Ostra pasja Sławka Napiórskiego
nych czynności, mogę wykonywać
coś ciekawego, nieprzeciętnego.
Sławek Napiórski posiada specjalny warsztat. Lecz nie wykuwa
metodą kowalską ostrz. W specjalnym piecu własnej produkcji, niedużym, wytapia stal i w specjalny formach uzyskuje kształt noża. Potem
hartuje w oleju. Na ostrzu czasem
wykonuje dodatkowo jakiś wzór za
pomocą specjalnego pisaka i zanurzeniu potem w chlorku żelaza. Na
koniec przychodzi czas długiego,
żmudnego szlifowania, polerowania, no i ostrzenia.

Sławomir Napiórski, na co dzień
pracownik chełmżyńskich wodociągów, twierdzi, że nożownikiem
nazywać go nie należy, chociaż to
właśnie z nożami wiąże się jego
szczególna pasja.
Sławomir Napiórski mówi o sobie po prostu wytwórca noży, czasem zdarza mu się użyć angielskiego określenia knifemaker. I chociaż
wszystko to brzmi trochę niepokojąco, jednak w całej przygodzie z
ostrymi narzędziami jeszcze nic złego go nie spotkało. Ani innych, obserwujących.

można oglądając niezwykłe przedmioty o wyszlifowanych ostrzach
i kolorowych, wzorzystych rękojeściach. A każdy umieszczony w skórzanej, bogato zdobionej pochewce. Aż dziw, że to wszystko zrobił w
domu jeden człowiek.

Że użytkowy nóż może być wytworem artystycznym przekonać się

- Zaangażowałem się wyrób noży
właściwie przez przypadek - opowiada pan Sławomir. – Natrafiłem
w inetrnecie na takie cuda i zafascynowałem się. A że zawsze lubiłem majsterkowanie, wszelkie prace
warsztatowe, posiadam zdolności
manualne, więc stwierdziłem, że
dam radę się tym zająć. Inspirowało
mnie to, że oprócz typowo praktycz-

Organy z nowym
brzmieniem str. 6-7

Wicek na starej fotografii
str. 8-9

- Samo szlifowanie może trwać nawet kilka godzin, to zależy od stali
– mówi pan Napiórski. – Trzeba uzyskać wysoki połysk, a tego nie da się
zrobić na szybko. Używam papieru
ściernego lub kamieni szlifierskich i
tak, krok po kroku, osiągam pożądany stan.
Stal pochodzi ze specjalnych sklepów, ale można też wykorzystać np.
stare pilniki, z których uzyskuje się
dobrej jakości stal węglową, najlepszą na noże. Słynnej stali damasceńskiej chełmżanin na razie nie używa,
gdyż jest strasznie droga.
Piękne rękojeści wykonane są z
żywicy epoksydowej. Wylewkę robi
pan Sławomir w zwykłych silikonodok. na str. 3

Zasłużeni dla powiatu
str. 12-13
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Ostra pasja Sławka
Napiórskiego
wych foremkach do ciast, w które
zatapia również tzw. plaster miodu
– aluminiową siatkę, dzięki której
uzyskuje dodatkowy efekt. Trzeba
dodać też pigmenty, zamieszać, potraktować patyczkiem, by uzyskać
grę kolorów lub wzory, do których
inspiracje czerpie z otaczającej przyrody, jak na przykład magnolie ze
swojego ogródka. Następnie, po
ostygnięciu, wycina całość na pile i
obrabia pilnikiem. Rękojeści mogą
być hybrydowe, czyli żywica z drewnem, lub tylko drewniane. Wtedy
jako ozdoby wykorzystuje się tzw.
piny, czyli metalowe elementy, nity
z wzorami celtyckimi czy motywami
zwierzęcymi.
Osobną pracą jest wykonanie pochewki. Skórę trzeba namoczyć. Na
tak przygotowanym materiale wykonuje się wzory za pomocą niewielkich stempli.
- Kształt pochewki dostosowany jest
do kształtu noża, należy więc skórę odpowiedni przyciąć. Najpierw
rysuję formę na papierze, a potem
wycinam – opowiada pan Sławomir.
Następnie zszywam sam za pomocą dwóch igieł. Używam kolorowej
nici, by osiągnąć ciekawy kontrast, a

barwię zwykle bejcą, co daje niezły
efekt.
Noże wykonywane przez pana
Napiórskiego mają wartość użytkową, jednak żonie w kuchni wykorzystywać ich nie pozwala. Nabywcy jego wytworów to najczęściej
wędkarze, myśliwi, surwiwalowcy,
przydają się też zaawansowanym
turystom górskim, a nawet harcerzom. Ale wytworami pana Sławka
zainteresowani są też zbieracze i kolekcjonerzy. Co ciekawe, większość
noży posiada indywidualne logo z
inicjałami Sławomira Napiórskiego.
W planach pana Sławomira jest
zrobienie, oczywiście samodzielnie,
małej kuźni gazowej. Wtedy będzie

