 m.
Laser 4.7 - Maciej Panaś - 6 m.
Laser 4.7 - Jan Krawczyk - 7 m.
Laser Radial - Kacper Żywiczka - 14 m.

    Magda Kwaśna dostała wyróżnienie za 
zdobycie złotego Medalu Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy U21 - Gratulacje!

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ

      W dniach 23 - 28.10.2018r. w Grudziądzu 
odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików
w Boksie. Młodzicy to kategoria wiekowa
w której starują młodzi pięściarze urodzeni
w roku 2004. Do zawodów przystąpiło 135 
zawodników z całego kraju. Uczniowski Klub 
Sportowy BOKSER Chojnice do zawodów 
wystawił dwóch zawodników.
   
     Kacper Wrona do 56 kg zgłoszony został 
do kategorii wagowej gdzie zameldowało się 
najwięcej bo aż 12 zawodników. Niestety 
Kacper już w walce eliminacyjnej spotkał się 
z faworyzowanym zawodnikiem BKS Het-
man Białystok Szymonem Perkowskim. 
Walka toczyła się na pełnym dystansie trzech 
rund. Niestety werdykt sędziowski nie był 
korzystny dla naszego zawodnika.

Wielką niespodziankę sprawił Aleksander 
Olkowski w wadze do 105 kg. Do rywalizacji 
w wadze superciężkiej zgłoszonych zostało 
siedmiu zawodników. W pierwszym pojedyn-
ku Olek zmierzył się z reprezentantem   "Wdy 
Świecie" Aleksem Harasiem. Po zaciętej 
walce obfitującej w wymiany ciosów zwycię-

zcą ogłoszony został reprezentant Chojnic.  
W walce półfinałowej Olek zmierzył się z Do-
minikiem Żmudą. Walka trwała zaledwie kilka 
sekund kiedy to reprezentant "Rushh Kielce" 
został poddany przez sekundanta.  W walce 
Finałowej VII indywidualnych Mistrzostw pol-
ski Młodzików Olek nie sprostał zawodnikowi 
"Boksing Zielona Góra" Igorowi Wacho-
wiakowi.

      Drugie miejsce oraz srebrny medal to 
wielkie osiągnięcia naszego zawodnika. Olek 
podczas turnieju mistrzowskiego toczył swo-
je pierwsze oficjalne walki w ringu. Jestem 
bardzo dumny z postawy naszego zawod-
nika, któremu od samego początku kariery 
towarzyszy jego tata Rafał Olkowki były 
zawodnik MZKS Chojniczanka oraz członek 
wspierajacy UKS Bokser Chojnice.
     Olek nie będzie miał wiele czasu na 
odpoczynek ponieważ został już powołany 
do startu w meczu międzynarodowym Polska 
- Niemcy Słupsk 10.11.2018r.

Trener UKS BOKSER Chojnice
Andrzej Plata

     W Wałczu odbyły się młodzieżowe mis-
trzostwa Polski kobiet do lat 23 w boksie, 
podczas których Chojnice reprezentowała 
zawodniczka Boxing Team Larysa Sabiniarz 
w wadze 69kg.
     Swój pierwszy pojedynek "Larcia" sto-
czyła w ćwierćfinale,gdzie pokonała jedno-
głośną decyzją sędziów wicemistrzynię Pol-
ski z zeszłego roku Weronikę Walczak z klu-
bu Prosna Kalisz. W półfinale trafiła na roz-
stawioną z numerem 2 wielokrotną mistrzy-
nię Polski,jedną z faworytek do złotego 
medalu Klaudię Sołtys z klubu sportowego 
Jastrzębie i podobnie jak w walce ćwierć-
finałowej wygrała pewnie 5:0 i z przytupem 
awansowała do finału!

