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cji Turystycznej. Na co Pan stawia w
pierwszej kolejności?

Artur Stankiewicz został nowym dyrektorem Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki im. Juliana Prejsa w Chełmży. Ma 44 lata. Ponad 18 lat zajmował
się intensywnie promocją, w tym promocją kultury w powiecie toruńskim.
Nowy dyrektor biblioteki to były zastępca naczelnika Wydziału Promocji i
Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu, organizator i pomysłodawca
wielu wydarzeń kulturalnych. Jaki jest pomysł na instytucję kultury, co się
będzie działo w tym zakresie w naszym mieście i w jakim kierunku zmierza
dziś biblioteka?
Gdy otrzymał Pan informację o
wyborze na dyrektora, jaka była
pierwsza reakcja?
Czułem radość. To było pierwsze odczucie, ale muszę przyznać,
że zaraz po chwili radości pojawiła się niepewność, a nawet strach.
Na szczęście jestem codziennym
optymistą, uwielbiam wyzwania,
a instytucja kultury, jakiej przyszło
mi przewodzić, jest największym

Akcja „Małe serca...” s. 6

z dotychczasowych wyzwań. To jednak ogromna odpowiedzialność i
mnóstwo rzeczy do zrobienia. Dziś,
kiedy już poznałem załogę, jestem
bardziej spokojny i pewny siebie, niż
w dniu otrzymania informacji o wygraniu konkursu.

Stawiam przede wszystkim na
budowanie silnej i rozpoznawalnej
marki całej instytucji kultury w przestrzeni jej funkcjonowania jako miejsca, w którym mieszkańcy czują się
dobrze i do którego chętnie wracają.
Budowanie silnej marki nie należy
do prostych spraw i jest to proces
długotrwały, ciągły, kontynuowany
każdego dnia. Silna marka ułatwia
nawiązywanie więzi z odbiorcami
kultury, co również umożliwia zdobywanie sponsorów i partnerów
do realizacji różnych przedsięwzięć.
Pracownicy tej instytucji stanowią o
jej sile i wartości, dlatego stawiam
na rozwój oraz integrację wszystkich pracowników. To jest trochę jak
w sporcie, trener może mieć do dyspozycji super indywidualności, ale
jak nie tworzą drużyny, to sukcesu
się nie osiągnie. Praca w instytucji
kultury to swego rodzaju misja i jak
decydujemy się na nią, musimy być
świadomi, że wiąże się to z pewnymi
wyrzeczeniami.
Co czeka Bibliotekę w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Czy będzie rewolucja?

Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia i czytelnia, to również Filia dla
dzieci i Młodzieży, Chełmżyński
Ośrodek Kultury czy Punkt Informa-

Pytanie o to, czy planuję rewolucję to
jedno z często zadawanych mi pytań,
jakie słyszę od momentu wyboru na
dok. str. 7
to stanowisko.

Chełmżyńskie kina s. 8-9

Album o katedrze s. 10

ZIMA, ZIMA...
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Kwiaty pod tablicą w rocznicę
powrotu do Polski

talne przemówienie wygłosił Walenty Bilski, prezes Polskiej Rady Ludowej, po czym na ratuszu wywieszono
polską flagę. W sali mieszczańskiej
major Swoiński wręczył symboliczne klucze do miasta Bronisławowi
Kurzętkowskiemu, który od tej chwili został burmistrzem Chełmży. Swój
urząd piastował do końca 1934 r. Po
patriotycznych uroczystościach udano się na nabożeństwo, podczas którego wymownie rozbrzmiało „Boże
coś Polskę”. Wieczorem obejrzano
przedstawienie teatralne pt. „Gdy
zabrzmią trąby Chrobrego” adresowane do polskich żołnierzy.

W 101. rocznicę przyłączenia Chełmży do Polski pod tablicą znajdującą się przy Rynku kwiaty złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Kalinowski, burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński oraz przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski.
W tym roku 21 stycznia przypadła kolejna, 101. rocznica przyłączenia Chełmży do Polski. W dniu 20
stycznia 1920 r. wojska niemieckie
opuściły Chełmżę. W mieście zapanowała wielka radość. Mieszkańcy
wyszli na ulice miasta i przystąpili
do dekoracji domów oraz stawiania
bram triumfalnych. Kolejnego dnia
od samego rana na ulicach Chełmży
zaczęła gromadzić się ludność polska, tworząc szpaler, począwszy od
dzisiejszego Sadku, aż do centrum
miasta. Uroczyste powitanie wojska
polskiego wkraczającego na czele
z majorem Włodzimierzem Swoińskim i księdzem pułkownikiem Józefem Wryczą nastąpiło już o godzinie
6 rano przy dawniejszym krzyżu (dzisiaj znajduje się tam wjazd na parking Netto). Wówczas odśpiewano
hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”.
Na rynku nastąpił oficjalny akt
przejęcia miasta. Uroczyste, powi-

21 stycznia 1920 r. rozpoczął się
nowy etap w dziejach Chełmży, odtąd miasta wchodzącego w skład
Rzeczypospolitej Polskiej.
Marcin Seroczyński

W 101. rocznicę powrotu Chełmży do niepodległej Polski pragniemy życzyć
Państwu, aby wolności nam nigdy nie zabrakło i abyśmy umieli z niej odpowiedzialnie korzystać.
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
EU-geniusz w naszych szkołach
W ramach Umowy o Dofinasowanie projektu ,,EU-geniusz w naukowym labiryncie” z 15 grudnia 2017 r.
Gmina Miasto Chełmża uzyskała nieodpłatnie, w ramach
zadania,, EU-geniusz rozwija kompetencje kluczowe”,
26 laptopów HP 250 G 7 oraz 6 pakietów biurowych Microsoft Office 2019 Pl. Sprzęt z oprogramowaniem został
przekazany: Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży. Laptopy posłużą do prowadzenia nauki zdalnej. W ramach
Umowy o Dofinansowanie projektu ,,EU-geniusz w świecie 3D” z 29 kwietnia 2019 r. w Gmina Miasto Chełmża
otrzymała nieodpłatnie w ramach zadania ,, EU-geniusz
porusza roboty”: matę edukacyjną do walk sumo robotów – 2 szt. oraz w ramach projektu ,, EU-geniusz eksperymentuje z 3D”: drukarkę 3D z zestawem komputerowym z oprogramowaniem. Sprzęt przekazano uczniom
Szkoły Podstawowej nr 3.

