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POTYCZKI Z JĘZYKIEM POLSKIM
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Polszczyzna jest jednym z 25 naj-
większych języków na świecie – posłu-
guje się nią ponad 40 milionów ludzi w 
Polsce i poza jej granicami. To między 
innymi za sprawą wspólnego języka lu-
dzie, którzy żyją w różnych częściach 
świata, należą do różnych środowisk 
czy pokoleń - czują, że należą do jed-
nej wspólnoty. Język jest najprostszym  
i najbardziej powszechnym sposobem 
komunikowania się ludzi. Mowę pozna-
jemy od kołyski i  uczymy się jej przez 
całe życie. Kultura językowa jest bardzo 
ważną częścią ogólnej kultury człowie-
ka. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Juliana Prejsa w Chełmży  
zorganizowała turniej pod nazwą „Po-
wiatowe Potyczki z Językiem Polskim”. 
Patronat nad imprezą objęło Starostwo 
Powiatowe w Toruniu. Konkurs adre-
sowany był do uczniów klas VI szkół 
podstawowych powiatu toruńskiego. 
Drużyny reprezentujące poszczególne 
gminy powiatu zostały wyłonione pod-

Powiatowe Potyczki z Językiem Polskim
czas eliminacji organizowanych przez bi-
blioteki gminne bądź wytypowane przez 
bibliotekarzy wspólnie z nauczycielami 
polonistami.

Powiatowy finał imprezy odbył się 
27 marca br. w  sali imprezowej Chełm-
żyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży.  
Uczestnicy Potyczek  pracowali zespo-
łowo i wykazali się nie tylko dużą zna-
jomością gramatyki i ortografii polskiej, 
ale także pomysłowością, inwencją 
twórczą i umiejętnością logicznego my-
ślenia. Drużyny świetnie poradziły sobie 
m.in. z pięknym głośnym czytaniem, od-
mianą nazwisk, tworzeniem opowieści z 
użyciem podanych wyrażeń, definiowa-
niem paronimów, wyszukiwaniem ho-
monimów czy przedstawieniem scenek 
dotyczących związków frazeologicznych. 
Poziom Potyczek był bardzo wysoki i 
wyrównany. Po dwóch etapach turnieju 
jury wyłoniło zwycięskie drużyny. 

Równorzędne dwa I miejsca zdoby-
ły drużyny z gmin Czernikowo i Lubicz. 
Czernikowo reprezentowali: Mikołaj 

Bułakowski, Zuzanna Bojarska i Korne-
lia Sivickis, a Lubicz: Wiktoria Banasiak, 
Weronika Juskiewicz i Kacper  Wszelak.  
II miejsce zajęła reprezentacja gminy 
Wielka Nieszawka w składzie: Zuzanna 
Kamińska, Aleksandra Matuszewska              
i  Antoni Napierała. Wszyscy uczestnicy 
turnieju otrzymali nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Język polski jest językiem pięknym i 
bogatym, ale posługiwanie się nim wca-
le nie jest łatwe. W życiu codziennym 
zdarza nam się zauważać błędy języko-
we popełniane nie tylko przez uczniów, 
ale niestety także przez osoby dorosłe. 
Rzadko uświadamiamy sobie, że język 
ojczysty jest naszym wspólnym dobrem, 
o które powinniśmy wszyscy dbać. „Po-
wiatowe Potyczki z Językiem Polskim” 
to impreza, która ma wyczulić młodzież 
na wartość, jaką dla każdego człowieka 
jest język ojczysty oraz pokazać, że może 
on być inspiracją  do gier i zabaw towa-
rzyskich, a także źródłem intelektualnej 
rozrywki.                  Mirosława Lechniak

Ciekawy koncert zapowiada się dla 
chełmżyńskich miłośników muzy-
ki poważnej. 26 kwietnia o godz. 
19.00, w pięknej sali szkoły mu-
zycznej wystąpią dwa chóry - polski          
i francuski.

Francuski zespól  „Aeolia”  (Ensem-
ble Vocal Aeolia) powstał w 2004 
roku, w Tarnos, w południowo-
-zachodniej Francji. Prowadzi  go 
Emmanuelle Lamarque, muzyk i 
pedagog, profesor kształcenia mu-
zycznego w Regionalnym Konserwa-
torium w Bayonne. Chór liczy około 
40 osób, ale bierze udział również w 
przedsięwzięciach, do których anga-
żuje większą liczbę muzyków. Przy 
większych projektach współpracuje 
z regionalną orkiestrą symfoniczną 
W swoim repertuarze ma wyko-
nania takich dzieł, jak: „Requiem”        
G. Verdiego, „Mała Uroczysta Msza” 
G. Rossiniego czy „Mała Msza Jazzo-
wa” B.Chilcotta.

Chór Aeolia wykona „Le cantique de 
Jean Racine” op.11 Gabriela Fauré 

Na polską i francuską nutę
na fortepian i chór mieszany. Fauré 
to francuski kompozytor końca XIX 
wieku. W jego twórczości spotkamy 
w większości pieśni i utwory forte-
pianowe, charakteryzują się wyjąt-
kową melodyką. Kompozytor hołdu-
je klasycznej prostocie i klarowności.

Drugi zespól to znany już chełm-
żyńskiej publiczności chór „Astro-
labium” z Torunia. Występował pa-
rokrotnie w  konkatedrze podczas 
festiwalu „Per Musicam da Astra”, 
prezentując  zawsze oryginalny, 
ambitny program. Tym razem chór 
wykona utwory Erica Whitacre’a,, 
współczesnego amerykańskiego 
kompozytora i dyrygenta, zdobywcy 
nagrody Grammy. Whitacre dyrygo-
wał orkiestrami na całym świecie, 
współpracował z wieloma artysta-
mi, m.in. z wokalistką Annie Lennox. 
Zasłynął projektem wirtualnego 
chóru złożonego ze 185 śpiewaków 
z całego świata, którzy jednocześnie 
wystąpili w zsynchronizowanym 
koncercie online. Chór Astrolabium 

zaśpiewa jego utwór a capella „A 
boy and a girl” oraz „Five hebrew 
love songs” na chór mieszany i kwar-
tet smyczkowy . Te pieśni o tema-
tyce miłosnej zawierają elementy 
inspirowane muzyką żydowską. Po-
siadają różną budowę, a elementy 
muzycznej ekspresji budują nastrój 
refleksji, liryzmu, intymności.

Z repertuaru polskiego pojawi się 
„Leć głosie po rosie” - pieśń pocho-
dząca z okolic Krakowa, w opraco-
waniu Marcina Wawruka. W roku 
moniuszkowskim nie może zabrak-
nąć utworów tego kompozytora, 
usłyszymy więc popularną „Przą-
śniczkę.” 

Wspólnie chóry wykonają „A little 
jazz mass” Boba Chilcotta, jednego 
z najbardziej znanych i aktywnych  
współczesnych kompozytorów bry-
tyjskich tworzących utwory na chór 
mieszany.

A. Brzozowska
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA 
WIOSNA JUŻ JEST!

W dniu 21 marca dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 spotkały 
się w auli, gdzie uczestniczyły w grach i zabawach nawiązują-
cych do rozpoczynającej się wiosny. Nie zabrakło wspólnego 
śpiewania, rozwiązywania zagadek, a także tańców. Przed-
szkolaki tym samym utrwaliły sobie wiadomości o nowej po-
rze roku. Następnie cała brać przedszkolna, uzbrojona w in-
strumenty muzyczne i tzw. przeszkadzajki, ruszyła w kierunku 
parku Willsona, by obwieścić mieszkańcom Chełmży, że WIO-
SNA już jest!

ZMIANA KURSOWANIA AUTOBUSÓW

Planowany termin wdrożenia zmian kursowania autobusów 
został przyjęty na dzień 1 kwietnia b.r. Szczegółowe informa-
cje i dokładny rozkład na stronie urzędu miasta – www.chel-
mza.pl oraz na Facebooku – Miasto Chełmża.

V CHEŁMŻYŃSKA PRZEDSZKOLIADA SPORTOWA

W dniu 5 lutego po raz piąty rozegrane zostały zawody sporto-
we o Puchar Burmistrza Miasta Chełmża. Do rywalizacji w V 
Chełmżyńskiej Przedszkoliadzie Sportowej stanęło pięć dru-
żyn, które reprezentowały: Szkołę Podstawową w Grzywnie, 
Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmży, Szkołę Podstawową nr 3 
w Chełmży, Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży oraz Przed-
szkole Miejskie nr 2 w Chełmży. Szkoły oraz przedszkola wysta-
wiły po 7 zawodników w wieku 6 lat. W 8 dyscyplinach zawod-
nicy zmagali się z ćwiczeniami sprawnościowymi na czas. W 
jury zasiedli rodzice z Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego 
nr 2, a na widowni kibice. Puchar oraz I miejsce zdobyła druży-
na z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmży, II miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie, III miejsce oraz 
nagrodę rzeczową wywalczyła drużyna z Przedszkola Miejskie-
go nr 1 w Chełmży.

EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ NR 3 W CHEŁMŻY

W tym roku Europejski Dzień Logopedy przypadł na 4 marca. 
Zorganizowano uroczystość pod hasłem „Bal karnawałowy w 
krainie głosek szumiących”. Zabawa odbyła się w scenerii śre-
dniowiecznego zamku: sala gimnastyczna zamieniła się w kró-
lewską salę balową, a dzieci i nauczyciele, biorący udział w 
uroczystości, byli królewskimi gośćmi. 
Na tak wytwornym balu  nie mogło zabraknąć króla i królowej. 
W te postacie wcielili się:  dyrektor SP 3 - Sylwia Kobusińska i 
Marek Kuffel - zastępca burmistrza miasta. W uroczystości 
wzięli udział także zaproszeni goście, m.in.: Małgorzata Poli-
kowska - wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chełmży, Ja-
nusz Kalinowski - przewodniczący Rady Miejskiej, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży - Małgorza-
ta Domalska wraz z Małgorzatą Kołpą- logopedą poradni, a 

także dyrektorzy przedszkoli:  Dorota Górtowska i Dorota Kur-
kowska. Dzieci przygotowały dla króla i królowej wiersze i pio-
senki z wykorzystaniem głosek ciągu szumiącego. W nagrodę 
za piękne występy błaźni królewscy opowiedzieli dzieciom 
przygodę króla pt. „Na polowaniu”, która rozegrała się  w Bo-
rach Tucholskich. Zawierała ona wiele ćwiczeń z zakresu tera-
pii logopedycznej, zaczynając od zabaw usprawniających tor 
oddechowy przez ćwiczenia usprawniające artykulatory 
mowy, a skończywszy na ćwiczeniach fonacyjnych. 
Spotkanie uświetnili swoim występem rycerze, staczając za-
żartą walkę o serce jednej z księżniczek. Rycerskie starcie 
skończyło się dobrze, serce księżniczki, pani Beaty Radke – 
Zdrojewskiej, zdobył rycerz Lutold, któremu kibicowały dzieci.

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE FINANSÓW

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chełmży, w których re-
alizowany był projekt edukacyjny ,,Pieniądze” odwiedziły 
Bank Spółdzielczy w Brodnicy oddział w Chełmży i BGŻ BNP 
PARIBAS oddział w Chełmży. Mali goście zwiedzili salę opera-
cyjną oraz obejrzeli bankomat - zarówno z zewnątrz, od strony 
klienta, jak i wewnątrz od strony banku. Maluchy dowiedziały 
się, jak to się dzieje, że gotówka może być podejmowana z 
bankomatu lub kasy. Dzieci pochwaliły się, że wielokrotnie ob-
serwowały swoich rodziców realizujących takie operacje. 

OD 4 MARCA DOSTĘPNE SĄ E-DOWODY

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego - potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodat-
kowo dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane 
będą mogły używać   e-dowodu do elektronicznej komunikacji 
z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód 
umożliwia m.in.: logowanie się do portali administracji pu-
blicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumen-
tów (podpis osobisty), korzystanie z automatycznych bramek 
granicznych np. na lotniskach. 
E-dowód zawiera te same dane, co poprzedni dowód osobisty. 
Jedyną nową informacją na pierwszej stronie e-dowodu jest 
numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na dru-
giej stronie. CAN jest niezbędny do korzystania z elektronicz-
nych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni on e-dowód przed 
odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej 
przez osobę niepowołaną.
W przypadku kradzieży lub zagubienia e-dowodu należy zgło-
sić ten fakt w urzędzie miasta. W każdej chwili można też po-
informować o utracie dokumentu  przez internet na stronie 
www.obywatel.gov.pl, wtedy e-dowód zostanie unieważnio-
ny. Istnieje również możliwość zawieszenia dowodu na maksy-
malnie 14 dni, w przypadku kiedy istnieje szansa, że zostanie 
odnaleziony. Kradzież dowodu można zgłosić również w naj-
bliższym komisariacie policji, gdzie również zostanie unieważ-
niony. 
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USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Chełmży informuje, iż planuje wystąpić z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na działanie 
związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. Dotacja będzie udzielana na przedsięwzięcia z zakresu 
demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów za-
wierających azbest. Jej wysokość to 50% kosztów. Zgłaszający 
chęć przystąpienia do programu użytkownik wyrobów zawie-
rających azbest zobowiązany jest potwierdzić ten fakt złoże-
niem stosownego oświadczenia wraz z uwierzytelnioną kopią 
dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Po-
wiatowym w Toruniu lub uwierzytelnioną kopią pozwolenia 
na budowę w zależności od zakresu prac. 
Terminie składania zgłoszeń upływa 16 maja 2019 r. Szczegó-
łowe informacje na powyższy temat, jak i same druki oświad-
czeń, można otrzymać w Wydziale Gospodarki Miejskiej, po-
kój numer 17 lub pod numerem telefonu 56 639 23 48 od dnia 
10 kwietnia 2019 r.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - ROCZNE PODSUMOWANIE

W marcu 2019 r. przeprowadzone zostały roczne podsumo-
wujące zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych, w któ-
rych Gmina Miasto Chełmża posiada procentowy udział.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarząd lub za-
rządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, 
jest zobowiązany zwoływać zebranie ogółu właścicieli co naj-
mniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każde-
go roku. Tematami zebrań było w szczególności: 
- uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieru-
chomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
- ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nierucho-
mością wspólną powierzono;
- sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie 
udzielenia mu absolutorium.

OBOWIĄZEK DERATYZACJI

Zgodnie z obowiązującymi zapisami §26 uchwały Nr VIII/67/15 
Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015r. w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie 
gminy miasta Chełmży, obszar całego miasta wyznaczony zo-
stał jako podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deraty-
zacji w czasie od 1 do 30 kwietnia każdego roku. Obowiązek 
ten uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości 
wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozosta-
wi ją do 30 kwietnia. Deratyzację przeprowadza się we wszyst-
kich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 
Kontrolę przestrzegania przez właścicieli obowiązku wynikają-
cego z cytowanej uchwały przeprowadza Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w Toruniu, jak również Straż Miej-
ska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na 
właściciela może zostać nałożona kara grzywny wymierzona 
na zasadach zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach 
wykroczeń.

REMONTY I MODERNIZACJE

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja ulic Śród-
mieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana” – 
Etap I: Zadanie Nr 1 – Remont i modernizacja ulicy Szewskiej, 
Zadanie Nr 2 – Remont i modernizacja ulicy Paderewskiego, 
Zadanie Nr 3 – Remont i modernizacja ulicy św. Jana.
22 marca 2019 r. Gmina Miasto Chełmża dokonała wyboru 
najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego pn.: „Mo-
dernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderew-
skiego, Św. Jana” – Etap I: Zadanie Nr 1 – Remont  
i modernizacja ulicy Szewskiej, Zadanie Nr 2 – Remont i mo-
dernizacja ulicy Paderewskiego, Zadanie Nr 3 – Remont i mo-
dernizacja ulicy św. Jana”. 
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę przedstawioną przez 
firmę TRANSBRUK BARCZYŃSCY Sp. z o.o., z siedzibą w Pigży 
przy ul. Wojewódzkiej 3A.     
Do końca marca br. planuje się podpisanie umowy, w ramach 
której wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 793 
108,93 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zakres 
przewidzianych do realizacji prac obejmuje m. in. przeprowa-
dzenie remontów i modernizacji na ulicy Szewskiej (na odcin-
ku od ul. Sikorskiego do ul. Bł. Juty – nr działek 104, 26/29, 27 
obręb 4), ulicy Paderewskiego (na odcinkach: od ul. Sikorskie-
go do ul. Mickiewicza oraz od ul. Mickiewicza do ul. Piotra 
Skargi w Chełmży - nr działek 8 obręb 4 i nr 58 obręb 3), ulicy 
św. Jana (na odcinkach: od ul. Paderewskiego do ul. Sienkiewi-
cza oraz od ul. Sienkiewicza do ul. Dworcowej w Chełmży – nr 
działek 120, 122 obręb 5). Termin realizacji wszystkich prac 
wyznaczono do dnia 15 lipca 2019 r. 
Więcej informacji na stronie: https://www.bip.chelmza.
pl/1532,zamowienia-publiczne?tresc=72537

III TORUŃSKIE FORUM ZAWODOWCÓW

5 marca 2019 r. uczniowie klas ósmych oraz klas gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chełmży uczestniczyli w III 
Toruńskim Forum Zawodowców w Centrum Targowym „Park”. 
Głównym celem wydarzenia była promocja kształcenia zawo-
dowego wśród uczniów klas III gimnazjalnych, uczniów szkół 
podstawowych, rodziców, nauczycieli, doradców zawodo-
wych, a także przedsiębiorców. Toruńskie Forum Zawodow-
ców to również możliwość nawiązania współpracy szkół                                  
z pracodawcami i uczelniami wyższymi, a także budowanie 
partnerstw na rzecz edukacji i rynku pracy. Organizatorzy 
przygotowali wiele warsztatów tematycznych, podczas któ-
rych uczniowie szkół branżowych i technicznych udzielali in-
formacji związanych z kierunkami kształcenia w swoich pla-
cówkach.

Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
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Wydarzenia
1. 25 kwietnia - IV Chełmżyńskie Spotkanie z Kryminałem Promocja książki „Martwi głosu nie mają” Michała P. Kadleca. Prowadze-

nie: Dariusz Łubkowski - Biblioteka, Rynek 4, I piętro - godz. 17:00
2. 26 kwietnia - koncert  chóru Astrolabium z chórem Aeolia z Francji - Szkoła Muzyczna w Chełmży ul. Hallera 25 - godz. 19:00
3. 1 maja - XVII Półmaraton Chełmżyński - godz. 10:00, Chełmżyńska Dziesiątka - godz. 10:15, ul. Chełmińska
4. 13 maja - Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk,  autorką książek dla dzieci - PiMBP - Filia dla Dzieci i Młodzieży ul. Bydgoska 7, 

- godz. 11:15 - 13:15, tel. 56 675 24 83
5. 10 maja - I Przegląd Artystyczny „Scena dla Ciebie” PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury ul. Bydgoska 7 - godz. 17:00,  

tel. 56 675 61 15  
6. 18 maja - XVII Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej ku czci bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego - Chełmżyński Ośrodek 

Kultury ul. Bydgoska 7 - godz. 15:30, tel. 609 520 711
7. 24 maja - Koncert „Nie ma jak u mamy” Chełmżyńskie Stowarzyszenie „Jak ni, jak jo” - Chełmżyński Ośrodek Kultury ul. Bydgoska 7 

- godz. 18:30
8. 31 maja - Ekologiczny festyn z okazji Dnia Dziecka pt. „Bądź eko, segreguj odpady” - Rynek - godz.11:00 - 15:00  

STAŁE ZAJĘCIA, SPOTKANIA 
Poniedziałki

1.

Zajęcia sekcji estradowej
Kurs tańca - Studio Pyras z Torunia
Zajęcia sekcji szachowej
Aerobik dla pań - Studio Gracja z Torunia

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala wokalna 
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

15:00 - 16:00
16:15 -17:45
17:15 -18:15
18:00 - 20:00

Wtorki

2.
Klub Gier Stolikowych
Kurs tańca - Studio Pyras z Torunia

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

15:00 - 20:00
16:15 - 21:00

Środy

3.

Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów  
Uniwersytet Trzeciego Wieku (zgodnie z 
harmonogramem)
Klub Gier Planszowych - sala plastyczna
Aerobik dla pań - Studio Gracja z Torunia

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

10:00 - 11:00
15:30 - 17:00

17:00 - 20:00
18:00 - 20:00

Czwartki

4.
Klub Gier Stolikowych
Spotkania grupy seniorów „TERAZ MY”
Kurs tańca - Studio Pyras z Torunia

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala medialna
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

15:00 - 20:00
16:00 - 18:00
16:15 - 21:00

Piątki

5.

Wynajem sal na imprezy społeczne, takie 
jak: uroczystości jubileuszowe, uroczysto-
ści zakładowe, zebrania, narady, spotkania 
organizacji społecznych, okazjonalne 
prezentacje, kiermasze. 
Organizacja imprez cyklicznych: Festiwal 
Piosenki „Śpiewajmy Razem”, Przegląd 
Piosenki „Świecie Nasz…”. 
Organizacja koncertów i występów 
zespołów profesjonalnych (teatrów, 
zespołów muzycznych, gwiazd estrady, 
kabaretów).

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa
tel. 56 675 61 15 8:00 - 20:00

Soboty

6.

Zajęcia sekcji plastycznej - grupa od 10 lat 
i wzwyż 
Zajęcia sekcji plastycznej - grupa 7-9-lat-
ków
Zajęcia sekcji mażoretek
Zajęcia sekcji żonglerki

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala plastyczna

PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa
PiMBP - Chełmżyński Ośrodek Kultury - sala imprezowa

9:00  -  10:45

11:00 - 12:00

9:00  -  11:00
11:00 - 13:00
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Wtorki i piątki

7. Inicjacje czytelnicze dla dzieci w wieku 
przedszkolnym „Bajkowe Poranki”

PiMBP - Filia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Bydgoska 7,        
tel. 56 675 24 83 10:00 - 12:00

styczeń - czerwiec
wrzesień - grudzień

8. Lekcje regionalne PiMBP - Miejska Izba Muzealna Chełmża, Rynek 4,             
tel. 56 675 61 33

styczeń - czerwiec
wrzesień - grudzień

9. Lekcje przestrogi - pogadanki dla młodzieży Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa w Chełmży, Rynek 4, tel. 56 675 61 33

Ostatnia środa miesiąca 

10. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki  dla 
dorosłych w Bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa w Chełmży, Rynek 4, tel. 56 675 61 33 11:00 - 12:00

Czwartki 

11. Czwartkowe spotkania Klubu Niteczka  
w Bibliotece

Klub Niteczka - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Juliana Prejsa w Chełmży, Czytelnia, Rynek 4,  
tel. 56 675 61 33

16:00 - 18:30

Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
10:00 - 17:00  
środy, soboty 

9:00-13:00

12. Wystawa z dziejów miasta Chełmży Miejska Izba Muzealna, Rynek 4, tel. 56 675 61 33 w. 37

Poniedziałki

13. Spotkania ze sztuką  dla dorosłych Galeria pod Ratuszem 15:30 - 17:30

BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
https://www.chelmza.pl
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Joanna Jax to kobieta wszechstronna. 
Pisarka, grafik komputerowa, wolon-
tariuszka, kiedyś pracownik korporacji. 
Jak nie pisze, to maluje, jak nie maluje, 
to robi projekty komputerowe. Jako au-
torka poczytnych powieści Jax była go-
ściem Powiatowej i Publicznej Biblioteki 
Miejskiej. Urzekła zebranych niezwykły-
mi opowieściami o potrzebie kreacji, o 
pisarskiej przygodzie i literackich inspi-
racjach, które przeważnie tworzyło ży-
cie.

Joanna Jax w ciągu pięciu lat napisała 
14 książek. Większość z nich to części 
cyklów powieściowych: „Zemsta i prze-
baczenie”, „Zanim nadejdzie jutro”, sagi 
o rodzinie von Becków. 

- Lubię akcje moich powieści osadzać w 
historii, lecz w niezbyt odległej, najlepiej 
w międzywojniu lub w czasie II wojny 
światowej – mówi pisarka. Obecnie pra-
cuję na trzecim tomem trylogii „Zanim 
nadejdzie jutro” . Akcja powieści przy-
pada na  czas wojenno – okupacyjny na 
Wileńszczyźnie, potem koncentruje się 
na losach bohaterów zsyłanych na Sybe-
rię bądź do Kazachstanu. 

Pani Joanna jest wolontariuszką w dzia-

Historie piękne i tragiczne Joanny Jax

łającej w Olsztynie fundacji „Dla roda-
ka”, zajmującej się pomocą dla potom-
ków rodzin polskich deportowanych do 
Kazachstanu. Dlatego miała możliwość 
odwiedzenia tego kraju, gdzie przeżyła  
przejmujące  spotkanie  z mieszkającymi 
tam Polakami.

- Owocem tej podróży był pomysł na 
reportaż – wspomina autorka. Usłysza-
łam dziesiątki opowieści, wspomnień 
lub przekazów, niekiedy niezwykłych, 
czasem przerażających. Jednak ci ludzie 
przekonali mnie, że lepiej napisać po-
wieść. Tak powstał cykl „Zanim nadej-
dzie jutro”,  obejmujący czasy przedwo-
jenne, przez deportacje,  aż do exodusu 
zesłańców w Armią Andersa. Jest i mi-
łość determinująca czasem losy bohate-
rów.

Bazą cyklu są prawdziwe historie. Jed-
nak stworzenie wiarygodnego świata 
przedstawionego było dla pisarki nie-
zwykle trudne z powodu ubóstwa ma-
teriałów historycznych i źródłowych 
związanych z tymi wydarzeniami.  A 
dbałość o prawdę historyczną i realio-
znawczą jest dla pani Joanny bardzo 
ważna. Podczas tworzenia rozgrywają-
cego się w czasie wojny cyklu „Zemsta 

i przebaczenie” przeczytała ponad 70 
opracowań i pozycji naukowych. W 
przypadku „Zanim nadejdzie jutro” nie 
miała takich możliwości.

W powieściach Jax znajdziemy wiele 
sytuacji budzących kontrowersje, de-
maskujących stereotypowe myślenie, 
pokazujące różne perspektywy zdarzeń, 
niejednoznaczne postaci.

- Lubię wbijać kij w mrowisko, przez co 
dawać czytelnikom do myślenia –opo-
wiada pisarka.  Każdy z nas lubi się za-
rzekać, że pewnych rzeczy nigdy by nie 
zrobił… Jednak w sytuacjach ekstremal-
nych , w np. obliczu głodu, postępowa-
nie ludzkie staje się nie do przewidzenia. 