WALKA O ZŁOTY MEDAL.
      W pojedynku o złoty medal spotkały się 
dwie bardzo doświadczone i bardzo utytuło-
wane zawodniczki. W narożniku niebieskim - 
Larysa Sabiniarz 5-krotna Mistrzyni Polski, 
Mistrzyni i wicemistrzyni Europy,medalistka 
mistrzostw Świata juniorek,wicemistrzyni 
Polski seniorek oraz w narożniku czerwonym 
- wielokrotna mistrzyni Polski juniorek, se-
niorek, mistrzyni Europy oraz mistrzyni Świa-
ta Hanna Solecka z klubu Skorpion Szczecin.
Po bardzo ładnej i ciekawej walce wygrała ta 
nieco bardziej doświadczona zawodniczka
Skorpiona Szczecin Hanna Solecka. Pojedy-
nek ten był ozdobą finałowych potyczek, 
czego dowodem może być fakt przyznania 
specjalnej nagrody dla Larysy i Hanny za 
najładniejszą walkę finałową. -Bardzo się 

cieszę ze zdobycia medalu.Larysa jest 
jeszcze bardzo młodą dziewczyną i jeszcze
nie raz wróci ze złotym medalem - powiedział 
Prezes Boxing Team Andrzej Mielke.

  Nagrody indywidualne: Anna Góralska (Ko-
rona Wałcz), która została wybrana najlep-
szą zawodniczką imprezy i Larysa Sabiniarz 
(Boxing Team Chojnice) oraz Hanna Solecka 
(Skorpion Szczecin), która stoczyła najład-
niejszą walkę finałową.

     W dniach 27-30 września na wodach Za-
toki Gdańskiej w Gdańsku-Górkach Zachod-
nich rozegrane zostały Mistrzostwa Polski
w klasach olimpijskich. Poznaliśmy medali-
stów w klasach Laser Radial, Laser Stan-
dard, Finn, 470, RS:X kobiet i mężczyzn, 
49er, 49erFX oraz Nacra 17. Regaty miały 
formułę otwartą czyli mogli w nich startować 
także zawodnicy spoza Polski.

    Najwięcej emocji było w klasie Laser 
Radial. Zacięta walka toczyła się pomiędzy 
Agatą Barwińską z MOS SSW Iława i Mag-
daleną Kwaśną z ChKŻ Chojnice. Dziew-
czyny nie odpuszczały i pokazały szczyt 
swoich umiejętności. Po 9 wyścigach sprawa 
złotego medalu była nadal otwarta i dopiero 
medalowy wyścig rozstrzygnął rywalizację 
pomiędzy Agatą i Magdą. Emocji nie zabra-
kło także w medalowym, wyścigu, gdzie obie 
zawodniczki pilnowały się i pierwsza na metę 
wpłynęła Magda, ale za nią linię mety minęła 
Barwińska i to ona cieszyła się z tytułu Mis-
trzyni Polski. Magda Kwaśna powtórzyła wy-
nik z ostatnich dwóch lat, kiedy również była 
druga wśród seniorek. Dodatkowo Magda 
mogła cieszyć się ze złotego medalu w kla-
syfikacji Młodzieżowej. Na najniższym stop-
niu podium stanęła Wiktoria Gołębiowska 

(MOS SSW Iława). Rok temu wszystkie trzy 
zawodniczki zajęły te same miejsca.

    W klasie Finn nasz klub reprezentował 
Oskar Adamiak, który był jednym z młod-
szych zawodników w tej klasie. Pokazał, że 
także może rywalizować ze starszymi kole-
gami i ostatecznie mógł się cieszyć z brązo-
wego medalu w klasyfikacji Młodzieżowej. 
Ostatecznie zakończył regaty na dobrym 8 
miejscu.

    Ostatni nasz zawodnik Damian Kosmalski, 
który startował w klasie Laser Standard, 
zakończył regaty na 8 miejscu w klasyfikacji 
Młodzieżowej (18 miejsce ogółem).

 Łukasz Dzięcielski
Chojnicki Klub Żeglarski

     W dniach 6-7.10.2018 r. w Rybniku odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Polski w klasie 
Optimist. Najlepsze drużyny w kraju rywali-
zowały w formule 4x4 (tzw. Team Racing), 
która jest niezwykle widowiskowa. 
     Po rozegraniu rundy eliminacyjnej, 
najlepsze cztery drużyny rywalizowały w pół-
finałach. Nasz zespół wygrał wszystkie 
pojedynki i awansował do finału, gdzie 
zmierzył się z OPTI CWM Gdynia. Niestety 
pierwszy pojedynek wygrała drużyna z Gdy-
ni, jednak nasi zawodnicy nie załamali się
i pokazali, że będą walczyć do końca. Ambi-
cja i determinacja przyczyniła się do kolej-
nych 3 zwycięstw po rząd i wygraniem całego 
finału 3-1.