MOPS w Chełmży ma podpisaną umowę z Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka na świadczenie usług w zakresie udzielania schronienia bezdomnym
z Chełmży. Zapewnia się miejsca noclegowe, posiłki,
odzież, środki higieniczne oraz dostęp do łazienki.
Telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania osób bezdomnych, potrzebujących
interwencyjnej pomocy :
- /56/6752469 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży,
- 606730365 – Straż Miejska,
- /56/ 6751900 – Policja,
- 112 – służby ratownicze,
- 692135916 – Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi im. bł. Wincentego Frelichowskiego
w Chełmży

Projekty w zawieszeniu
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Chełmży od 1 września 2020 roku
realizował dwa projekty – „Klub otwartych drzwi” i
„Klub rodzica – wychowanie bez porażek”.

Już wcześniej chełmżyńskie szkoły realizowały
program EU-geniusz. Na zdjęciu uczniowie SP3
na zajęciach robotyki.

Nie bądźmy obojętni!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży ponownie apeluje o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, przebywające zimą w różnych miejscach na terenie
miasta i zgłaszanie tych przypadków do instytucji pomocowych.
Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać
się tymczasowo o miejsce w schronisku prosi się o kontakt z Ośrodkiem.

Niestety, gwałtowny wzrost nowych przypadków zachorowań na COVID-19 zmusił organizatorów do tymczasowego zawieszenia zajęć i tym samym przedłużenia
terminu realizacji projektów, których zakończenie było
planowane na 31 marca 2021 roku (zgoda grantodawcy Lokalnej Grupy Działania ZIEMIA GOTYKU). Zawieszenie
nastąpiło w listopadzie 2020 r. na etapie zakończonej
procedury naboru uczestników.
Projekt „Klub otwartych drzwi” skierowany jest do
osób powyżej 65. roku życia lub osób niepełnosprawnych, wymagających opieki lub wsparcia. Działalność
klubu przewiduje organizację różnych zajęć, m.in. ruchowych (gimnastyka relaksacyjna, aerobik), komputerowych (w tym komunikacja przez internet), zajęcia z
ekologii czy też związane z edukacją zdrowotną (spotkanie z dietetykiem). Ponadto zostanie zorganizowany
Dzień Seniora – z potańcówką i wyjazdem na spektakl
do teatru.
W ramach Klubu działać będzie, pod okiem psychologa, grupa wsparcia, mająca na celu niesienie pomocy
beneficjentom w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego.
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Całkowita wartość projektu wynosi 51.057,00 zł, w tym
wkład własny gminy 2.552,85 zł.
Kolejny projekt „Klub rodzica – wychowanie bez porażek” został skierowany do 8 rodzin z miasta zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym założeniem projektu jest poprawa oraz podniesienie kompetencji rodzicielskich rodziców i poprawne nawiązanie
relacji pomiędzy nimi. W ramach projektu planowana
jest wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz organizacja imprezy sportowej na powietrzu, mającej na
celu integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi oraz ze
społecznością lokalną.
Całkowita wartość projektu wynosi 52.632,00 zł, w
tym wkład własny gminy 2.552,85 zł.
Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Organizatorzy mają nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju się poprawi i będzie można powrócić do
zajęć i planowanych wyjazdów.

Połączenia do Bydgoszczy przywrócone
Burmistrz Miasta Chełmży Jerzy Czerwiński uczestniczył w spotkaniu w Unisławiu, tematem którego była
decyzja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o czasowym zawieszeniu pasażerskiej komunikacji kolejowej na trasie Chełmża - Bydgoszcz.

18 stycznia przywrócono połączenia do Bydgoszczy
W spotkaniu uczestniczyli ze strony władz wojewódzkich Aneta Jędrzejewska – członek Zarządu Województwa oraz Tomasz Moraczewski – dyrektor Departamentu
Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Władze lokalnych samorządów reprezentowane były m.in.
przez burmistrza Chełmży oraz wójtów gmin Unisław i
Dąbrowa Chełmińska. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa komunikacja kolejowa na trasie Chełmża

- Bydgoszcz została czasowo zawieszona na okres od
13 grudnia zeszłego roku do 17 stycznia, czyli do czasu
zakończenia przyspieszonych ferii zimowych i zdalnego
nauczania w szkołach. Według informacji przedstawicieli władz wojewódzkich zawieszenie komunikacji spowodowane było drastycznym spadkiem liczby pasażerów
korzystających z tej formy komunikacji w czasie zawieszenia nauczania bezpośredniego w szkołach. Reprezentujący Zarząd Województwa uczestnicy spotkania zadeklarowali, iż o ile nauka zdalna w szkołach nie zostanie
przedłużona to komunikacja pasażerska na tej trasie
zostanie przywrócona. Na czas zawieszenia komunikacji
kolejowej uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja
autobusowa. Reprezentujący lokalne samorządy włodarze Chełmży, Unisławia i Dąbrowy Chełmińskiej podczas
spotkania podkreślili potrzebę utrzymania komunikacji
kolejowej na tej trasie, gdyż dla wielu osób dojeżdżających do pracy, do szkół i uczelni oraz do placówek ochrony zdrowia w Bydgoszczy, stanowi ona podstawową i
najtańszą formę dotarcia do tego miasta, stanowiącego
również siedzibę władz wojewódzkich.
18 stycznia przywrócono część połączeń.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Akcja „Małe serca - duże prezenty”
„Małe serca - duże prezenty” to hasło przewodnie zbiórki darów dla
Szpitala Powiatowego w Chełmży
na rzecz walki z Covid-19.
Przeprowadzono ją w Szkole
Podstawowej nr 5 i w Zespole Szkół
im. Unii Europejskiej w Chełmży w
ramach międzyszkolnego projektu
edukacyjnego „Z integracją na wesoło”. Dzięki hojnemu wsparciu rodziców uczniów, pracowników obu
szkół, a także mieszkańców osiedla
Jana Pawła II w Chełmży akcja okazała się niesłychanie owocna. Udało
się zebrać bardzo dużo, między innymi: ręczniki, chusteczki higieniczne i
nawilżone, środki czystości i higieny
osobistej, kubeczki jednorazowe,
wodę mineralną oraz kawę i herba-