Osobna historia wiąże się z książką „Syn 
zakonnicy” . Nie ma tu nic z taniej sen-
sacji, jak to siostra zakonna złamała 
śluby wieczyste i zaszła w ciążę. Kanwą 
powieści są autentyczne wydarzenia. 
To przede wszystkim osobisty dramat 
starszego już dziś człowieka, który po la-
tach dowiedział się, że jego biologiczną 
matką była osoba konsekrowana. Z dnia 
na dzień stał się osobą bez tożsamości. 
Badanie tej skomplikowanej sprawy po-
zwoliło tez odkryć dramat zakonnicy. 

- Trudno pisało mi się tę powieść – 
mówi pani Joanna. To historia, która w 
całości oparta jest na faktach. I nie ma 
w niej szczęśliwego zakończenia. Pisarz 
tworzący fikcję literacką ma wpływ na 
fabułę i może w każdej chwili zmienić 
bieg wydarzeń. Opierając się na faktach 
– nie!

Pisarka uważa, że dynamiczny rozwój jej 
kariery pisarskiej to trochę cud, trochę 
efekt bardzo ciężkiej pracy i mnóstwa 
wyrzeczeń, po części też odpowiedź na 
naciski czytelników. Wielu z nich nie mo-
gąc się doczekać kontynuacji opowiada-
nych historii, „bombarduje” ją prośbami 
o przyspieszenie pisania… Swój sukces 
zawdzięcza tez bibliotekarzom jako pro-
pagatorom jej twórczości. Rzeczywiście, 
jej książki czyta się jednym tchem. Cheł-
mżyńska biblioteka posiada kilka pozycji 
Joanny Jax. I zaprasza do fascynującej 
lektury! 

Alina Brzozowska
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2 kwietnia minęła 14. rocznica śmierci 
naszego Papieża Jana Pawła II. By uczcić 
tę rocznicę i oddać hołd Świętemu i 
wielkiemu Polakowi mieszkańcy  miasta 
i gminy Chełmża spotkali się przy Kopcu 
„Ziemia Polaków” w Kończewicach. To 
piękne miejsce nieprzypadkowo stało 
się tłem dla tego wydarzenia. Nasz Pa-
pież był przecież wielkim patriotą i przy 
każdej okazji manifestował swoje umiło-
wanie do Polski, do ziemi ojczystej, do 
polskiej mowy, do naszej trudnej histo-
rii. Sam Benedykt XVI, na kilka dni przed 
wyborem go na papieża, stworzył litanię 
do Jana Pawła II, w której  nazywa go 
nauczycielem patriotyzmu. Nasz wielki 
Rodak pozostawił nam spuściznę w po-
staci licznych głębokich myśli, sentencji 
i refleksji o ojczyźnie.  Wyjęte z homilii, 
traktatów i z jego poezji funkcjonują w 
naszej świadomości, będąc zawsze aktu-
alnymi przesłaniami. 

Wybór Karola Wojtyły na stolicę Pio-
trową 41 lat temu był potężnym prze-
łomem w myśleniu o ojczyźnie dla ów-
czesnych pokoleń Polaków. Wydarzenie 
to odrodziło  na skalę masową przeko-
nanie, że „stać nas na niepodległość, 
że Polska to nie jest coś marnego, tylko 
coś najwspanialszego”. Że być Polakiem 
„to jest ogromne zobowiązanie, którego 
nieodzowną częścią jest walka o niepod-

Chełmża pamięta Papieża patriotę

ległość i o jej umacnianie”. Najbardziej 
chyba to przesłanie nabrało znaczenie 
podczas słynnej homilii wygłoszonej 
w Warszawie podczas pierwszej piel-
grzymki Papieża do Polski. Padły wtedy 
słynne słowa:” Niech zstąpi Duch Twój i 
odnowi oblicze ziemi… tej ziemi!”

Z kolei w swojej ostatniej książce „Pa-
mięć i tożsamość” Jan Paweł II pisze: 
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, 
co ojczyste: umiłowanie historii, trady-
cji, języka czy samego krajobrazu ojczy-
stego. Jest to miłość, która obejmuje 
również dzieła rodaków i owoce ich ge-
niuszu. Próbą dla tego umiłowania staje 
się każde zagrożenie tego dobra, jakim 
jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Po-
lacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar 
dla zachowania tego dobra albo też dla 
jego odzyskania. Świadczą o tym tak 
liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli 
za Polskę na różnych frontach świata. 
Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz 
poza jej granicami. Wydaje mi się jed-
nak, że jest to doświadczenie każdego 
kraju i każdego narodu w Europie i na 
świecie. Ojczyzna jest dobrem wspól-
nym wszystkich obywateli i jako taka, 
jest też wielkim obowiązkiem”. 

W tym kontekście o swoim doświadcze-
niu papieskiej posługi mówi: „z moim 

doświadczeniem historii ojczyzny, z 
moim narastającym doświadczeniem 
wartości narodu nie byłem wcale obcy 
ludziom, których spotykałem. Wręcz 
przeciwnie, doświadczenie mojej ojczy-
zny bardzo mi ułatwiało spotkanie się z 
ludźmi i narodami na wszystkich konty-
nentach”.

Znamienne jest też zestawienie miłości 
do ojczyzny z miłością macierzyńską: 
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. Niełatwe 
są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, która wie-
le przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości szcze-
gólnej”. 

Stąd blisko już do poezji. W spuściźnie 
literackiej Karola Wojtyły motyw Ojczy-
zny został wyartykułowany w zasadzie 
w jednym tylko poemacie powstałym w 
1974 roku -  „Myśląc Ojczyzna”. Poemat 
ten bliższy jest traktatowi filozoficzne-
mu niż monologowi poetyckiemu, lecz 
jakże pięknie brzmią słowa: „Ojczyzna - 
kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i 
zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jak-
by ukryta granica, która ze mnie prze-
biega ku innym, aby wszystko ogarniać 
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczy-
zna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak po-
szerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”.

Miłość ojczyzny w wydaniu św. Jana 
Pawła II nie ma nic wspólnego z na-
cjonalizmem, żywił wielki szacunek 
dla wszystkich narodów, doceniając to 
wszystko, co nasz naród stanowi. Bronił 
patriotyzmu przed nacjonalizmem i ko-
smopolityzmem poprzez kategorię kul-
tury. W przemówieniu w siedzibie UNE-
SCO powiedział: „Naród jest tą wielką 
wspólnotą ludzi, którą łączą różne spo-
iwa, ale nade wszystko właśnie kultura. 
Naród istnieje »z kultury« i »dla kultu-
ry«. (…) Istnieje podstawowa suweren-
ność społeczeństwa, która wyraża się w 
kulturze narodu. Jest to zarazem suwe-
renność, przez którą równocześnie naj-
bardziej suwerenny jest człowiek”.

A dziś bardzo aktualne stają się sowa: 
„Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profa-
nują imię Boga i zniekształcają prawdzi-
wy wizerunek człowieka”. 

A. Brzozowska
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Rozlew krwi w Chełmży – 28 stycznia 
1919 roku.

28 stycznia 1919r. oddział Straży 
Granicznej zatrzymał się w miejscowo-
ści Pluskowęsy niedaleko Chełmży. Oko-
ło godziny 11 Gerhard Rossbach  przybył 
samochodem do miasta. Celem jego wi-
zyty było ustalenie szczegółów wkrocze-
nia jego oddziału do Chełmży. W ratuszu 
odbywało się posiedzenie Magistratu 
wraz z Radą Robotniczo-Żołnierską. Za-
stanawiano się, w jaki sposób ochronić 
miasto przed niepotrzebnym rozlewem 
krwi. Rossbach kategorycznie żądał, 
aby miasto zostało obsadzone jego woj-
skiem, natomiast burmistrz i Rada stali 
na stanowisku, że wojsko niemieckie w 
Chełmży nie jest potrzebne, gdyż mia-
sto zamieszkałe jest w dużej części przez 
osoby narodowości polskiej. 

W tym czasie pod ratuszem zebrała 
się spora grupa Polaków. W sali obrad 
usłyszano głośny huk. Rossbach słysząc 
go, wybiegł przed budynek ratusza i 
zobaczył tam chełmżan, którzy rozbro-
ili jego eskortę oraz zajęli samochód, 
którym przyjechał. Natychmiast inter-
weniował, wdając się  w szarpaninę z 
mieszkańcami, w wyniku czego zerwa-
no mu szlify oficerskie i zrzucono hełm 
z głowy. Ktoś wymierzył mu nawet kilka 
policzków. Niemiec widząc, że grozi mu 
niebezpieczeństwo wycofał się do ra-
tusza, zdobył od niemieckiego dozorcy 
czapkę szeregowca i tylnym wyjściem 
uciekł do swego wojska. 