     Skład zwycięskiej drużyny, Drużynowych 
Mistrzów Polski w kl. Optimist: Agnieszka 
Pawłowska, Rafał Pogorzelski, Jacek 
Kalinowski, Jeremi Szczukowski i Antoni 
Lipiński

Końcowe wyniki regat:
1. Chojnicki Klub Żeglarski 1
2. CWM Opti Gdynia
3. KS Spójnia Warszawa
4. Jacht Klub Wielkopolski
5. WTW Warszawa
6. CHKŻ Chojnice 2
7. UKS Żeglarz Wrocław

Łukasz Dzięcielski, ChKŻ
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5.11.2018 r. godz. 19:00

CZYŚCICIELE INTERNETU

Internet nie jest wcale tak neutralny, demo-
kratyczny i wolny, jak się nam z pozoru wy-
daje. Tysiące moderatorów treści na Filipi-
nach dzień w dzień decyduje o tym, co poja-
wia się, a co nie w mediach społecznościo-
wych. „Czyściciele internetu” przedstawiają 
kulisy, skutki i ofiary internetowej cenzury, 
która w dużej mierze zarządzana jest w kra-
jach Trzeciego Świata. Film śledzi pięciu 
spośród tysięcy „cyfrowych śmieciarzy”, któ-
rych praca polega na usuwaniu „nieodpo-
wiednich” treści z internetu.

12.11.2018 r. godz. 19:00

LETNIA SZKOŁA ŻYCIA

Egzystencjalny thriller z mocnym wątkiem 
społecznym, w którym napięcie znajduje 
ujście w przemocy. Alegoryczna opowieść
o końcu Europy, jaką znamy. Relacja między 
dojrzałą pisarką i nastolatkiem, którzy poz-
nają się na prowadzonych przez nią warszta-
tach pisarskich. Chłopak, zafascynowany 
ideologią skrajnej prawicy, jednocześnie 
budzi jej niepokój i rozpala wyobraźnię.

 

19.11.2018 r. godz. 19:00

OKO NA JULIĘ

 Love story widziana z perspektywy… drona. 
W „Oko na Julię” zaawansowana techno-
logia zbliża do siebie ludzi oddalonych o ty-
siące kilometrów, którzy w innych okolicz-
nościach mogliby się nigdy nie spotkać. 
Ochroniarz strzegący rurociągu na północy 
Afryki postanawia pomóc uciec z kraju 
dziewczynie, którą rodzice chcą siłą wydać 
za mąż.

 

26.11.2018 r. godz. 19:00

W KRĘGU PRZEMOCY

 Życie zwykle nie układa się tak, jakbyśmy 
tego chcieli. Przekonują się o tym na własnej 
skórze bohaterowie tego pulsującego emo-
cjami filmu. Przeplatają się tutaj trzy historie: 
pierwsza z nich opowiada o parze nowożeń-
ców Josephine i Tomasa, których związek 
jest tylko z pozoru idealny. W innym tonie 
rozegrana jest historia ciężarnej Melanie, 
która chce przedstawić rodzicom swojego 
partnera - zupełnie nie pasującego do ich 
wyobrażeń o idealnym zięciu. Poznacie 
jeszcze Anthony’ego, którego w takim sa-
mym stopniu absorbuje nieszczęśliwa mi-
łość, jak i zachowująca się coraz dziwniej 
matka.
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09 listopada
Urząd Miejski w Chojnicach, Chojnickie Centrum Kultury 
oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Andersa
w Chojnicach zapraszają na wieczór poświęcony Krzyszto-
fowi Komedzie, podczas którego będzie miało miejsce 
spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską autorką książki 
“Komeda. Osobiste życie jazzu” oraz koncert jazzowy w wy-
konaniu duetu Maciej Fortuna, Krzysztof Dys. Zaproszenia 
można odbierać w obecnej siedzibie Chojnickiego Centrum 
Kultury, ul. Młodzieżowa 44 (1 osoba może otrzymać 2 za-
proszenia). Liczba miejsc ograniczona. Początek o godzinie 
17:00.  Miejsce wydarzenia: Centrum Sztuki Collegium ARS 
(podziemia kościoła gimnazjalnego).