miał możliwość rozkucia grubej sztaby stali lub starego pilnika. Ma przy
tym świadomość, że taka zabawa
może trwać może kilka dobrych godzin.
Co daje taka pasja?
- Wbrew pozorom ta praca uspokaja. Wielogodzinne szlifowanie dzięki skupieniu się na jednaj czynności
pozwala wyłączyć myśli, albo właśnie pogrążyć się w rozmyślaniach
– śmieje się pan Sławek. – Poza tym
jak coś fajnie wyjdzie, to po prostu
cieszy oko. Lubię też robić prezenty znajomym czy rodzinie – dodaje,
pokazując bardzo kobiecy nóż, który
zrobił dla córki.

Alina Brzozowska
Fot. Marcin Seroczyński
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Narodowy spis powszechny ludności
i mieszkań 2021
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały się
przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99)
ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.
Przypominamy, że zgodnie z prawem nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu
się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Ze względu
na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty
kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć
się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego. Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i
dystansu społecznego.

wania z ulicą Sikorskiego, - ulicy Kopernika od
skrzyżowania z ulicą Sądową do Rynku, - ulicy Szewskiej
do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do ulicy Chełmińskiej
oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie
nawierzchni gruntowej na bitumiczną na odcinku 427
mb”. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertę cenową złożyły dwie
firmy. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: TRANSBRUK Barczyńscy z Łubianki. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem
modernizację ulic Śródmieścia: ul. Kopernika na odcinku
od ul. Sądowej do skrzyżowania z ul. Strzelecką, w tym
modernizację nawierzchni, modernizację chodników,
regulację wysokościową krawężników i chodników, modernizację zjazdów indywidualnych, odświeżenie oznakowania, ul. Lipowej, w tym modernizację zjazdów indywidualnych, modernizację poboczy, modernizację
nawierzchni oraz oznakowanie. Zaplanowano również
remont ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do ul.
Sikorskiego oraz ul. Szewskiej, w tym modernizację ulicy
na odcinku od ul. Bł. Juty do ul. Chełmińskiej. W najbliższym czasie przewiduje się zawarcie umowy z ww. Wykonawcą, który za wykonanie zamówienia otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 427736,07 zł
brutto. Termin realizacji prac określono do 22.09.2021 r.

BYLIŚMY TU! „Przyszłość
w moich rękach”

Kolejne inwestycje drogowe
na terenie miasta
Miasto Chełmża ogłosiło informacje o wyborze oferty
na realizację zadania pn.: „Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżo-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży jest w
trakcie realizacji projektu pt. „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie
9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi 383.572,50 zł. Beneficjenci projektu „PRZYSZŁOŚĆ w moich rękach” wraz z
rodzinami pojechali do Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy w Toruniu.
W Młynie Wiedzy czekały na nich ciekawe interaktywne
ekspozycje. Na powitanie coś wyjątkowo interesującego
- Wahadło Foucaulta, umożliwiające obserwację zjawiska obrotu Ziemi. Następnie można było oglądać kolejne
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wystawy, które są tu na stałe: „Rzekę”- nawiązującą do
przepływającej Wisły przez Toruń, - „Wmiksuj się” –
małą wystawę mobilną, lubianą szczególnie przez odwiedzających, bo nawiązuje do fizyki dźwięku i jest tych
dźwięków pełna, np. „Serdeczny bit” – można usłyszeć
uderzenia w bęben, sprawdzać ich częstość, a będą
oznaczały one rytm bicia swojego serca. Dla milusińskich wystawa „Przebudowa – klocki” okazała się nie
lada atrakcją – stumetrowa sala z niebieskimi klockami.
Elementy systemu pozwalają na tworzenie dowolnych
budowli i obiektów – od budynków, zamków, mostów
poprzez tunele, akwedukty, po różnego rodzaju postacie, można stworzyć swój własny plac zabaw.

Wycieczka do Młyna Wiedzy w Toruniu

Nowe dowody osobiste
Od 2 sierpnia 2021 r. wchodzą nowe przepisy o dowodach osobistych. Będą pobierane i zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odciski palców,
a w warstwie graficznej na dowodzie będzie umieszczony wzór podpisu posiadacza dowodu osobistego i flaga
UE wraz z oznaczeniem państwa. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Ze starych dowodów można korzystać do chwili upływu
terminu ważności. Nie trzeba, więc wymieniać starych
dowodów na nowe. Po 2 sierpnia 2021 r. składanie wniosków online będzie możliwe tylko w przypadku dzieci do
12 roku życia, ponieważ od nich nie będą pobierane odciski palców.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