Zaniepokojone sytuacją władze 
Chełmży skierowały do Rossbacha de-
legację, w skład której weszli: burmistrz 
miasta Hartwich, Max Welde oraz Bro-
nisław Kurzętkowski i Paweł Szymański 
jako przedstawiciele ludności polskiej. 
Jednak Gerhard Rossbach nie chciał z 
nimi rozmawiać. Wydał rozkaz wydania 
całej znajdującej się w mieście broni. 
Aby uprawomocnić swoje działania i za-
jęcie miasta głosił, że Chełmża przygo-
towuje powstanie, jest zorganizowana 
wojskowo, a co najważniejsze posiada 
duże zapasy materiału wojskowego. 
Wszystko to było kłamstwem. Wobec 
braku reakcji na żądania, Rossbacha 
podjął decyzję o ostrzelaniu miasta 
ogniem artyleryjskim. Oddano 8 strza-
łów, z których jeden trafił w szpital po-
wiatowy, co wywołało popłoch i strach 
wśród mieszkańców miasta. 

Starcie mieszkańców Chełmży z od-
działami Grenzschutzu, jako akt sprze-

Pierwsza wojna światowa w Chełmży (1914-1918) cz. 3
ciwu wobec ucisku i ograniczania swo-
bód obywatelskich, znamy głównie ze 
wspomnień mieszkańców i uczestników 
tych wydarzeń. Jednak dokładne od-
tworzenie sytuacji wkroczenia Niemców 
do miasta nadal jest trudne. Najpraw-
dopodobniej grupa około 20 Polaków 
zajęła pozycję w stronę Pluskowęs na 
chełmżyńskim Nowym Cmentarzu. We-
dług jednego z nich, Jana Dejewskiego 
chełmżanie posiadali broń maszynową 
(dwa karabiny) oraz karabiny, które zo-
stały im przekazane przez Radę Robot-
niczo-Żołnierską.  Polacy ostrzelali żoł-
nierzy Grenzschutzu, kiedy znaleźli się 
na wysokości majątku Kuchnia, na co 
Niemcy odpowiedzieli ogniem. Podczas 
tej strzelaniny na cmentarzu pojawił się 
ks. Fryntkowski, który z krzyżem w ręku 
nawoływał do zakończenia walk. Pola-
cy widząc, że oddział niemiecki zyskuje 
przewagę rozpierzchli się i ukryli w mie-
ście. 

Pierwszym poległym w walkach o 
miasto był 27-letni Jan Szczypiorski, kie-
rowca samochodu, który z uzbrojonymi 
mieszkańcami miasta wyjechał naprze-
ciw oddziałom niemieckim. Opór posta-
wiony przez Polaków na cmentarzach 
czy na szosie w pobliżu miasta nie był 
w stanie powstrzymać liczniejszego i o 
wiele lepiej uzbrojonego oddziału nie-
mieckiego. Ostatecznie oddział Gerhar-
da Rossbacha wkroczył do miasta 28 
stycznia 1919r. w godzinach popołu-
dniowych. Żołnierze strzelali w powie-
trze, co wywołało wśród mieszkańców 
panikę. Ludzie uciekali do domów, ba-
rykadowali okna i drzwi, ulice miasta 
opustoszały. W tym dniu w Chełmży 
zginęło 6 osób narodowości polskiej: 
wspomniany już Jan Szczypiorski lat 27, 
Antonii Kiełbasiewicz lat 28, Franciszek 
Rosiński lat 48, Weronika Żurawska lat 
19, Edward Zieliński lat 28, uczeń  Alfons 
Wiliński lat 8, a kilka dni później wsku-
tek odniesionych ran zmarł  uczeń Kazi-
mierz Lewandowski lat 12. Rannych zo-
stało 15 osób, po stronie niemieckiej nie 
odnotowano ani rannych, ani zabitych. 

Dzień 28 stycznia 1919r. rozpoczął 
okres prześladowań ludności polskiej 
w Chełmży. Okupanci za cel postawili 
sobie aresztowanie osób, które podbu-
rzały mieszkańców do walki i mogły stać 
się zarzewiem do kolejnych wystąpień 
przeciw pruskiej władzy. Pierwszym 
aresztowanym został już 29 stycznia  
ks. Józef Wrycza, w następnych dniach 

zatrzymano m.in.: lekarza Stanisława 
Pilatowskiego, Kazimierza Siudowskie-
go, Pawła Szymańskiego, Maksymilia-
na Grabowskiego. Księdzu Wryczy oraz 
lekarzowi Pilatowskiemu postawiono 
zarzut zdrady stanu. Obaj zostali przeka-
zani do dyspozycji Naczelnego Prokura-
tora Rzeszy z siedzibą w Lipsku. 6 czerw-
ca 1919r. został im przedstawiony akt 
oskarżenia, w którym podkreślono, że 
obaj przygotowywali działania mające 
na celu oderwanie części terytorium od 
Rzeszy i przyłączenia go do tworzącego 
się państwa polskiego. Jako okoliczności 
łagodzące obrońca oskarżonych wskazał 
na prześladowania ludności polskiej w 
Chełmży przez ludność niemiecką oraz 
wydarzenia z 28 stycznia 1919r., w któ-
rych zginęli Polacy. 

Po wydarzeniach styczniowych w 
Chełmży wprowadzono stan oblężenia. 
Zatrzymano 9 zakładników, w tym przy-
szłego burmistrza Bronisława Kurzęt-
kowskiego. Zwolniono ich dopiero 20 
lutego 1919r. W mieście  wprowadzono 
godzinę policyjną, przeprowadzano re-
wizje mieszkań szukając broni. Doszło 
do zbezczeszczenia grobowców w kate-
drze, przeszukiwano klasztor sióstr elż-
bietanek. Prześladowania objęły osoby 
mówiące po polsku, które bito po twa-
rzy lub spychano z chodników na jezd-
nię. Do pobić dochodziło także podczas 
rewizji mieszkań. 22 lutego jeden z cheł-
mżan został postrzelony przez żołnierza 
niemieckiego. Zakazane zostało zwoły-
wanie obrad Powiatowej Rady Ludowej, 
ograniczono działalność Rady Robot-
niczej w Chełmży. Natomiast władze w 
tym czasie starały się łagodzić napięcia 
między Polakami i Niemcami. 

Pierwsza połowa 1919 roku odzna-
czyła się w Chełmży ogromnymi proble-
mami gospodarczymi, w tym brakiem 
żywności. Liczba bezrobotnych rosła 
w zastraszającym tempie. Do domów 
wracali zdemobilizowani żołnierze, dla 
których nie było miejsc pracy. Wpro-
wadzono zasiłki dla bezrobotnych i na-
kaz opuszczenia miasta ludności, która 
osiedliła się w trakcie wojny. Jednak i te 
działania nie przyniosły większych efek-
tów. Jeśli chodzi o żywność najbardziej 
brakowało tłuszczów, głównie masła. 
Od maja 1919 roku obowiązywał zakaz 
wywozu jaj z Chełmży, a od czerwca 
tego roku zaostrzono walkę z handlem 
pokątnym oraz zakazano sprzedaży bi-
letów kolejowych osobom, które nie 
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przedstawiły dowodu konieczności wy-
jazdu z miasta.

W maju oraz czerwcu 1919 roku do-
szło do zaostrzenia stosunków pomię-
dzy Polakami i Niemcami mieszkającymi 
w Chełmży. Na terenie powiatu toruń-
skiego wprowadzono zakaz działalności 
Straży Ludowej, polskich towarzystw 
wojackich „Jedność”. Udział w nich 
podlegał karze. Od 16 maja 1919 roku 
w Chełmży obowiązywał zakaz odbywa-
nia się polskich zebrań, a od 23 czerwca 
wprowadzona została godzina policyj-
na. W czerwcu 1919 roku na terenie 
Chełmży oraz jej okolic zebrano około 
1200 żołnierzy wchodzących w skład 
oddziału uderzeniowego Rossbacha. 
Polacy mieszkający w Chełmży, w maju 
i czerwcu 1919 roku starali się w swo-
jej działalności samoobronnej nie pro-
wokować Niemców, jednak podkreślać 
na każdy możliwy sposób swoją chęć 
przyłączenia miasta do Polski. Jednym z 
nielicznych wspólnych działań Polaków 
oraz Niemców z tego okresu było wystą-
pienie z 12 czerwca 1919 roku Powia-
towej Polskiej Rady Ludowej oraz Nie-
mieckiej Rady Ludowej w Chełmży na 
rzecz uwolnienia z aresztu śledczego ks. 
Józefa Wryczy oraz lekarza Stanisława 
Pilatowskiego. Obie organizacje wspól-
nie skierowały pismo do rządu republi-
ki niemieckiej, w którym twierdziły, że 
uwolnienie ks. Wryczy doprowadzi do 
uspokojenia ludności polskiej. Zapew-
niano, że obie rady dążą do utrzymania 
w mieście porządku i bezpieczeństwa w 
okresie przejściowym, kiedy to wojsko 
niemieckie ma się wycofać z miasta, a 
wkroczyć mają oddziały polskie. 