09 listopada
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby
z Chojnic i okolic na drzwi otwarte w Hospicjum zwiastowa-
nia N.M.P. 9 listopada 2018r. o godz. 16.00, ul. strzelecka 89.
Przyjdź i zobacz:

- na czym polega wolontariat
- jak wygląda hospicjum od środka
- jak funkcjonuje nasz oddział
- jaką pracę wykonują pracownicy
- posłuchaj o hospicjum i jego początkach
- weź udział w koncercie

ponadto:
- uzyskasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

10 listopada
Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu z cyklu „Jesienne 
impresje”. Rzeźbiarka Barbara Łącka zaprezentuje program 
pt. „Moja przygoda z rzeźbą - małe formy przestrzenne”.  
Początek wydarzenia o godzinie 18:00. Miejsce: Baszta 
Nowa, Chojnice, ul. Podmurna 13A.

10 listopada
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert w Pub-ie Wlad. Zenek to muzyk znany wszystkim 
z Kabanosa. To wygłodniała, nieposkromiona, twórcza 
bestia spuszczona z łańcucha konwenansów, praw i zasad 
rynku muzycznego, która muzykę traktuje jak piaskownicę 
do zabawy. Wystąpi klasyczne trio w składzie:  Zenek 
Kupatasa - wokal, gitara Tomek Antoniak - bas Michał 
"Mrufka" Jędras – perkusja.  Wejście - 19:00 Start - 20:00 
Zenek support "Na Jedno Kopyto" - 20:03 Zenek - 20:33  
Bilety w cenie 20zł w dniu koncertu (nie ma przedsprzedaży!)  
Początek koncertu o godzinie 20:00. Miejsce: Pub Wlad, 
Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

11 listopada
Święto Niepodległości – program uroczystości w mieście 
Chojnice:

10:50 - Zbiórka uczestników i delegacji na parkingu przy 
ul. Wysokiej (obok pomnika Orła);

11:00 - Przemarsz pod pomnik Orła i Chrystusa Króla ulicą 
Sukienników, złożenie wieńców i kwiatów, nastę-
pnie przejście do Bazyliki Mniejszej w Chojnicach  
ulicami Sukienników i Kościuszki;

12:00 - Msza w intencji ojczyzny i powiatu w Bazylice
             Mniejszej.

11 listopada
Stowarzyszenie "Dworek Polski" serdecznie zaprasza do 
udziału w IV Powiatowym Konkursie Kawiarenki Piosenki 
Polskiej. Organizatorzy zachęcają młodzież szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych do śpiewania piosenek z okresu 
20- lecia międzywojennego. Konkurs będzie przebiegał
2-etapowo: I etap - to eliminacje zgłoszonych uczestników
5 listopada 2018 roku (tj. poniedziałek), godz.9:00, aula SP 
nr 1 w Chojnicach.: II etap - to koncert laureatów i wręczenie 
nagród oraz wyróżnień – 11.11.2018r. Święto Niepodległo-
ści. Osoby, które w konkursie biorą udział po raz kolejny, 
przygotowują do prezentacji wcześniej nie prezentowane 
przez siebie piosenki.

11 listopada
W ramach rozgrywek o mistrzostwo III Ligi Kobiet Choj-
niczanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Choj-
nicach z drużyną Zenitu Łęczyce. Początek spotkania 
godzina 14:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski w Choj-
nicach, ul. Mickiewicza 12.