tę, czyli to wszystko, czego mogłoby
zabraknąć pacjentom i medykom.
11 grudnia 2020 r. zebrane rzeczy
zostały przekazane do szpitala. Na
ręce organizatorów złożono gorące
podziękowania dla szkół promujących zbiórkę i wszystkich darczyńców, którzy aktywnie na nią odpowiedzieli.
Korzystając z okazji również organizatorki akcji, koordynatorki międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Z integracją na wesoło”: Iwona
Biernacka, Ewa Piwowarska, Ewelina
Sadolewska oraz pomysłodawczyni
zbiórki Katarzyna Witkowska pragną
serdecznie podziękować każdemu,
kto otworzył swoje serce i odpowiedział na apel dla potrzebujących.
Anna Jakubowska

U nas generalne porządki

Nasza biblioteka przygotowała
prawdziwe skarby dla wiernych
Czytelników, miłośników książki.
Mocno liczyliśmy, że zobaczymy się z naszymi Czytelnikami w
bibliotece, na miejscu, a tu klops.
Cóż, zdrowie najważniejsze, więc
musimy jeszcze chwilę zaczekać. W

listopadzie do naszej załogi dołączył
nowy dyrektor i zarządził porządki.
Więc przeglądamy nasze biblioteczne zakamarki i co rusz znajdujemy
książkowe skarby. Ciekawostek jest
co niemiara. Wszystkiego nie damy
rady u nas zatrzymać, więc się z Państwem sprawiedliwie podzielimy.
Dyrektor obiecał, więc ogłaszamy

akcję o kryptonimie PROWOKACJA
KULTURALNA. Miejsce RYNEK, a na
nim nowy, tajemniczy biblioteczny
pokój, czas bliżej nieokreślony, damy
oczywiście znać, hasło „Książka na
Wynos”. I jeszcze jedno: będzie to
okazja, by poznać naszego nowego dyrektora. Czekajcie Państwo na
wieści!
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Nie, nie planuję rewolucji. Zdecydowanie bardziej zależy mi na
ewolucji wynikającej z dogłębnego
poznania potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Przede wszystkim
to będzie czas na nową organizację
pracy. Chciałbym pewne elementy
usprawnić i wdrożyć nowe rozwiązania. Nie ma nic gorszego w kulturze, niż chodzenie do pracy tylko
po to, by odsiedzieć swoje i pójść
do domu. Instytucja kultury to żywy
organizm, który musi również prowokować, zaczepiać oraz odpowiadać na sygnały płynące z zewnątrz.
Jak każda misja, ta nie jest łatwa,
ale możliwa. Dlatego zależy mi na
budowaniu szerokiego partnerstwa
na rzecz kultury. Szkoły, przedszkola,
organizacje pozarządowe, biblioteki
czy ośrodki kultury. Pierwsze rozmowy z częścią załogi na ten temat
mam już za sobą, teraz szukamy aktywnej grupy, która przygotuje plan
działania w tym zakresie.
Co konkretnie ma Pan na myśli?
Zmęczeni pandemią, czekamy
na otwarcie. Jednak rozumiemy, że
zdrowie jest najważniejsze. Chcemy
uatrakcyjnić program Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury i dostosować go
do potrzeb mieszkańców. Na pewno
wystartuje ankieta w formie bardzo
otwartej, odrobinę prowokacyjnej,
dostępna dla wszystkich, w której
zapytamy ludzi o ich pomysły. Zale-

ży nam, aby to mieszkańcy wypowiedzieli się na temat tego, jak w
ich mieście ma wyglądać kultura, co
należy poprawić i jakie mają oczekiwania. Zależy mi na tym, abyśmy
byli blisko ludzi i z nimi tworzyli społeczność zaangażowaną w kulturę.
Dziś to my musimy być tam, gdzie są
nasi odbiorcy, czytelnicy. Poznać ich
potrzeby i w miarę możliwości spełniać życzenia, być może nawet marzenia. Prócz tego, amatorski ruch
artystyczny to podstawa działalności każdego ośrodka kultury. Ta przestrzeń wymaga interwencji, dlatego
rozpoczynamy ciężką pracę nad budowaniem pracowni tematycznych,
które pozwolą ożywić ośrodek.
Chciałbym, aby młodzi aktywni ludzie znaleźli u nas swój drugi dom.
Jesteśmy animatorami kultury,
bibliotekarzami,
organizatorami,
mamy więc tworzyć odpowiednie
warunki dla rozwoju artystycznego
mieszkańców miasta. Dlatego chcę
pozostać otwarty na współpracę z
ekspertami, edukatorami.
Czy zakłada Pan osiągnięcie stanu,
który będzie wyznacznikiem sukcesu?
Niekoniecznie, osiągnięcie, a raczej gonienie za pewnym stanem,
gdyż to jest gwarancją ciągłego rozwoju. Instytucja kultury, jaką widzę
w przyszłości, to swego rodzaju „la-