Na mocy traktatu wersalskiego z 28 
czerwca 1919 roku Chełmżę oraz więk-
szą część prowincji Prusy Zachodnie 
przyznano Polsce. 24 lipca 1919 roku ks. 
Józef Wrycza został zwolniony z aresz-
tu. W Chełmży przywitano go z wielkim 
entuzjazmem. Jednak w mieście nadal 
stacjonował oddział Grenzschutzu i 
mieszkańcy miasta obawiali się o bez-
pieczeństwo swojego kapłana. Dlatego 
ks. Wrycza wyjechał na tereny wyzwo-
lone przez powstańców wielkopolskich 
i wstąpił do wojska polskiego w cha-
rakterze proboszcza polowego. Lekarza 
Stanisława Pilatowskiego zwolniono z 
aresztu dopiero we wrześniu 1919 roku. 
Przebywający nadal w Chełmży oddział 
Rossbacha starał się utrzymać ostrą 
politykę w stosunku do mieszkańców 
miasta. Jednak tracił powoli poparcie 
ludności niemieckiej. Jeszcze 14 lipca 
1919 roku żołnierze przeprowadzili re-

wizję na cmentarzu katolickim w celu 
znalezienia broni. Zbezczeszczono gro-
bowiec rodziny Kalksteinów (otworzono 
8 trumien) oraz wdarto się do grobow-
ca rodziny Hulewiczów. Jednak żadnej 
broni nie znaleziono. W tym samym 
czasie przed cmentarzem zebrała się 
liczna grupa polskich mieszkańców, któ-
ra sprzeciwiała się działaniom oddziału 
Rossbacha. Była to ostatnia forma terro-
ru skierowana przeciwko mieszkańcom 
miasta. W drugiej połowie października 
1919 roku oddział Gerharda Rossbacha 
opuścił miasto. 

W drugiej połowie 1919 roku naj-
ważniejszą rolę w życiu polskiej ludno-
ści miasta odgrywała Powiatowa Pol-
ska Rada Ludowa. Od połowy września 
1919 roku rozpoczął działalność Polski 
Delegat Powiatowy, na którego miano-
wany został Leon Czarliński. Do jego za-
dań należało między innymi zwalczanie 
nielegalnego handlu i spekulacji arty-
kułami żywnościowymi.  W tym czasie 
aktywną działalność zaznaczył w Chełm-
ży chór „Lutnia” z  Bronisławem Kurzęt-
kowskim jako przewodniczącym. Zorga-
nizowano Dzień Pieśni (31 sierpnia 1919 
roku), Dzień Śpiewu (21 września 1919 
roku) oraz wieczorek towarzyski z kawą 
i tańcami (15 października 1919 roku).  
6 stycznia 1920 roku zespół śpiewaczy 
„Harmonia” zorganizował zabawę zi-
mową z amatorskimi przedstawieniami 
teatralnymi, śpiewami i tańcami. 

Już od sierpnia 1919 roku rozpoczę-
to w Chełmży przygotowania do przeka-
zania miasta Polsce. Powołano do życia 
polską i niemiecką Straż Obywatelską. 
Jej zadaniem było zachowanie spoko-
ju i porządku w trakcie przekazywania 
miasta Polsce. Wiadomo, że na terenie 
Chełmży w drugiej połowie 1919 roku 
działała w konspiracji Organizacja Woj-
skowa Pomorza (OWP). Kierownikiem I 
Okręgu OWP, który obejmował Chełmżę 
był Leon Czarliński (później wyróżniony 
przez gen. Józefa Hallera za wzorową 
działalność w tej organizacji). OWP oraz 
Straż Obywatelska zabezpieczały po-
rządek w mieście oraz bezpieczeństwo 
jego mieszkańcom w trakcie przyłącze-
nia Chełmży do Polski. Wielu członków 
chełmżyńskiej OWP dołączyło do two-
rzącej się w Wielkopolsce Dywizji Po-
morskiej. Główne przygotowania do 
przejęcia przez władze polskie Chełmży 
pod koniec 1919 roku prowadziła Polska 
Rada Ludowa z Walentym Bilskim na 
czele. Przygotowano dokładny plan uro-
czystości przywitania Wojska Polskiego 
w mieście. Przygotowano dekoracje ulic 

miejskich oraz sztandary polskie. 
Oddziały niemieckie opuściły nasze 

miasto 20 stycznia 1920 roku po godzi-
nie 16. Jeszcze tego samego dnia polscy 
mieszkańcy Chełmży wyszli na ulice, aby 
udekorować miasto, postawić bramy 
triumfalne. 21 stycznia 1920 roku już od 
godzin porannych ludność polska zaczę-
ła ponownie gromadzić się. Wzdłuż ulic 
ustawiły się poszczególne polskie to-
warzystwa działające na ternie miasta, 
tworząc szpaler od gazowni aż do rynku 
miejskiego. Powitanie Wojska Polskie-
go nastąpiło około godziny 6 rano przy 
krzyżu u wylotu szosy toruńskiej. Zebra-
ła się tam Rada Ludowa, duchowień-
stwo chełmżyńskie oraz grono starszych 
obywateli miasta. Ludzie odśpiewywali 
Mazurka Dąbrowskiego „Jeszcze Polska 
nie zginęła”. W pierwszym szeregu wkra-
czającego do Chełmży Wojska Polskiego 
jechał major Swoiński i ks. kapelan Józef 
Wrycza. Powitał ich chlebem i solą ks. 
dziekan Tomasz Fryntkowski. Następnie 
wspólnie ruszyli w stronę miejskiego 
rynku, aby tam dokonać uroczystego 
przejęcia Chełmży przez władze polskie. 

Na rynku chełmżyńskim powitalne 
przemówienie wygłosił Walenty Bilski 
prezes Polskiej Rady Ludowej. Potem, 
w atmosferze powszechnego entuzja-
zmu mieszkańców miasta, wywieszono 
na ratuszu miejskim polską chorągiew. 
To symboliczne wydarzenie potwierdzi-
ło przejście Chełmży pod władzę pol-
ską. W imieniu mieszkańców Chełmży 
przemówienie wygłosił lekarz Stanisław 
Pilatowski. W ratuszu major Swoiński 
wręczył uroczyście klucze do miasta 
Bronisławowi Kurzętkowskiemu tym 
samym mianując go na tymczasowego 
burmistrza Chełmży. 

Następnie w katedrze św. Trójcy od-
było się nabożeństwo dziękczynne. Ka-
zanie wygłosił ks. Tomasz Fryntkowski, 
a uczestnicy mszy odśpiewali „Te Deum 
laudamus” i wzniosłą pieśń „Boże, coś 
Polskę”. Jeszcze tego samego dnia w go-
dzinach wieczornych odbyło się przed-
stawienie teatralne pt. „Gdy zabrzmią 
trąby Chrobrego” skierowane dla pol-
skich żołnierzy.

Oficjalnie od 21 stycznia 1920 roku 
Chełmża należała do Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wraz z tym dniem otworzył się 
dla miasta nowy etap w dziejach jego 
historii. 

Laura Wollert
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Krótko o nas:
   Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazo-
nek ŁOZANKI powstało po to, żeby re-
prezentować interesy kobiet przed i po 
leczeniu raka piersi oraz poszukiwać dla 
nich metod pełnej rehabilitacji fizycz-
nej i psychicznej. Reprezentowane jest 
przez prezes Teresę Krause oraz zastęp-
cę Hannę Hawryło. Naszą siedzibą jest 
Klub pod Ratuszem w Chełmży, ale na 
czas remontu spotykamy się w Domu 
Kapitulnym przy Bazylice. Można nas 
tam znaleźć w ostatnią sobotę miesiąca 
o godz.11.00. ŁOZANKI należą do stowa-
rzyszeń zwykłych, w których członkinie 
pracują społecznie, ponieważ stowa-
rzyszenia nie mogą prowadzić działal-
ności gospodarczej. Utrzymujemy się z 
własnych składek i z darowizn od osób 
prywatnych i firm.

Jesteśmy bardzo aktywne społecz-
nie, pracujemy nie tylko z myślą o so-
bie, ale również dla dobra naszego spo-
łeczeństwa.
     W styczniu 2019 roku złożyłyśmy 
oferty na realizację zadań publicznych w 
konkursach ogłoszonych  przez Miasto 
Gminę Chełmża i Zarząd Powiatu Toruń-