11 listopada
Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości zapraszamy 11 listopada do Bazyliki Mniej-
szej na koncert akordeonisty Marcina Wyrostka, który 
wystąpi wraz z zespołem Corazon. Marcin Wyrostek to 

akordeonista, zwycięzca polskiej, drugiej edycji programu 
Mam Talent. Jest wykładowcą Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach i członkiem Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Akordeonistów.  Zespół: Marcin 
Jajkiewicz – wokal Marcin Wyrostek – akordeon Mateusz 
Adamczyk – skrzypce Daniel Popiałkiewicz – gitara 
Agnieszka Haase-Rendchen – fortepian Piotr Zaufal – bas 
Krzysztof Nowakowski – instrumenty perkusyjne. Zapro-
szenia można odbierać w biurze parafialnym w poniedziałek 
5 listopada w godz. od 9:00 do 11:00 oraz od godz. 17:30, lub 
w środę 7 listopada od godz. 8:30 i od godz. 17:30 w obecnej 
siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44 
(1 osoba może otrzymać 2 zaproszenia). Liczba miejsc 
ograniczona. Miejsce: Bazylika Mniejsza w Chojnicach. 
Początek koncertu o godzinie 18:00.

12 listopada
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z drużyną Red Dragons Pniewy. Początek 
spotkania o godzinie 20:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

13 listopada
Producent okuć meblowych Blum zaprasza do Chojnic
w ramach projektu „Blum w trasie”. Akcja obejmuje 38 
lokalnych spotkań dla stolarzy, montażystów, architektów 
oraz wszystkich, którzy pracują z produktami i usługami 
firmy Blum. Partnerem projektu w Chojnicach jest firma 
Drew-Trans II. Centrum Rekreacji Mistral, przy ul. Kościer-
skiej 25. Start o godz. 10:00.

14 listopada
Gorąco zachęcamy do udziału w XIX Spotkaniu z pieśnią
i piosenką patriotyczną – "Cześć Polskiej Ziemi" – Chojnice 

2018, które organizowane jest w ramach obchodów 100- 
lecia odzyskania Niepodległości. Początek o godzinie 10:00. 
Miejsce: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.

15 listopada
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
zaprasza pomorskich pracodawców na bezpłatne szkolenia 
pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z usług agencji pracy 
tymczasowej przez pracodawców”. Przedsięwzięcie realizo-
wane jest w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach, Państwową 
Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną oraz ze Stowarzysze-
niem Agencji Zatrudnienia.  15 listopada br. w godz. 11.00 – 
14.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym ul. Piłsud-
skiego 30a w Chojnicach. Kontakt: tel. 52 39 50 724, 
e_czapiewska@pupchojnice.pl.

16 listopada
Uprzejmie zachęcamy do udziału w spotkaniu z cyklu 
„Jesienne impresje”. Jarosław Urbański - wernisaż rzeźby, 
prezentacja prac oraz sylwetki artysty. Początek wydarzenia 
o godzinie 18:00. Baszta Nowa, ul. Podmurna 13A.

16 listopada
Koncert  z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepo-
dległości. Wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej w Chojni-
cach. Miejsce: aula Szkoły Podstawowej nr 1, godz. 18:00. 
Wstęp wolny!
   
17  listopada
Recital Weroniki Kowalskiej. Miejsce: Centrum Sztuki 
Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego)   
godz. 18:00. Wstęp wolny!

17 listopada
W ramach rozgrywek o mistrzostwo Fortuna I Ligi Chojni-
czanka Chojnice zagra na Stadionie Miejskim w Chojnicach 
z drużyną Wigry Suwałki. Początek spotkania godzina 
16:00. Miejsce wydarzenia: Stadion Miejski  w Chojnicach, 
ul. Mickiewicza 12.

17 listopada
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert do Geneza Music Club. Lubin. Jako support 
zagrają przed nim: Mike Wolfcry oraz Domi x Sparrow.  O od-
powiednią atmosferę między koncertami zadba znany i lu-
biany Mc Brzydki, a całą imprezę oraz afterparty, poprowadzi 
DJ OMG. Bilety w cenie 10/15 zł. Początek koncertu
o godzinie 20:00. Miejsce: Geneza Music Club, Chojnice, ul. 
Zielona 3/5.