boratorium kultury”, gdzie nie tylko
uczy się sztuki i kultury, ale również
się ją tworzy. To wizja nowoczesnej
biblioteki, ze świetnym księgozbiorem oraz wielofunkcyjnego ośrodka
kultury z aktywnym, kompetentnym
i kreatywnym zespołem ludzi.
Na koniec proszę powiedzieć coś o
sobie.
Artur Stankiewicz to przede
wszystkim organizator. Od kiedy
pamiętam, ciągle coś organizuję
(śmiech). Społecznie i zawodowo.
Począwszy od małych wydarzeń
o charakterze lokalnym, po duże
wydarzenia masowe. Były to m.in.
koncerty: Powiatowej i Miejskiej
Orkiestry Dętej w Chełmży, Zespołu
Żuki, Katarzyny Żak, Sary Pach, Ryszarda Rynkowskiego, Marco Bocchino, Polskich Kwiatów oraz Tre
Voci, za każdym razem dla niemal
tysiąca osób, w największej sali koncertowej w Toruniu - w Centrum
Kulturalno-Kongresowym Jordanki.
Współorganizowałem również imprezy wspierające lokalnych twórców kultury, premierę pierwszego
chełmżyńskiego filmu fabularnego
„Wzgórze nad jeziorem” w ChOK-u,
premierę wydawnictwa „Bajki i legendy powiatu toruńskiego”, a także
premierę filmu „Bajka ze Złotorii”
w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Jestem również osobą odpowiedzialną za kreację i kształt artystyczny takich wydarzeń jak: „Turniej
Łuczniczy o Złotą Strzałę Grodu Łoza”
oraz „Festiwal żywej historii – widowisko plenerowe” realizowanych w
ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. Uważam, że nie
ma wydarzenia, którego nie jestem
w stanie zorganizować – oczywiście
nie sam – wraz z moją nową załogą,
dlatego ważny jest dla mnie idealnie
dobrany zespół współpracowników.
Razem możemy wszystko. Prywatnie
– mieszkaniec Chełmży, tzw. zatorza,
pasjonat łucznictwa tradycyjnego
oraz pieszych wędrówek po górach.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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Wampiry z Warszawy i film
zakazany przez Hitlera
Dzisiaj w Chełmży nie ma żadnego kina. Pamiętamy „Związkowca”,
a nieco starsi „Piasta”. W okresie
międzywojennym kina były bardzo popularne. Nie brakowało też
prawdziwych hitów filmowych.
W Chełmży po roku 1920 nastąpiło ożywienie życia kulturalnego.
Po zaborach mieszkańcy miasta
pragnęli pobudzenia społecznego
w duchu polskości. Zawiązywano
różne stowarzyszenia, zrzeszano się
w kluby i towarzystwa. Życie kulturalne zaczęło prężnie funkcjonować.
Wystawiano sztuki teatralne, przygotowywano liczne przedstawienia
kościelne i świeckie oraz wyświetlano filmy. Kina, bo było ich kilka w
okresie międzywojennym, cieszyły
się dużą popularnością. Chełmżanie
często siadali w salach kinowych,
oglądając wielkie produkcje z popularnymi wówczas aktorami.
Apollo i Krystal
Jednym z kin było „Apollo”, które
mieściło się w Concordii przy ulicy
Kolejowej 24 (dzisiejsza kręgielnia
przy ul. Gen Wł. Sikorskiego). Na
ekranie tego funkcjonującego już
w 1925 r. kina wyświetlano m.in.:
„Trędowatą” czy „Tajemnicę Apartamentu No. 29”. Kino „Apollo”
pod koniec lat dwudziestych lub na
początku trzydziestych minionego
stulecia podupadło, na co wskazuje
komornicza licytacja aparatu filmowego marki Ernemann. Zabiegiem
ratującym kino była zmiana jego

nazwy na „Krystal”. Pod nowym
szyldem w 1930 r. wyświetlano filmy z Charlie Chaplinem oraz „Bestię
Morską”. Dla widzów dorosłych pokazano dramat erotyczny „W wirze
Paryża”, oparty na głośnej powieści
Germaine Acrement pt. „La Serrazine”. Wyświetlono także „Tajemniczy
zamek”, a nadprogram przewidywał
zaprezentowanie filmu „Romans z
własną żoną” i na zakończenie pokaz
akrobatycznej tresury psów. „Kry-

stal” promował także, jak zapowiadała reklama, „czołowy film polski”
pt. „Mocny człowiek” oraz „Sprawę
Jakubowskiego”. Popularnością cieszyły się: dramat cyrkowy w 18 aktach „Krzyk pustyni” oraz „Dorota z
Rotengaten”, „Łzy matki” i „U progu
zdrady”.
Czarodziejka, Bajka i Nowości
Wzrost zainteresowania kinematografią powodował, że powstawa-
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dziejem”. Sporą publiczność przyciągnął film „Moralność pani Dulskiej”
z uwagi na główną rolę Zofii Batyckiej, Miss Polonia z 1930 r.