Chełmżyńskie Stowarzyszenie Amazonek ŁOZANKI
skiego. Obie oferty zostały przyjęte! 
Zadanie „Ochrona i promocja zdrowia” 
zatytułowałyśmy „ Nie uciekaj od życia, 
rak to nie wyrok”.  Na celowość tego 
zadania wpływa wzrastającą liczba za-
chorowań na raka w Polsce, więc tak-
że wśród mieszkańców naszych okolic. 
Zapraszamy więc do nas i  do wspólnej 
realizacji naszej oferty.
Projekt  „Nie uciekaj od życia, rak to nie 
wyrok” to:
1. Działalność  szkoleniowo-informacyjna: 
- utworzenie biblioteki „Amazonki cho-
rym na raka”, przy wsparciu Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cheł-
mży. Prosimy osoby, które posiadają fa-
chową literaturę na temat chorób onko-
logicznych o wsparcie naszego działania;
- spotkania ze specjalistami, którzy będą 
rozmawiali z zainteresowanymi o choro-
bach onkologicznych i ich profilaktyce;
- przeprowadzenie wśród kobiet ankiet i 
rozmów uświadamiających konieczność 
poddania się badaniom profilaktycz-
nym.
2. Terapia ruchem: umożliwiłyśmy Ama-
zonkom korzystanie z basenu i siłowni.
3. Terapia na comiesięcznych spotka-
niach towarzyskich, szczególnie z oka-
zji: Dnia Kobiet, Wielkanocny i Bożego 
Narodzenia. Na spotkania zapraszamy 
osoby, które przekazują nam informacje 
na tematy nas interesujące oraz gości 

wspierających naszą działalność.
4. Dzień Różowej Wstążki – na przeło-
mie maja i czerwca, w rocznicę powsta-
nia Stowarzyszenia organizujemy dzień, 
w którym przy wsparciu chełmżyńskiej 
biblioteki pokażemy zainteresowanym 
nasze działania i zainteresowania. Spę-
dzimy go również w Toruniu. Zwiedzimy 
to piękne miasto, a na Bulwarach wy-
mienimy się doświadczeniami  z toruń-
skimi Amazonkami.
5. Pielgrzymka Amazonek na Jasną Górę 
- w Częstochowie, w październiku, spo-
tkamy się z tysiącami Amazonek z Polski 
i z Europy. Przed cudownym obrazem 
Czarnej Madonny będziemy modlić się o 
swoje zdrowie, ale także za pomyślność 
osób, które wspierają nas w życiu co-
dziennym. Jest to dzień radości, manife-
stacji  życia i  oddania się Matce Boskiej.
   W grudniu 2019 r. zakończymy projekt 
specjalnym spotkaniem, na którym po-
każemy i omówimy efekty jego realiza-
cji. Zapraszamy. 
   Informacje dotyczące działalności 
Stowarzyszenia zamieszczane będą: w 
kolejnych wydaniach „Głosu Chełm-
żyńskiego”, na plakatach, na stronie 
internetowej www.lozanki.pl, na Fb.: 
Łozanki-Chełmżyńskie Stowarzyszenie 
Amazonek.
   Kontakt z nami: e-mail: info@lozanki.
pl oraz  tel. +48 603238643

      Janina Nowacka

Drogie Panie!
Korzystajcie ze wszystkich programów 
profilaktycznych, a zwłaszcza wczesne-
go wykrywania raka piersi. Każdy lekarz 
powie, że wcześnie wykryty rak to nie 
wyrok i daje ogromną szansę na wyle-
czenie. My, Amazonki jesteśmy żywym 
na to przykładem. W poprzednim wy-
daniu „Głosu Chełmżyńskiego” jedna z 
nas opisała przeżycia związane z walką 
z rakiem piersi. Tragedia, ale Ona jest 
pełna pozytywnych emocji, kocha życie 
i chce żyć, jak napisała, na maxa! Wy-
powiedź ta może być drogowskazem 
dla każdej z nas i niestety, dla kolejnych 
kobiet. Pragniemy żyć, bo mamy wiele 
do zrobienia. Dlatego życzymy  podjęcia 
słusznych  decyzji i powodzenia w bada-
niach!                                          Amazonki

Amazonki zachęcają do korzystania z programu profilaktycznego wczesnego 
wykrywania raka piersi

  Na jednym ze spotkań edukacyjnych 
dyrektor Szpitala Powiatowego  w Cheł-
mży lek. med. Leszek Pluciński, poinfor-
mował, że od 2018r. w naszym mieście  
nie ma możliwości zrobienia mammo-
grafii. Nie zamyka to jednak drogi do 
przeprowadzenia badań profilaktycz-
nych. Można je wykonać następujących 
placówkach:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony w To-
runiu – tel. 56 6793604.
2. Szpital Miejski w Toruniu – tel. 56 
6100221.
3. Lecznica Citomed w Toruniu – tel. 56 
6584477.
W przypadku konieczności wykonania 
pilnej diagnostyki onkologicznej lekarz 
może skierować pacjentki z kartą dilo 
do:

1. Centrum Onkologii w Bydgoszczy
tel. 52 3743110 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 15.00
2. Wojewódzkiego Szpitala Zespolone-
go w Toruniu tel. 56 6793387 od ponie-
działku do piątku w godz. 7.00 – 14.00.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zacho-
dzi konieczność wykonania mammogra-
fii poza programem profilaktycznym i 
kartą dilo pacjentki zostaną skierowane 
do Lecznicy Citomed w Toruniu.
Kobiety po 50. roku życia będą reje-
strowane na badanie USG piersi tylko 
z aktualnym wynikiem mammografii, z 
wyjątkiem zmian palpacyjnych do wery-
fikacji przed badaniem BAC.
Pracownia Genetyki Nowotworów 502 
373 487.                                                                                 
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        XVIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy 
Razem”, zorganizowany przez PiMBP – 
Chełmżyński Ośrodek Kultury i Kujaw-
sko-Pomorskie Centrum Kultury w Byd-
goszczy, odbył się w dniu 1.03.2019r., w 
sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Były to równocześnie elimi-
nacje powiatowe do Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzie-
żowej „AWANS - 2019”, który odbędzie 
się 14.04.br.,w Żninie.
Do konkursu stanęło 56 wykonawców w 
46 prezentacjach. 
Wszystkie piosenki oceniało Jury, w 
składzie:  Piotr Janiszewski – dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Chełmży, Krzysztof 
Szulc – wykładowca tejże szkoły, Niko-
dem Sołtys – prezes chóru „Św. Cecylia”  
w Chełmży. 
Podkreślając bardzo wysoki poziom pre-
zentacji jury przyznało nagrody:
• W kategorii 7 - 9 lat:
I miejsce - Milena Barańska (Społecz-
na Szkoła Podstawowa i Gimnazjum                                                 
Stowarzyszenia „Edukacja”  Toruń)
I miejsce - Zuzanna Krysiak (SP 2 Cheł-
mża)
II miejsce - Amelia Lewandowska 
(Przedszkole Publiczne Czernikowo )
II miejsce - Nina Pękala  (SSPS „Eduka-
cja”  Toruń)
II miejsce - Lena Wojciechowska (GCK 
Mała Nieszawka)
III miejsce - Lena Lewandowska (SM 1 
st. Czernikowo)
III miejsce - Dominika Sobczyńska (GCK 
Mała Nieszawka)
III miejsce - Barbara Bazylewicz (SSPS 

ŚPIEWAJMY RAZEM

„Edukacja”  Toruń)
III miejsce - Julia i Zuzia Suleckie (SP 34 
Toruń)
• W kategorii 10 - 13 lat:

Nagroda główna:
Nagroda Starosty Powiatowego – Kor-
nelia Szwajkowska (Czernikowskie Sto-
warzyszenie „Czyż-nie?”)
I miejsce - Amelia Rumińska (SP Czerni-
kowo)
II miejsce - Kornelia Chojnowska (SSPS 
„Edukacja”  Toruń)
II miejsce - Julia  Szlendak (SP 5 Cheł-
mża)
II miejsce - Fatima Alsayed Omar (SP 
Górsk)
III miejsce - Natalia Redecka (Publiczna 
SM 1 st. Lipno)

III miejsce - Laura Jeżewska  (SSPS „Edu-
kacja”  Toruń)
III miejsce - Wiktoria Pawłowska (GCK 
Mała Nieszawka)
III miejsce - Alicja Orłowska (SP Sławko-
wo)
III miejsce - Duet: Laura Jeżewska i Ka-
rol Kulis (Społeczna Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukacja”  
Toruń)
• W kategorii 14 - 16 lat:

Nagroda główna:
Nagroda Burmistrza Chełmży - Julia 
Król (SM 1 st. Czernikowo)
I miejsce - Martyna Nowak (Czernikow-
skie Stowarzyszenie „Czyż-nie?”)
II miejsce - Magdalena Sobecka (SP 
Cierpice)
II miejsce - Małgorzata Gabryszewska  
(LO Lipno)
III miejsce - Marcelina Stankiewicz (SP 
3 Chełmża)
III miejsce - Zuzanna Worek (SM 1 st. 
Czernikowo)
III miejsce - Julia Drozdowska (Publiczna 
SM 1 st. Lipno)
Decyzją jury powiat toruński na woje-
wódzkim przeglądzie reprezentować 
będą:
(10 - 13) : Kornelia Szwajkowska (Czer-
nikowskie Stowarzyszenie „Czyż-nie?”)
Amelia Rumińska (SP Czernikowo)
(14 - 16) :  Julia Król (SM 1 st. Czerni-
kowo), Martyna Nowak (Czernikowskie 
Stowarzyszenie „Czyż-nie?”), Magdale-
na Sobecka (SP Cierpice), Małgorzata 
Gabryszewska  (LO Lipno).
Patronat i nagrody główne: Urząd Mia-
sta Chełmża, Starostwo Powiatowe w 
Toruniu.                                     H. Zatorski