Powiatowy konkurs
interpretacji wierszy
„Banialuki do zabawy
i nauki”
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana
Prejsa w Chełmży, wspólnie z gminnymi bibliotekami
publicznymi powiatu toruńskiego, organizuje cykliczny
konkurs interpretacji wierszy skierowany do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ograniczenia
związane z pandemią wymusiły przeprowadzenie konkursu w formie on-line. Uczestnicy nagrali krótkie filmiki
z interpretacją wybranego wiersza i przesłali je do najbliższej biblioteki gminnej. Najciekawsze nagrania z etapu gminnego zakwalifikowały się do powiatowego finału.
Nagrane interpretacje pokazały wysoki poziom dziecięcych wystąpień. Mali artyści wykazali się kreatywnością i zdolnościami aktorskimi. Widoczne było też zaangażowanie rodziców. Jurorzy podkreślali trafione,
dostosowane do wrażliwości i wieku dziecka wybory
wierszy, piękne i różnorodne scenografie, przemyślane
użycie rekwizytów i kostiumów. Komisja nie miała łatwego zadania, niemniej jednak po burzliwej naradzie
wytypowała zwycięzców. I miejsce zdobyła: Kaja Janowska ze SP w Lubiczu Górnym. Trzy równorzędne II
miejsca zajęli: Igor Mętel ze SP w Łysomicach, Anna Piasecka ze SP w Złotorii oraz Maja Pilewska ze SP w Łysomicach. Dwa równorzędne III miejsca zajęły: Aleksandra
Sarnacka ze SP w Złotorii i Maja Stankiewicz ze SP w
Zelgnie. Ponadto Jury przyznało dwa wyróżnienia.
Otrzymali je: Amelia Boczek ze SP nr 5 w Chełmży i Stanisław Czapski ze SP w Turznie.
Poezja dziecięca uczy i bawi pokolenia małych czytelników. Udział w konkursie interpretacji stwarza okazję
do poznania literatury i poetów, pozwala wczuć się w
sytuacje i przeżycia innych ludzi, wspomaga rozwój wyobraźni, wzbogaca słownictwo, uczy pięknej, poprawnej
mowy. Inscenizacje wierszy są rodzajem zabawy twórczej, która jak pokazują nagrania, przynosi małym artystom wiele radości.
Mirosława Lechniak
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Renowacja chełmżyńskich organów

Muzyczne serce katedry z lepszym brzmieniem

Organmistrz Michał Klepacki przy pracy
Stary kontuar, który zamontowano
wraz z organami po tragicznym pożarze chełmżyńskiej świątyni roku
1950 został zmieniony na lepszy i
sprawniejszy.
- Musieliśmy podjąć decyzję o renowacji, przebudowie czy remoncie
instrumentu, ponieważ w przeciwnym razie za chwilę stałby się eksponatem muzealnym, na którym powiesilibyśmy kartkę nie dotykać lub
jak nie należy budować organów i
mówię to bez żadnej złośliwości –
tłumaczy Michał Klepacki organmistrz i dodaje - To jest nasz wyraz
szacunku dla ludzi, którzy wykonali
wcześniej ten instrument. Stawiamy
nie na własne widzimisię tylko na to
żeby instrument był po prostu dobry. Nawet, jeśli musieliśmy zmienić
pewne rzeczy to on dalej będzie
chwalił tych ludzi, którzy na to dali
środki, czyli chełmżan.
Jak informuje Tomasz Niżygorocki, katedralny organista stary kontuar był awaryjny, co powodowało
brak przekazywania powietrza do
piszczałek. Nie wszystkie głosy grały
tak jak powinny.
- Problem mógł istnieć w dwóch

miejscach, w kontuarze lub wiatrownicy, czyli takim pudle, na którym stoją piszczałki. Dostaliśmy dofinansowanie z Lasów Państwowych,
o które wystąpiło Stowarzyszenie
„Tumska 14”. Otrzymaliśmy 30 tys.,
a 6 tys. dołożyła nasza parafia - informuje organista.
Poproszono o ekspertyzę Michała Klepackiego organmistrza, który
ma doświadczenie w takich pracach
i zapadła decyzja o wymianie kontuaru. Drugim problemem okazała się

traktura, czyli połączenie klawisz piszczałka. W chełmżyńskim organach istniała traktura pneumatyczna, a takie połączenia stosuje się
bardzo rzadko. Z kolei naprawę istniejącego, starego kontuaru oszacowano na 150 tys. zł. Stąd decyzja o
całkowitej zmianie stołu do gry.
Okazało się, że jest w Niemczech do
odkupienia stół gry, który jest większy i zawiera cztery klawiatury ręczne oraz elektromagnesy. To spowodowało wymianę systemu traktury z
pneumatycznego na elektryczne
sterowanie zaworami w wiatrownicy za pomocą elektromagnesów.
- Trzeba ludziom uświadamiać, że
organy to jest bardzo skomplikowany instrument muzyczny. Największy z instrumentów, wymagający
dużego nakładu materiałów i pracy
oraz fachowej wiedzy. Tym bardziej,
że każda z epok w dziedzinie organmistrzostwa miała swoją szkołę i
wszystkie z nich musimy znać by z
instrumentem sobie poradzić – dodaje Michał Klepacki.
Kiedy poproszono Machała Klepackiego o różnego rodzaju serwisy
chełmżyńskich organów, to jego
zdaniem prace polegały na „reanimowaniu trupa”. Instrument wyma-