ły inne kina lub zmieniały nazwy,
uatrakcyjniały programy i, co najważniejsze, ożywiały i urozmaicały
życie kulturalne Chełmży. Kino „Czarodziejka” wyświetlało na przykład
film z popularnym owczarkiem niemieckim Rin-Tin-Tinem pt. „W krainie srebrnych lisów”. Z kolei kino
„Bajka” pokazywało obrazy takie
jak: „Jej pierwszy bal”, „Rozwiedźmy
się”, w którym zagrała Hope Hampton, „Cztery córki” czy „Małżeństwo
z przeszkodami” - w tym filmie w roli
głównej wystąpił słynny komik Raimu (Jules Auguste Muraire). „Bajka” prezentowała także filmy nawiązujące do I wojny światowej, jak na
przykład „Bitwa nad Marną”.
Kino „Nowości”, reklamujące
się w 1934 r. jako kino dźwiękowe,
pokazało m.in. „Wesołego Karawaniarza”. Główną rolę zagrał w nim
Vlasta Burian – czeski aktor i dyrektor teatralny. Wyświetlono także
„Drewniane krzyże”. Jak podano na
afiszu był to „Wielki epos wojenny,
jakiego dotąd nie stworzyła kinematografia”. Ciekawostką był film pt.
„Morderca”, opowiadający o krwawym obłąkańcu, który zyskał przydomek Wampira z Dusseldorfu. Ten
film europejskiej produkcji, zakazany w Niemczech przez Adolfa Hitlera, pokazano w chełmżyńskim kinie
„Nowości”! Publiczność była także
zainteresowana obejrzeniem filmu
sensacyjnego „Bandyta-Detektyw” z
Kenem Marynardem w roli głównej.
Metropol, Polonia i Słońce
Kolejnymi kinami, które organizo-

wały wolny czas miłośnikom nowej
sztuki filmowej, były „Metropol” i
„Polonia”. Kino „Metropol”, mieszczące się przy ulicy Rynek Bednarski 6-7, stanowiło własność firmy
Borus&Czerwiński. Właściciele kina
- Maksymilian Borus i Jan Czerwiński byli znanymi w mieście przedsiębiorcami, zajmującymi się również destylacją i produkcją trunków.
Wyprodukowana przez nich wódka
„Chełmżynianka” zdobywała złote
medale we Włoszech. Być może nieprzyznanie firmie Borus&Czerwiński
w 1928 r. koncesji na sprzedaż alkoholu przyczyniło się do otwarcia
kina.
W „Metropolu” popularnością
cieszyły się seanse filmowe z Flipem
i Flapem. Pokazano także „Ona w
prawo a On w lewo” z Lotte Neumann w roli głównej, „Buster na
froncie”, „Cuda w górach Massabielskich”, „Baśń miłości” i „Kto jest zło-

Z kolei w kinie „Polonia” wyświetlano m.in.: „Wampiry z Warszawy,
czyli tajemnica taksówki Nr. 1051”.
Kino „Polonia” mieściło się w budynku przy ul. Rynek Bednarski, prawdopodobnie było następcą „Metropolu”. W latach 60 XX w. znajdowało
się tam kino „Piast”.
Kino „Słońce” funkcjonowało w
kamienicy przy ówczesnej ulicy Toruńskiej 37 (dzisiejsza ulica Gen. Wł.
Sikorskiego) i było własnością W. Stefańskiego i N. Komowskiego. „Słońce” rozpoczęło działalność w 1930 r.
we wcześniej zaadaptowanych pomieszczeniach. Jednym z filmów,
który wywołał liczne komentarze w
mieście był, jak go określono „potężny film seksualny” (!) pt. „Walka ze
skutkami prostytucji”, przeznaczony dla mężczyzn po 18. roku życia.
Oprócz takich „mocnych” tytułów,
zapraszano na produkcje sensacyjne, komedie i dramaty. Miłośnicy
kina mogli obejrzeć: „Czerwonoskórego dżentelmena”, „Marynarza bez
marynarki”, „W krainie zabawek”,
„Arkę Noego”, „Tajemnicę cytadeli
w Dęblinie”, „Bohatera krwawej areny”, „Bezbożne dziewczę”, „Kobietę
w płomieniach” i wiele innych.
Marcin Seroczyński
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Chełmżyńskiej katedry blask

ich w albumie przez kilka lat, czego
efektem są obrazy katedry w różnych
porach dnia, czy w zmieniających się
porach roku. Ciekawym dopełnieniem
fotograficznym jest seria zdjęć z lotu
ptaka. Te ujęcia zawdzięczamy śp. Łukaszowi Borkowskiemu, paralotniarzowi, który przekazał Towarzystwu
Przyjaciół Chełmży swoje fotografie
z prawami do publikacji. Autorzy pragną, by wykorzystanie ich w albumie
było upamiętnieniem pasji chełmżyńskiego paralotniarza.

Nie zawsze widzimy to, co można
zobaczyć. Większość z nas niby doskonale zna bazylikę konkatedralną
pw. Św. Trójcy w Chełmży. Ale bogactwo jej wyposażenia i dostojna,
gotycka forma opatrzyły się już, istniały od zawsze i po prostu są.
Wizualna wartość naszego najważniejszego zabytku zainspirowała twórców albumu „Ku chwale
Trójcy Świętej. Dawna katedra diecezji chełmińskiej w Chełmży”. Piotr
Birecki i Marcin Seroczyński stworzyli rzecz zachwycającą, otwierającą na nowo nasze oczy na piękno
chełmżyńskiej świątyni.
Od średniowiecza po wiek XX
śledzimy z zapartym tchem fotografie oszałamiające niecodziennymi,
ekspresyjnymi ujęciami. Każda rzeźba, fragment obrazu czy detal zdaje
się żyć własnym życiem, przykuwa
uwagę na długo i nie pozostawia
obojętnym. Gra świateł, cieni i form
przenosi widza kilka wieków wstecz
i pozwala dostrzec szczegóły, które
na co dzień umykają uwadze lub po
prostu nie ma możliwości ich zobaczenia.
- Nasz pomysł od początku zakładał
pokazanie katedry w formie subiektywnego, artystycznego albumu, a

nie kolejnej monografii na jej temat – mówi Marcin Seroczyński,
autor albumowych fotografii. W
niedalekiej przyszłości planowane
jest przeprowadzenie gruntownych badań archeologicznych w
kościele, więc na pewno powstanie wtedy wiele publikacji zawierających relacje i wnioski z tych
eksploracji, doczekamy się opisów
zabytków i efektów zabiegów konserwatorskich.
Publikacja nie jest pozbawiona
tekstu w ogóle. Piotr Birecki wprowadza odbiorcę w kolejne epoki, w
jakich powstawała, a potem ozdabiana była katedra. Zwraca uwagę
na twórców – malarzy czy rzeźbiarzy, uświadamiając czytelnikowi,
że często byli to artyści wysokiej
klasy, jak np. Luca Giordano, G.B.
Gisleni czy T. Kunze.
- Chcieliśmy przypomnieć chełmżanom, że nasza świątynia zasługuje na artystyczne uwiecznienie
z wielu powodów – mówią twórcy
albumu. Na jej wyjątkowość składają się przecież i zacny wiek, i
wartość wyposażenia, a także ranga historyczna – miejsce synodów
biskupich i królewskich odwiedzin.
Marcin Seroczyński gromadził
zdjęcia z myślą o wykorzystaniu