Biuro Programu „Niepodległa” wraz z Komendą Główną Policji ogła-
szają konkurs literacki na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne „Stu-
lecie polskiego kryminału”.
Jak wziąć udział w konkursie?
Zgłaszane opowiadanie musi być o charakterze kryminalnym 
lub sensacyjnym i nie może przekraczać 27 000 znaków (ok. 15 
stron maszynopisu). Ze względu na okrągłą rocznicę powsta-
nia policji i polskiej kryminalistyki zachęcamy, aby zgłaszane pra-
ce konkursowe zawierały mocno rozbudowany wątek policyjny. 
Konkurs jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia. Prace należy prze-
syłać do 15 czerwca 2019 roku na adres konkurs@niepodlegla.gov.pl. 
 Informacje o konkursie można znaleźć na stronie https://niepodlegla.
gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-opowiadanie-stulecie-polskiego-kry-
minalu/

Konkurs na opowiadanie „Stulecie 
polskiego kryminału”
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Triduum Paschalne to czas, w którym ko-
ściół katolicki rozważa mękę i śmierć Chry-
stusa. Obowiązuje wtedy specjalna litur-
gia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku 
i Wielkiej Soboty. Natomiast zwyczaje i 
obrzędy, jakie wiążą się z tym czasem były 
i są wyjątkowe.  
Od średniowiecza do końca XVIII wieku 
podczas Wielkiego Postu, zarówno w mia-
stach jak i na wsiach, kościoły polskie sta-
wały się widownią ponurych procesji tzw. 
kupników. Kupnicy były to osoby, którym 
wyznaczono jako pokutę  publiczne sa-
mobiczowanie. Bywało, że niektórzy sami 
taką karę sobie zadawali. Narzucano więc 
na siebie specjalne, wykonane z szarego 
płótna kapy odsłaniające plecy, a głowy 
przykrywająca kapturem. Wspomnieć na-
leży, że owe nakrycia wypożyczano na czas 
tego wydarzenia z kościołów ; nieprane, 
przesiąknięte krwią poprzednich biczow-
ników budziły wstręt i odrazę. Dlatego co 
zamożniejsi przygotowywali własne stroje 
wykonane  z lepszej materii, często ozdob-
nej i kolorowej. W procesji kupników na 
początku orszaku kroczył wybrany pokut-
nik z krzyżem symbolizującym śmierć Je-
zusa. Często więc szedł boso w cierniowej 
koronie na głowie. Liczebność orszaku była 
rozmaita, czasem dochodziła do 100 osób. 
Biczowano się po drodze, ale główna część  
widowiska odbywała się w kościele, do-
kąd orszak wkraczał przeraźliwie krzycząc 
i jęcząc w ekstazie. Biczowano się rózgami 
zakończonymi metalowymi haczykami lub 
bolcami, które powodowały rozrywanie 
skóry do żywego mięsa. Procesje kupni-
ków odbywały się przez cały Wieki Post, 
jednak szczególnie żarliwie celebrowano 
je od Wielkiej Środy do Wielkiej Soboty. 
Trochę mniej makabrycznym, lecz niewąt-
pliwie drastycznym obyczajem w okresie 
Wielkiego Tygodnia było „palenie Ju-
dasza”. Przygotowywano wielką, nawet 
trzymetrową kukłę, na której piersiach 
widniał napis „Judasz zdrajca”. Wieszano 
ją na drzewie lub kominie. Na drugi dzień 
odcinano stryczek i włóczono kukłę po 
ulicach, bijąc, szarpiąc i poniewierając. W 
końcu rozszarpane resztki zdrajcy topio-
no w rzece. Niestety, jeżeli podczas tego 
procederu pojawił się przypadkowo jakiś 
Żyd, porzucano kukłę i okładano kijami 

Ostatnie dni Wielkiego Postu
nieszczęśnika, dopóki nie schronił  się w 
jakimś z domostw. 
Do dziś popularne są w Polsce odgrywa-
ne w niektórych miejscowościach misteria 
Męki Pańskiej. Biorą w nich zwykle udział 
mieszkańcy danej miejscowości oraz lo-
kalni księża lub zakonnicy. Widowiska te w 
sposób bardzo realistyczny odtwarzają po-
szczególne etapy Drogi Krzyżowej. Uczest-
nicy, przebrani w stroje z epoki, z odda-
niem i poświęceniem grają swoje role, a 
osobie Chrystusa nie szczędzą bolesnych 
razów. Widowiska pasyjne gromadzą zwy-
kle tłumy widzów, dla których misterium 
jest wielkim przeżyciem religijnym.  
Wielki Tydzień oznaczał rychły  koniec 
wstrzemięźliwości od sutych, tłustych po-
traw. Żegnano się więc z postnymi posiłka-
mi: żurem i śledziem. Urządzano uroczysty 
pochówek dla garnca żuru, a śledzia wie-
szano jak najwyżej, na drzewie lub na da-
chu stodoły. Jednak w Wielki Piątek obo-
wiązywał jeszcze ścisły post. Dorośli nie 
jedli nic, dzieciom dawano jedynie pajdę 
chleba. W ostanie dni  Wielkiego Postu 
nie można było rozpalać w piecu, jeżeli 
którejś z gospodyni to się zdarzyło, cała 
wieś skazana była na głód z powodu suszy. 
Gdzieniegdzie na południu Polski w nocy 
z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek do-
konywano rytualnego oczyszczenia. Kąpa-
no się w okolicznych rzekach na pamiąt-
kę przejścia Jezusa przez rzekę Cedron. 
Wierzono, że dzięki temu zabiegowi, w 
połączeniu z modlitwą, rodzi się nowy – 
zdrowy i silny człowiek. Woda – koniecz-
nie płynąca! – miała tej nocy również  moc 
ozdrowieńczą. Przyprowadzano zatem 
chorych na najbliższych brzeg i pomagano 
im w obmywaniu ciała. A dziewczęta, któ-
re chciały podobać się chłopcom wierzyły, 
że zanurzenie się w wodzie zagwarantuje 
im nieprzemijającą urodę. 
Wielka Sobota przynosiła wyciszenie i 
atmosferę oczekiwania. Trzeba też było 
zająć się przygotowaniem świątecznych 
potraw i poświęceniem ich. Wieczorem 
we wszystkich domach i chatach wszyst-
ko było święte i nowe: poświęcony ogień, 
woda i jadło, pobielone ściany i oczyszczo-
ne pokutą ludzkie serca.

                                                   Alina Brzozowska

Lepsza Polska według wi-
zji Radosława Sikorskiego
- Nie ma nic bezpieczniejszego niż wygła-
szanie frazesów. Polityk, który decyduje się 
powiedzieć coś znaczącego, zawsze podej-
muje ryzyko - to cytat z najnowszej książki 
Radosława Sikorskiego „Polska może być 
lepsza: kulisy polskiej dyplomacji”. Były mi-
nister przybył do Chełmży promować swoją 
ostatnią publikację. O tym, jak niepewna jest 
kariera polityka, czym jest interes narodowy, 
jak wyglądała słynna misja na kijowski Maj-
dan opowiadał na spotkaniu autorskim w 
Chełmżyńskim Ośrodku Kultury.
„Polska może być lepsza” to zapis doświad-
czeń Sikorskiego w czasie sprawowania funk-
cji ministra spraw zagranicznych. W książce 
autor rzuca  światło na zawiłości polityki 
międzynarodowej, przedstawia sytuacje, w 
których przenikają się polityka i dyplomacja. 
Na spotkaniu Sikorski  przedstawił swe po-
glądy na kwestie: rosyjską, ukraińską, ame-
rykańską i związaną z nią żydowską. O Ukra-
inie np. mówił:
- Ukraina nie wykorzystała swojej szansy. 
W 1991 roku kraj ten był w o wiele lepszej 
sytuacji od Polski. Nie posiadał zadłużenia 
międzynarodowego, miał natomiast kilka 
elektrowni atomowych oraz olbrzymi poten-
cjał rolniczy związany z posiadaniem jednej 
trzeciej światowego zasobu czarnoziemu. A 
po 25 latach Polska osiągnęła znacząco wyż-
szy poziom rozwoju. 
Osobną sprawą, o jakiej mówiono na spo-
tkaniu jest poczucie humoru w polityce, po-
noć niezbędne. Liczenie się z paradoksami 
i odporność na zaszłości, które naturalnie 
stwarzają dystans między stronami to pod-
stawa dyplomacji w polityce. Obrazem tego 
jest kazus Sikorskiego i Siergieja Ławrowa 
opowiadających sobie dowcipy z czasów so-
wieckich. 
Z  wypowiedzi Radosława Sikorskiego prze-
bija pragmatyzm, realistyczny osąd oma-
wianych problemów, a także optymizm 
odnośnie miejsca naszego kraju w świecie i 
poziomu jego rozwoju. Jawi się jako wielki 
apologeta Unii Europejskiej, chociaż niebez-
krytycznie widzi miejsce Polski  w jej struktu-
rach. Zwraca uwagę, że dostajemy miliardy 
euro od Unii, jednak jesteśmy dla niej bufo-
rem od Rosji. Kwintesencją jego postawy 
może być jeszcze jeden cytat z książki: „Pa-
triotyzmem nie jest porywanie się z motyką 
na słońce, ale wykorzystywanie do maksi-
mum realnych, stojących przed nami szans”.
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