Organista katedralny Tomasz Niżygorocki mówi, że organy lepiej grają
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SUKCES MODELARZY

Nowy kontuar został zakupiony w Niemczech
gał silnego uderzenia renowacyjnego. Pojawiły się możliwości
finansowe, choć to kropla w morzu
potrzeb.
Po zastanowieniu się i zrobieniu
symulacji postanowiono zacząć od
uszczelnienia miechów.
- Zrobiliśmy nowe oskórowanie i listwy. Druga sprawa to fatalny system pneumatyczny, który od samego początku był źle skonstruowany
bez zapewnienia podstawowych zasad fizyki. Miał swoje mankamenty.
Wówczas, po pożarze robiono jak
umiano najlepiej i z materiałów, jaki
było można zdobyć – wyjaśnia organmistrz.
Zdaniem Michała Klepackiego w
latach 60. ubiegłego stulecia „rzucono się” bardzo silnie żeby zbudować
duży instrument do koncertów, ale
zrobiono dziwactwo koncertowe,
ponieważ nawet układ głosów w poszczególnych sekcjach instrumentu
ma swoje zaprzeczenia logiczne.
- Instrument robi się do celów konkretnej muzyki. Wielkość organów
nie świadczy o jego potencjale muzycznym. Poprzedni instrument pochodzący jeszcze sprzed pożaru katedry w 1950 r. był mniejszy, ale
ciekawszy i myślę, że brzmieniowo
kładł na łopatki obecne organy –
wyznaje Michał Klepacki.
- Nagle po wymianie kontuaru okazuje się trzeci manuał dotąd nieuży-

wany gra – mówi Tomasz Niżygorocki
Zaproponowano również zmianę
ustawienia kontuaru z bocznego
ustawienia na centralne. Po rozmowach z katedralnym organistą przestawiono stół gry klasycznie. Obecnie organista siedzi tyłem do ołtarza.
To rozwiązanie chwali Tomasz Niżygorocki.
- Dzięki temu zyskujemy lepszy odsłuch i powierzchnię chóralną większą o 3,5 metra kwadratowego to
jest bardzo dużo. Plusem jest też odciążenie drewnianego chóru. Nowy
kontuar stoi na umocnionym stropie
– mówi Tomasz Niżygorocki i dodaje
- Okazało się, że można zgrabnie
przebudować nie ingerując mocno
w strukturę instrumentu.
Te działania przeprowadzone z inicjatywy organisty Tomasza Niżygorockiego to dopiero początek przywracania
dawnego
brzmienia
chełmżyńskich organów.
- Już organy grają lepiej, kontuar
został wymieniony i ludzie mówią,
że już organy mocniej słychać. Działają dźwięki, które kiedyś pozostawały nieczynne – dodaje organista.
Etapem kolejnym odnowy chełmżyńskich organów to modyfikacja
(strojenie) głosów podzielonych na
manuały.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński

Po niemal półtora rocznej przerwie, modelarze chełmżyńskiego
Combat-u wybrali się na swój
pierwszy konkurs modelarski po
złagodzeniu restrykcji sanitarnych. Impreza odbyła się w
dniach 25-27 czerwca 2021 w Ścinawce Średniej ,która położona
jest w malowniczo pięknej Kotlinie Kłodzkiej. Fortuna sprzyjała
naszym modelarzom, 11 modeli
zdobyło miejsca na podium, a ich
wykonawcy zostali nagrodzeniu
pucharami. Dwa pierwsze i dwa
trzecie miejsca zdobył Krzysztof
Pliszka, złoto i srebro przypadło
Arkadiuszowi Fiszerowi, Jarosław
Zawistowski także zdobył pierwsze i drugie miejsce, po jednym
pucharze przywieźli: Szymon Wolak, Mikołaj Owczarczyk i Sebastian Beszczyński. Dwaj ostatni to
debiutanci Combat-u. Nagrodzonym gratulujemy sukcesów.
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Wicek na starych fotografiach

nała się w jego autorze przemiana
serca, będąca przyczyną jego wyborów w kierunku duchowości.
- Na szczęście fotografii wciąż przybywa – mówił prelegent. - Dlatego
ciągle odkrywamy nowe fakty z jego
życia, wciąż uzupełniamy jego obraz, który pomagają budować często
drobne, zdawałoby się błahe informacje.