17 listopada
Uprzejmie zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo 
na koncert w Pub-ie Wlad. OPIŁKI to kapela grająca rock
z elementami grunge'u i rocka progresywnego. Zespół 
tworzą: Cezary Błażewicz (gitary), Przemek Hoszowski 
(bas), Marek Kapłon (TSA, Dżem, Banda i Wanda, Tadeusz 
Nalepa) oraz finalista V edycji "The Voice of Poland - Damian 
Michalski (Nadmiar, TSA). Początek koncertu o godzinie 
20:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

18 listopada
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils Chojni-
ce zagrają z drużyną FC Toruń. Początek spotkania o godz. 
18:00. Miejsce:  Centrum Park w Chojnicach.

23 listopada
Uprzejmie zachęcamy do udziału w spotkaniu z cyklu 
„Jesienne impresje”. Agnieszka Molik - Matyga i ekipa 
IgiTravel z cyklu spotkanie z podróżnikiem Prezentacja: 
„IgiTravel w drodze - rodzinne podróże bez granic”. Początek 
wydarzenia o godzinie 18:00. Muzeum Janusza Trzebia-
towskiego, ul. Sukienników 16.

24 listopada
Spotkanie z podróżnikiem: Paweł Leszczyński, uczestnik 
Rejsu Niepodległości na Darze Młodzieży. Miejsce: Centrum 
Sztuki Collegium ARS (podziemia kościoła gimnazjalnego). 
godz.17:00 Wstęp wolny!

24 listopada
Gorąco zapraszamy wszystkich fanów muzyki na żywo na 
koncert w Pub-ie Wlad. Jary Oddział Zamknięty to polski 
zespół muzyczny założony na przełomie 2013/2014 roku, 
będący wówczas solowym projektem Krzysztofa Jaryczew-

skiego. Składa się z byłych muzyków legendarnego zespołu 
Oddział Zamknięty oraz formacji Jary Band. Zespół 
wykonuje muzykę rockową. Początek koncertu o godzinie 
20:00. Miejsce: Pub Wlad, Chojnice, ul. Młodzieżowa 35.

25 listopada
Zapraszamy wszystkich wielbicieli muzyki klasycznej na 
niepowtarzalny i ekscytujący koncert, podczas którego 
swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentują znani i ce-
nieni artyści scen łódzkich i poznańskich m. in. Anna i Ro-
muald Spychalscy, Anna Cymmerman, Marcin Janiszewski-
fortepian. Bilety do nabycia kasa basenu Parku Wodnego  
ul. Huberta Wagnera 1.

25 listopada
Realizując misję opery W DRODZE, artyści Polskiej Opery 
Królewskiej zaprezentują Dziady-Widma. To spektakl 
dramatyczny z tekstem II części Dziadów Adama 
Mickiewicza, z muzyką Widm Stanisława Moniuszki w in-
scenizacji i reżyserii Ryszarda Peryta. Na scenie zapre-
zentują się wspaniali soliści, obok których wystąpi Chór
i Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej pod dyrekcją 
Tadeusza Karolaka. Przedstawienie trwa 1 godz. 15 min. 
bez przerwy. Początek o godzinie 18:00. Miejsce: Bazylika 
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach, Plac 
Kościelny 5.

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

30 listopada
Gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu z cyklu „Jesienne 
impresje”. Weronika Jaroszewicz - recital pianistyczny.
W repertuarze: F. Chopin, L. van Beethoven, J. Brahms, S. 
Rachmaninow Podziemia kościoła gimnazjalnego, Plac 
Kościelny 1

30 listopada
W ramach rozgrywek Ekstraklasy futsalu Red Devils 
Chojnice zagrają z drużyną Rekord Bielsko-Biała. Początek 
spotkania o godzinie 18:00. Miejsce:  Centrum Park w Choj-
nicach.

Organizujesz wydarzenie społeczne, kulturalne lub sportowe.
Wernisaż, koncert, zawody, promocję lub inne wydarzenie.
Powiadom nas - my powiadomimy mieszkańców Chojnic.

@chojnice.dlawas.info
chojnicedlawas@gmail.com
http://chojnice.dlawas.info