- Najbardziej cieszymy się, że nasze
zamierzenie doszło do skutku - mówi
Marcin Seroczyński. - Udało się wydać
nasz album jako publikację o wysokiej
jakości (tu ukłony dla wydawnictwa
Machina Druku za profesjonalne wykonanie oraz dla absolwentki wydziału sztuk pięknych UMK, Beaty
Króliczak-Zajko, autorki opracowania
graficznego całości). Osobiście osobne podziękowanie pragnę skierować
do proboszcza chełmżyńskiej parafii, księdza kanonika Krzysztofa Badowskiego za otwartość na pomysł
i przychylność w jego realizacji. Za
możliwość wielogodzinnej pracy w
świątyni, co pozwoliło mi na uzyskania optymalnych efektów. Dziękuję
także naszym sponsorom, w szczególności burmistrzowi Chełmży Jerzemu
Czerwińskiemu.
Album powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Chełmży,
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa
Powiatowego w Toruniu i Posła RP
Mariusza Kałużnego.
W planach Towarzystwa Przyjaciół
Chełmży - wydawcy publikacji – jest
stworzenie w podobnym stylu i formie „Ilustrowanych Dziejów Chełmży” oraz albumu o Jeziorze Chełmżyńskim, co z pozycją o katedrze stanowić
będzie zamkniętą całość.
Album „Ku chwale Trójcy Świętej”
można nabyć w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmży.
Alina Brzozowska

GŁOS CHEŁMŻYŃSKI, STRONA 11

Jak niegdyś czas zimowy w domach spędzano
rowanych plansz. Na niektórych znajdowały się rysunki: gąska właśnie, most,
studnia, karczma. Liczba oczek na kostce wyrzuconej przez gracza decydowała
o zajęciu danego pola, natomiast rysunki wymagały czasem zamiany rytmu
gry, np. karczma zatrzymywała, labirynt
zmuszał do cofnięcia się itp. Wygrywał
ten, który pierwszy przybył na ostatnie
numerowane pole.

Zima, krótkie dni i liczne ograniczenia spowodowane pandemią
covid – 19 powodują, że często
spędzamy popołudnia i wieczory w
domach, w gronie najbliższych. No i
często uważamy tę sytuację za niekomfortową. Warto więc przyjrzeć
się, jak radzili sobie z, powiedzmy
szczerze, z zimową nudą nasi przodkowie. Jak starali się umilić ten
czas, jakie rozrywki były najpopularniejsze.
Zima to oczywiście karnawał, pora zabaw, świątecznych spotkań, bali, redut,
uczt, kuligów i korowodów … ale w dni
powszednie, w zaciszach domowych,
często oddawano się rozrywkom mniej
spektakularnym. Kiedyś najbardziej lubiano beztroską, niewymagającą wielkiego wysiłku intelektualnego zabawę.
Stąd wielka popularność, już od XVII
wieku, różnych zagadek i łamigłówek.
Pytano więc się nawzajem: „Który święty ma dwie głowy?” - święty stan małżeński lub „Pod jakim drzewem siedzi
zając, gdy pada deszcz?” – pod mokrym.
Bawiono się także w tzw. gry rozmowne,
polegające na podawanie przez uczestników odpowiedzi na zadane pytanie,
np. „Do czego służy słoma”? Osoba,
której zabrakło pomysłu na udzielenie
odpowiedzi, musiała oddać fant. Oczywiście najwięcej uciechy było później,
przy wykupywaniu fantów.
Niektóre zabawy, choć rozgrywane w
domach, łączyły ze sobą elementy ruchowe – obchodzenie, przechodzenie,
trucht. Ich nazwy nie brzmią dla nas

obco, chociaż nie zawsze kojarzymy
reguły, jakimi się kierują: „Jaworowi
ludzie”, „Lata Ptaszek po ulicy”, „Mruczek”, „Chodzi lisek koło drogi”. Czasem
potrzebne były drobne rekwizyty, np.
chustka czy płonąca słomka, która np.
w zabawie „Ciągnienie kota” (!) służyła
jako pochodnia przekazywana z rąk do
rąk. Oczywiście przegrywał ten, w czyich rękach słomka zgasła. Do tej grupy zbaw należała także poprzedniczka
ciuciubabki, czyli „Ślepa babka”. Dodajmy, że wszystkie te gry, które z czasem
zaczęły uchodzić za dziecięce, kiedyś
bawiły również, a może nawet głównie,
dorosłych.
Różne, czasem niewybredne zabawy
organizowano także na dworach królewskich. Rozkładano na przykład na podłodze kobierzec i kładziono na nim piórko.
Gra polegała na podniesieniu piórka, ale
wyłącznie za pomocą warg, gdyż ręce
były związane na plecach. I dotyczyło
to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Podobnie jak w grze w salonowca, podczas
której półleżącego na czyiś kolanach
nieszczęśnika kopano w pośladki, a ów
musiał zgadnąć, kto to uczynił. Na dworze króla Władysława IV popularna była
zabawa - maskarada w „Gospodarstwo”.
Uczestnicy ciągnęli losy i w zależności
od rezultatu przebierali się i wcielali się
w różne role: odźwiernego, gospodyni,
kupca, służącej.
Za prototyp dzisiejszych planszówek
można uznać grę w „Gąskę”. Grano w
nią przeważnie w wyższych sferach.
Potrzebny do niej był zestaw ponume-