Wydaje się, że o patronie Chełmży
błogosławionym księdzu Stefanie
Wincentym Frelichowskim wiemy
już bardzo wiele. Lecz istnieją wciąż
ludzie, którym zależy, by pamięć i
wiedzę o błogosławionym stale poszerzać i docierać do coraz to nowych informacji.
Taką osobą jest dr Robert Zadura,
autor kilku publikacji o Frelichowskim, a przede wszystkim niestrudzony zbieracz pamiątek, wspomnień, relacji o bohaterskim Wicku,
jak zwykło się określać nazywać księdza w sytuacjach mniej oficjalnych.
Doktor Zadura traktuje Frelichowskiego jako swego przyjaciela. Lata
zaangażowania w badanie jego życia i posługi kapłańskiej pozwalają
na wytworzenie takiej relacji. I jak
powiedział otwierający spotkanie
dyrektor PiMBP Artur Stankiewicz,
daje możliwość, by Wicka poznać na
nowo. A ze zgromadzonych wspomnień i artefaktów powstają książki
i prezentacje, jedną z których mieszkańcy naszego miasta mieli okazję
zobaczyć w niedzielę 13 czerwca w
Choku.
- Nie tak dawno temu Wicek biegał
ulicami tego miasta, a dziś żyje po-

śród nas – mieszkańców miasta i
harcerzy, których jest patronem - w
tajemnicy świętych obcowania – powiedział doktor Zadura, otwierając
spotkanie.
Narrację w prezentacji budują
przede wszystkim fotografie. Omawiane przez Zadurę fakty z życia,
głównie z dzieciństwa i młodości, można zobaczyć na zdjęciach:
pierwsza komunia święta, zdjęcia
legitymacyjne, zdjęcia z rodzeństwem, cykl fotografii z działalności
księdza w harcerstwie, w chórze,
przebranego za kobietę w kabarecie,
prywatne ujęcia Wicka nad jeziorem
w towarzystwie rówieśników. Sporo
fotografii pochodzi z czasów jego
pobytu w seminarium duchownym
w Pelplinie i później w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Wykorzystano też fotografie unikalne, pokazujące miejsca, których
już nie ma, jak na przykład wnętrze
piekarni Frelichowskich przy ul.
Chełmińskiej w Chełmży. Ale także
przedmioty, jak świadectwa, dokumenty, a nade wszystko pamiętnik,
który za sprawą najmłodszej siostry
księdza, Marcjanny, trafił w ręce
doktora Zadury. Pamiętnik, z kart
którego dowiadujemy się, jak doko-

Dlatego na spotkaniu dowiedzieliśmy się, skąd pochodził ojciec
błogosławionego i dlaczego rodzice,
osiadłszy najpierw w Bydgoszczy,
przeprowadzili się do Chełmży. Że
mały Wicek był dzieckiem żywym
i skłonnym do psot. Że miał sympatię Agnieszkę Orłowską, z którą
jednak rozstał się, gdy odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa. Że
po uzyskaniu święceń, zanim został
wikarym w parafii NMP w Toruniu,
pełnił funkcję osobistego sekretarza
biskupa Okoniewskiego. Że już w
Forcie VII jesienią 1939 r. zorganizował tajną spowiedź dla współwięźniów, z których większość została
wkrótce rozstrzelana na Barbarce.
Że podczas obozowych peregrynacji
- od Stutthof, przez Sachsenhausen
do Dachau - nigdy nie zrezygnował z
niesienia pomocy najsłabszym, chorym, załamanym. Dla nich organizował w obozowym piekle prowizoryczną pomoc medyczną, zdobywał
odrobinę żywności, ale nade wszystko niósł pokrzepienie i pomoc duchową. Że umierając na tyfus ściskał
w dłoni mały krzyżyk, który potem,
wraz z maską pośmiertną, współwięźniowie wręczyli jego rodzicom.
Losy księdza podczas drugiej wojny światowej to część osobna prezentacji. Nikt nie dysponuje bowiem
żadnymi materiałami graficznymi z
tego czasu. Zadura posiada wprawdzie listy księdza Stefana do rodziny,
których skany widzowie mieli okazję zobaczyć na prezentacji. Oprócz
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tego za materiał wizualny służyły
ryciny przedstawiające sceny życia
obozowego i fragmenty niezwykłego filmu produkcji niemieckiej „9.
Dzień” o księżach w Dachau.
A na koniec spuścizna księdza Stefana - cuda jakie dokonały się za jego
wstawiennictwem:
uzdrowienie
Joasi Grodzickie czy małego Leonka
to dwa przykłady szczegółowo omówione w prezentacji.
Spotkanie z doktorem Robertem
Zadurą przyniosło nowe spojrzenie
na stare fakty i zupełnie nowe infor-

macje. Ale nie znalibyśmy żadnych,
gdyby nie pomoc tych, którzy je kiedyś przekazali. Dlatego tak ważne
jest, by nie ustawać w poszukiwaniach. I stąd wielokrotnie powtarzany przez badacza apel o dzielenie
się wiedzą o księdzu i pamiątkami z
jego czasów. Zdjęcia, pocztówki, listy – wszystko się przyda, wszystko
pomoże zbudować kontekst, w którym wzrastał i rozwijał się fenomen
błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Alina Brzozowska
Fot. Marcin Seroczyński

