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MKS “Chojniczanka 1930” to klub sportowy założony w Choj-
nicach, mieście położonym na pograniczu Borów Tucholskich, 
Pojezierza Krajeńskiego oraz regionu Kociewia. Chojniczanka 
od samego utworzenia klubu w 1930 r. jednoczyła i zrzeszała 
lokalną społeczność, stając się fundamentem tożsamości dla 
całego regionu. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu każdym 
meczem “Żółto-biało-czerwonych” klub stwarza możliwość 
trafienia bezpośrednio do lokalnej społeczności poprzez licz-
ne narzędzia i akcje marketingowe. Jest to również ogrom-
na szansa dla regionalnego biznesu na promocję swojej mar-
ki oraz rozwój działalności.

Zdj.: Sezon 2020/2021
Chojniczanka Chojnice 2 - 0 Błękitni Stargard

DOłącz DO nas i rOzwijaj swój
biznes razem chOjniczanką



Miejski Klub Sportowy “Chojniczanka 1930” oficjalnie powstał 
10 marca 1930 r. Pierwszym sukcesem był awans na szcze-
bel centralny w 1954 r. Największe sukcesy, które rozbudzi-
ły w mieszkańca Chojnic miłość do “Żółto-biało-czerwonych” 
barw nastąpiły ok. 20 lat później. Najpierw, w 1971 r. Choj-
niczanka wygrała w Pucharze Polski z bardziej utytułowaną 
drużyną Zagłębia Sosnowiec, natomiast po 10 latach, rów-
nież w ramach Pucharu Polski, drużyna z Grodu Tura podej-
mowała zespół Widzewa Łódź. Na stadionie przy Mickiewi-
cza 12 zjawiło się wówczas około 15 tys. Osób. Wspomniane 
mecze obrosły już w mieście legendami, a społeczność regio-
nu od dekad wspomina między sobą chwile przeżyte przy-
Mickiewicza 12.

ŻółtO-białO-czerwOna histOria

Zdj.: Pierwsze zdjęcie MKS Chojniczanki, jeszcze przed
oficjalnym założeniem. 1926 r.



Po meczach z bardziej utytułowanymi rywalami nastąpił dla Chojniczanki ciemniejszy okres. Przez kilkadziesiąt lat klub walczył o swój 

byt w niższych klasach rozgrywkowych, ocierając się również o problemy finansowe. Jednakże, po raz kolejny wygrało przywiązanie 

do “Żółto-biało-czerwonych” barw - dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności Chojniczanka stanęła na nogi i w 2008 r. rozpoczę-

ła swoją drogę do piłkarskiej elity. Dzięki zaangażowaniu całego regionu w Projekt “Chojniczanka” zjednoczył i zaktywizował cały re-

gion, a poprzez wspólne działania klub osiągnął historyczny sukces i dotarł do 1 Ligi w 2013 r. Wtedy też przyszedł czas na umocnie-

nie swojej pozycji w tych rozgrywkach. Oprócz dalszego rozwoju sportowego władze klubu postawiły również na rozwój infrastruk-

turalny oraz organizacyjny. Dzięki temu po 6 sezonach spędzonych na zapleczu Ekstraklasy Chojniczanka stała się synonimem rze-

telności, rozwoju, ciężkiej pracy i stabilizacji. W tym czasie “Żółto-biało-czerwoni” dwukrotnie liczyli się do samego końca w walce o 

awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy, zajęli czołowe miejsca w rankingach organizacyjnych i finansowych klubów 1 ligi, jak rów-

nież rozwinęli stadion, który stał się kolejną twierdzą w Grodzie Tura. Nieustanny rozwój wpłynął na zainteresowanie ze strony kibi-

ców, którzy coraz liczniej gromadzą się na stadionie, a także na przedsiębiorców, którzy przynależą do grona członków Klubu Biz-

nesu Chojniczanki.

rOzwój chOjniczanki



Dane statystyczne

1236

Średnia ilość widzów na stadionie

324

107

1312

405

119

1466

578

132

1769

611

146

Ilość sprzedanych karnetów

Ilość sponsorów



Dane statystyczne

Średnia liczba kibiców 
na stadionie w sezonie 

2018/2019

1.940
Liczba ludności

Chojnic

40.000

Procentowy odsetek mieszkańców 
oglądających mecze swojego klubu 

na stadionie

4,8
6

3,30 0,5
9

Chojnice Poznań Warszawa

Odsetek mężczyzn na stadionie

71%
Odsetek kobiet na stadionie

23%
Odsetek dzieci do 13 roku życia 

na stadionie

6%



Mikołaj Szalewski 730 720 497

Sylwia Żubka 730 731 899

klubbiznesu@mkschojniczanka.pl
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