W dobie odrodzenie wielką popularnością cieszyła się gra w szachy, jednak
nieco później, w wieku XVII zastępowano ją mniej skomplikowanymi i wymagającymi intelektualnie warcabami.
Ulubioną rozrywką w XVII i XVII były gry
hazardowe, uprawiane we wszystkich
środowiskach społecznych. Najstarszą
była prosta gra w kości. Rekwizyty stanowiły kostki wycinane z nóżek cielęcych. Rzucano je na piasek, a układ na
prosto czy na kant decydował o wygranej. Z czasem kostki przekształciły się
w kanciaste kubiki, na bokach których,
jak wiemy, znajdowała się odpowiednia
liczba oczek. Wyrzucenie większej liczby
zapewniało zwycięstwo. Jednak najpopularniejszą gra hazardową były karty.
Grywano w nie na wsiach, w miastach
i na pańskich i królewskich dworach, a
wiele z tych gier przetrwało do dziś.
Zarówno też na dworach jak i w prostych chłopskich chatach bardzo popularne było spędzanie czasu na śpiewaniu utwory. Najchętniej wykonywano
pieśni miłosne, różniące się bardzo charakterem: od będących zapisem tęsknoty, niespełnienia, zawierających czułe
wyznania, po pełne frywolności lub nawet erotyki. Ale istniał też bogaty repertuar innych rodzajów przyśpiewek czy
zaśpiewów związanych z wykonywaną
pracą, podróżami, świętami, obrzędami. Lubiano też nucić pieśni żołnierskie
lub upamiętniające głośne wydarzenia
historyczne, a także zawierające jakąś
historię kryminalną, np. liczne wersje
pieśni o pani, co zabiła pana. I szkoda,
że zwyczaj wspólnego śpiewania niespecjalnie praktykowany jest w dzisiejszych czasach.
Alina Brzozowska
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Fejsbukowy lajk nie jest polubieniem w realu.
Jak być bezpiecznym w sieci?
8 lutego przypada Dzień Bezpiecznego Internetu - święto obchodzone w całej Europie, zawsze w pierwszej połowie lutego. Utworzone z
inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”
ma zwrócić uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

programu profilaktycznego, przeprowadzamy ankiety, z których
wnioski pozwalają na włączenie
odpowiednich działań, reakcji –
informuje nasza rozmówczyni.
Osobną sferę stanowi praca
z rodzicami – powiadomienie ich,
z czego mogą korzystać dzieci,
gdzie się logują, co oglądają.

W Polsce od lat 90. XX w. z internetu korzystają wszyscy, dziś
trudno się bez niego obejść. Trzeba mieć jednak świadomość, że
ze wzrostem popularności i dostępności tej bazy wiedzy, może
ona być sferą, w której dochodzi
do nadużyć oraz przestępstw. O
rodzaj najczęstszych zagrożeń
czyhających na nieuświadomionego młodego użytkownika w
sieci pytamy Beatę Radtke-Zdrojewską, pedagog i terapeutkę ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży.
- Zagrożeń jest bardzo wiele –
mówi Beata Radtke-Zdrojewska.
- Przede wszystkim niebezpieczeństwo z jednej strony związane z treściami pornograficznymi,
z drugiej kontaktów z pedofilami.
Podający się za rówieśnika pedo-

fil stara się nawiązać więź emocjonalną z dzieckiem, by później
doprowadzić do seksualnego
wykorzystania. Dziecko może też
natrafić w sieci na materiały epatujące przemocą lub nawołujące
do nienawiści. Nieukształtowana psychika dziecka łatwo chłonie wszelkie nowości, fascynuje
się czymś zakazanym, nietrudno
więc o przeniesienie niepożądanych zachowań do realu – dodaje
pedagog.
Szkoła prowadzi zajęcia profilaktyczne oraz reaguje, gdy pojawiają się problemy.
- Systematycznie prowadzimy na
lekcjach wychowawczych i na informatyce pogadanki, rozmowy
uświadamiające, na jakie niebezpieczeństwa jest się narażonym
w sieci. Raz w roku, w ramach

- W dzisiejszych czasach paradoksalnie nie gry komputerowe
stanowią największe zagrożenie,
ale portale społecznościowe –
mówi pani Beata. Odwiedzanie
ich zabiera dzieciom najwięcej
czasu. I dlatego problem związany z cyberprzemocą nie stanowi
komputer – bo czas korzystania z
niego rodzice mogą kontrolować
– tylko telefon. Dzieci zasypiają
i budzą z telefonami. Włączają
smartfon od razu sprawdzają, co
dziej się w facebooku, w ich ulubionej grupie. A rodzice często
nie mają na to żadnego wpływu.
Jej zdaniem bardzo trudne
jest uświadomienie rodzicom, że
niepożądane zachowania dzieci
w internecie mają swój początek
w domu rodzinnym. Jeżeli dziecko nie dostało w nim miłości, a
przede wszystkim akceptacji i poczucia własnej wartości, to próbuje to znaleźć w sieci. To wręcz
schemat.
- Z doświadczenia wiem, że portale społecznościowe są groźniejsze dla dziewcząt – mówi
pedagog. Zakompleksione nastolatki, które napatrzą się na
nieprawdziwy wirtualny świat,
pełen markowych ciuchów i nie-
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naturalnych piękności, chcąc się
dowartościować,
umieszczają
swoje, często intymne zdjęcia na
portalach. Byleby ktoś zauważył,
byleby ktoś dał lajka. Niestety,
reakcje rówieśników są nieprzewidywalne i często dziewczyny
boleśnie odczuwają skutki takich
kroków. Pojawić się może hejt,
czyli wystawianie złośliwych czy
kompromitujących komentarzy.
Upokarzanie innych bywa niestety formą rozrywki dla młodych
internautów, natomiast ofiarę
może doprowadzić nawet do
samobójstwa – twierdzi Beata
Radtke-Zdrojewska.
Pani pedagog wspomina
też odwrotne przypadki, kiedy
uczniowie z „deficytem miłości”
szukają stron w internecie instruujących, jak sobie zrobić krzywdę. I niestety, znajdują! Istnieją