Pamięć i historia mimo pandemii

Bez gwaru, bez obecności dziesiątek młodych ludzi w harcerskich
mundurach i przede wszystkim bez
muzyki i śpiewu, tak niestety wyglądał finał XIX Festiwalu Piosenki
Harcerskiej i Religijnej ku czci błogosławionego księdza podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.
Brak występów na żywo spowodowany był oczywiście ograniczeniami związanymi z pandemią covid
19. Ale kto, jak kto, harcerze się nie
poddają i dlatego impreza odbyła
się w innej formule.
- Od tygodni wykonawcy przesyłali
nam swoje zdjęcia i wykonania piosenek na MP4 –tłumaczy harcmistrz
Bogumiła Obara, główna organiza-

torka imprezy. – Z tych propozycji
jury pod przewodnictwem Jacka Kałamarskiego wybrało zwycięzców.
Jak zawsze uczestnicy konkursu podzieleni byli na siedem kategorii.
Oto jak przedstawia się grono zwycięzców:
- solista młodszy – Alicja Górecka z
Kijewa Królewskiego
- solista starszy – Natalia Charysz z
Inowroclawia
- zespół młodszy – „Ajki” z Ciechocinka
- zespół starszy – Duet Anity i Julii
Dundeleskich ze Sławkowa
- schola – „Latorośle” z Lidzbarka
- gromady zuchowe – zuchy z 27
WDH w Chełmży
- drużyny harcerskie – 7 DH z Łu-

bianki
No i Grand Prix otrzymał zespół
„Ajki” z Ciechocinka. Puchar ufundował marszałek województwa kujawsko – pomorskiego.
Z imprezą powiązany był konkurs
plastyczny – „Nasz Wicek”, na który
wpłynęło aż 89 prac. Laureatami zostało dziewięcioro młodych twórców: Inga Czerniec z SP 3 w Chełmży, Franciszek Pieńczewski z SP3,
Igor Rybacki ze Sławkowa, Amelia
Olszewska ze Sławkowa, Zuzanna
Irla SP 3, Natalia Cebulska ze Sławkowa, Agata Wyka z Ostaszewa,
Franciszek Hawryła z SP3. Poza laureatami wyróżniono jeszcze 26
osób.
- Żeby choć trochę zaznaczyć obecność harcerzy w mieście postanowiliśmy zaprosić drużyny do udziału w
grze miejskiej pt. „Miasto Wicka”. mówi Pani harcmistrz Obara. - Bardzo ciekawą trasę do tej zabawy
opracowała druhna dh. pwd. Paulina Kicińska. Trzeba było wykazać się
wiedzą o życiu i działalności Wicka,
znajomością historii i topografii miasta. Patrole poradziły sobie i doskonale bawiły się mimo ulewnego
deszczu. Dużo frajdy dała też eksploracja wieży ciśnień. Wejście na sam
szczyt było dla wielu, zwłaszcza zuchów, sporym wyzwaniem.
Za powodzenie imprezy organizatorzy pragną podziękować paniom
ekspedientkom z Żabki przy Rynku,
które pomagały w wydawaniu i
zbieraniu kart startowych oraz pani
z Punktu Informacji Turystycznej,
oprowadzającej po wieży ciśnień.
Podczas całej zabawy uczestnikom
towarzyszył fotograf, Kazimierz Pająk, który dokumentował wszystko,
co się działo, nawet podczas ulewy.
Osobne podziękowania skierowane
są do sponsorów - darczyńców:
Państwa Polikowskich, Państwa B.E.
Wicherskich i Jana Bireckiego.
Pani harcmistrz i inni organizatorzy
festiwalu nie tracą wiary, że za rok,
XX jubileuszowy festiwal odbędzie
się już bez covidowych utrudnień.
Dlatego do udziału w imprezie zapraszają już dziś. Czuwaj!
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Dobre emocje przez aktywność i działanie

W połowie czerwca, wreszcie, po
miesiącach niepewności związanych
z lockdownami, covidowymi obostrzeniami, ruszył projekt realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Chełmży pt.
„Uwolnij emocje, pokaż siebie”. Akcja skierowana jest do kobiet chorych na nowotwory i ich otoczenia.
Dla pań, które już wyzdrowiały parę
lat temu, ale ciągle muszą być czujne i myśleć o swoim zdrowiu, po takie, które dopiero co podniosły się
po strasznej diagnozie i ciężkim leczeniu. Chodzi o to, by je wesprzeć,
zachęcić do wyjścia z domu, do kontaktu z innymi, a także zachęcić do
różnych form aktywności, z jakimi
do tej pory nie miały kontaktu. Ma
to w efekcie doprowadzić do
wzmocnienia u uczestniczek poczucia własnej wartości, pewności siebie i zlikwidować różne bariery psychiczne powstałe w związku z
chorobą. Bo pełne otwarcie na różne sfery życia ma działanie silnie terapeutyczne.