na przykład gry, które wymagają
od użytkownika wykonania wielu
dziwnych zadań. Niektóre z nich
mogą doprowadzić do samookaleczenia lub śmierci.
Osobną sprawą jest kwestia
uzależnienia. Gdy dziecko zbyt
długo korzysta z internetu, a pozbawienie go dostępu do sieci
powoduje złość i lub agresję, to
oznaka, że problem jest poważny
i trzeba szukać pomocy u specjalisty.
Covidowa rzeczywistość wymogła nauczanie zdalne, co niestety
ma wpływ na pojawienie się nowych, trudnych kwestii. Problem
dotyczy dzieci nieśmiałych. Niektóre bardzo niechętnie pokazują się przez kamerki. Reakcja nauczycieli jest jednak przeważnie
taka, że umożliwia się im pracę

na czacie. Gorzej, gdy w przypadku najczęściej dzieci starszych,
bardzo wycofanych, zamkniętych
w sobie, nauka zdalna jest okazją
do jeszcze większego zamknięcie się w swoim świecie, w ścianach swojego pokoju. Przyjście
do szkoły wymusza różne formy
aktywności, bardzo ograniczone
w nauce zdalnej. Istnieje obawa,
że dla takich uczniów powrót na
normalnej nauki będzie bardzo
trudny.
Natomiast z badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej
nr 3 w czerwcu ubiegłego roku,
po pierwszym lockdownie wynika, że młodsze dzieci tęsknią za
sobą i za szkołą i chętnie do niej
wracają.
Alina Brzozowska
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Wybrano wykonawcę, który zadba o oświetlenie w mieście

dróg nieutwardzonych w granicach
administracyjnych Chełmży.

Na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie konserwacji
oraz dostawę energii elektrycznej
dla potrzeb oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego na terenie miasta
Chełmży w 2021 roku”, jako wykonawcę zamówienia wybrano firmę
ENERGA Oświetlenia

Kolejny przetarg dotyczy utrzymania dróg gminnych w granicach
administracyjnych miasta Chełmży
w latach 2021- 2022. Obejmuje
wykonywanie remontów cząstkowych chodników (o nawierzchni z
płytek betonowych, kostki betonowej typu pol-bruk), jezdni, malowanie oznakowania poziomego
dróg, malowanie barier ochronnych, naprawę barier ochronnych,
utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wykonywanie remontów
wiat autobusowych oraz innych
robót drogowych.

Koszt miesięcznej konserwacji
jednego punktu świetlnego, stanowiącego własności firmy Energa
wyniesie w 2021 r. 17,70 zł netto
+ podatek VAT w obowiązującej
wysokości. Koszt miesięcznej konserwacji jednego punktu świetlnego stanowiącego własność gminy
miasta Chełmży wyniesie w 2021
r. 10,10 zł netto + podatek VAT w
obowiązującej wysokości. Koszt
dostawy 1 MWh energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego wyniesie w 2021 r. 320,00 zł
netto. Cena za dystrybucję energii
elektrycznej będzie zgodna z cenami wynikającymi z taryfy C12w
ustalanej dla Energa Operator o/
Toruń.
Przetarg na remont dróg
Miasto ogłosiło przetarg na zadanie pod nazwą „Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych
jezdni oraz równanie z wałowaniem
dróg nieutwardzonych w granicach
administracyjnych miasta Chełmży
w latach 2021 – 2022” obejmuje
remonty nawierzchni bitumicznych
jezdni: masą mineralno- bitumiczną z otaczarki, masą mineralno- bitumiczną z recyklera, emulsją i grysami oraz równanie z wałowaniem

Dodatkowo zaplanowano przebudowę ulic: Groszkowskiego,
Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika,
Kowalskiego i Piastowskiej w Chełmży.
Nowoczesna pracownia Językowa
Szkoła Podstawowa nr 2 wzbogaciła się o pracownię językową z
prawdziwego zdarzenia, z 25 stanowiskami uczniowskimi, stacją
nauczyciela oraz pełnym oprogramowaniem MENTOR do nauczania
języka angielskiego i niemieckiego.
Wyremontowana i wyposażona
pracownia czeka na uczniów i nauczycieli.

Kończymy remont sali
Chełmżyńskiego
Ośrodka Kultury
Sala widowiskowa to miejsce,
które powinno spełniać kilka
funkcji: kina, teatru, sali koncertowej i czasami konferencyjnej.
W tym wszystkim ma pomóc
m.in. kolor grafitowy, czyli szarość z charakterem, który czyni
to miejsce eleganckim i zarazem
tajemniczym. Ciekawszy od czerni, ale równie uniwersalny. Natomiast grafit w jaśniejszych odcieniach wypełnia pozasceniczną
część sali. Uff, mamy nadzieję, że
też się spodoba. Wszystkich marzeń nie spełnimy, ale kilka na
pewno. Prowadzimy końcowe
rozmowy, poprawiamy drobne
usterki, analizujemy dane badań akustycznych. Ważne, byście
Państwo czuli się tu dobrze i z
chęcią do nas wracali.

Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński oglądał salę w ChOK-u w
obecności nowego dyrektora
Artura Stankiewicza
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