Projekt zakłada przeprowadzenie
serii warsztatów, wykładów, spacerów, wycieczek. Panie mają także możliwość spotkań z lekarzem i
pełną ofertę konsultacji psychologicznych.
- Do tej pory, czyli do końca czerwca, zrealizowano część zajęć, reszta zostanie przeprowadzona we
wrześniu i październiku, tak zdecydowaliśmy z uczestniczkami –
mówi Marcin Seroczyński, koordynator projektu. – W czerwcu
zorganizowaliśmy warsztaty filmowe, których głównym założeniem
jest przybliżenie uczestniczkom
dziejów Chełmży. Był film o historii i wyposażeniu katedry pw. Św.
Trójcy, były rozmowy poszerzające
wiedzę o ważnych wydarzenia w
historii miasta i wybitnych postaciach z nią związanych, panie obejrzały prezentację - kalendarium
na 770-lecie Chełmży. Pokaźną
dawkę cennych informacji z historii sztuki dały dwa wykłady wygłoszone przez profesora Piotra Birec-

kiego: „Katedra to nie tylko dzieło
średniowiecza, ale także europejskiego baroku” oraz „ Sztuka. Podziwiać
czy niszczyć”.
Praktycznym dopełnieniem zdobytej
na zajęciach wiedzy z było zwiedzenie
chełmżyńskiej konkatedry i wieży ciśnień z osobą oprowadzającą.
Przeprowadzono też część warsztatów fotograficznych. Panie mogły
skonfrontować swoje umiejętności
robienia zdjęć ze specjalistą. Poznały
też historię i rodzaje fotografii.
A możliwość fotografowania siebie
nawzajem dało im pole do otwarcia
się na sztukę poprzez próbę innego
spojrzenie na czynności wokół robienie zdjęć: szukanie obiektu, tła, pozowanie, kadrowanie. Jest to też dla
nich zachęta do pracy twórczej i pokazanie przez nią siebie.
Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Podróże, media i kosmetyka”
oraz spotkania z psychologiem. A jesienią ciekawie zapowiadają się
warsztaty plastyczne pt. „Sztuka na
zdrowie”, które pozwolą paniom wyżyć się artystycznie, a potem zobaczyć
swoje prace na wystawie. Kontynuowane będą konsultacje psychologiczne, specjalny wykład wygłosi też
lekarz, o co bardzo zabiegały uczestniczki. Odbędą się zajęcia o podróżach, dokończone zostaną warsztaty
fotograficzne. No i wycieczka do Bydgoszczy, jako zachęta do wyjścia nie
tylko z domu, ale do wyjazdu do innego miasta i poznania innej, nowej
przestrzeni.
Wartość projektu 23036, 00 zł, w tym
wkład funduszy europejskich 21884,
20 zł. Dofinansowanie projektu
„Uwolnij emocje – pokaż siebie” zostało udzielone przez Stowarzyszenie
„lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.
A. Brzozowska
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W naszym mieście powstało nowe miejsce zabaw dla dzieci.
Można tam zostawić dzieci pod dobrą opieką, lub przyjść bez
pociech na pyszną kawę i ciastko.
Pomysł na „Kinderka” jak mówi Bogusława Radecka narodził się kilka lat temu.- Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym dzieci wraz z rodzicami dobrze się bawią. Jednocześnie mieć swoje
pociechy pod kontrolą. Poza tym jest to też miejsce, gdzie można coś zjeść i wypić dobrą kawę. Nie
trzeba przychodzić do nas tylko z dziećmi. Wszystkie nasze towary można zabrać na wynos. Organizujemy na przykład urodziny oraz imprezy z innych okazji. Prowadzimy również trzygodzinną
opiekę dla dzieci – informuje Bogusława Radecka. „Kinderek” mieści się przy ul. Chełmińskie Przedmieście19a i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 20.00, a w soboty od
10.00 do 20.00
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Zasłużeni dla Powiatu Toruńskiego

Dwaj mieszkańcy Chełmży Franciszek Kuczka i Ryszard Muzioł zostali odznaczeni medalem Zasłużony dla Powiatu Toruńskiego.

Franciszek Kuczka - były nauczyciel
i członek Solidarności Pracowników
Oświaty w Chełmży. Poza pracą dydaktyczną prowadził także szkolenia
nauczycieli i był opiekunem Rady
Samorządu Uczniowskiego, której
członkowie wydawali gazetkę szkolną „Ogólniak” oraz uczestniczyli w
licznych akacjach społecznych. Za
swoją pracę zawodową i społeczną
był wielokrotnie wyróżniany nagrodami dyrektora szkoły oraz Nagrodą
Ministra Oświaty i Wychowania.
Był członkiem NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty województwa
toruńskiego. Jako przewodniczący
Komitetu Obywatelskiego w Chełmży, współtworzył warunki kształtowania demokracji samorządowej w
mieście. Był współautorem statutu
miasta, regulaminu pracy rady i zarządu. Jest jedynym radnym wszystkich kadencji Rady Miasta Chełmża
– od 1990 r. do dziś – co samo w
sobie jest wyróżnieniem ze strony
mieszkańców miasta. Rada Miasta
uhonorowała go tytułem „Zasłużony
dla miasta Chełmży”. Pan Franciszek
Kuczka był także wiceprezesem Stowarzyszenia Budowy Kopca „Ziemia
Polaków” w Kończewicach gmina

Chełmża. W 2001 r. za swoją aktywność społeczną i dokonania odznaczony został Srebrnym Krzyżem
Zasługi, a w 2012 r. Złotym Krzyżem
Zasługi.
Człowiek wielu talentów i zainteresowań: autor publikacji, zapalony
działkowiec i propagator turystyki
rowerowej. Za zaangażowanie na
rzecz Polskiego Związku Działkowców został wyróżniony „Odznaką
Zasłużony dla PZD”. Obecnie jest
honorowym wiceprezesem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Malinka”, pierwszym w Okręgu Toruńsko-Włocławskim. Jest też autorem
monografii chełmżyńskich ogrodów
działkowych. Był również redaktorem „Głosu Chełmżyńskiego” oraz
współtwórcą scenariuszy do 16
filmów dokumentalnych. Jest też
ambasadorem idei samorządowej
wśród najmłodszych organizując sesje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także propagatorem zdrowego
spędzania wolnego czasu, popularyzując turystykę rowerową.
Ryszard Muzioł – z wykształcenia
jest polonistą, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdań-

sku. Ponadto uzyskał uprawnienia
egzaminatora maturalnego z języka
polskiego oraz kwalifikacje bibliotekarza szkolnego. Od 1968 r. pracował
jako nauczyciel języka polskiego w
Liceum Ogólnokształcącym w Chełmży, a w latach 1982-1984 pełnił
funkcję dyrektora szkoły. W sumie
przez ponad 40 lat uczył dzieci i młodzież z Chełmży, a także dorosłych w
szkołach wieczorowych. Przez 20 lat
działał w Związku Nauczycielska Polskiego, dbając o sprawy środowiska
nauczycielskiego. Był inicjatorem i
realizatorem projektu pracy z młodym nauczycielem i autorem lekcji
pokazowych dla zespołu nauczycieli
języka polskiego. Absolwenci szkoły
wspominają go jako opiekuna koła
humanistycznego oraz współorganizatora I zjazdu absolwentów i wychowanków szkoły w 1984 roku.
Pan Ryszard Muzioł przez 40 lat
pełnił funkcję sekretarza rady parafialnej w Chełmży i aktywnie uczestniczył w pracach zespołów parafialnych. Zasiadał w komisji dekanalnej
poprzedzającej I Synod Diecezji Toruńskiej a w latach 2007-2010 pełnił
funkcję członka synodu.
Był współredaktorem ,,Gazety Chełmżyńskiej” i autorem ok.
200 artykułów i notatek prasowych
związanych ze środowiskiem szkoły
i miasta. Najważniejsze jego publikacje to: monografia ,,Kartki z historii szkoły: nurt ogólnokształcący
szkolnictwa ponadpodstawowego w
Chełmży w 100. rocznicę przekazania gmachu Królewskiego Progimnazjum Realnego w dniu 25 maja 1910
roku”, wydana w 2010 roku z okazji
100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży,
,,Ksiądz infułat Alfons Groszkowski
1915-1993: portret wspomnieniami
malowany” (Chełmża, 2012),
,,Historia pieśnią wyśpiewana: 150
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lat nieprzerwanej działalności kościelnego chóru mieszanego pw.
Świętej Cecylii w Chełmży” (Toruń,
2019);
„Proboszczowie i administratorzy
parafii rzymskokatolickiej św. Miko-

łaja Biskupa w Chełmży” (Chełmża,
2014 r.). Od lat zabiega o upamiętnienie zasłużonych chełmżan, m.in.
w „Słowniku biograficznym Chełmży
i okolic” i w „Słowniku biograficznym
Powiatu Toruńskiego”.

Pan Ryszard Muzioł przez całe
swoje życie uczestniczył aktywnie w
życiu kulturalnym, społecznym Chełmży i powiatu toruńskiego. W latach
70-tych i 80-tych XX wieku popularyzował turystykę kolarską dzieci i
młodzieży, współorganizował obozy
rowerowe, np. po Kaszubach, Pomorzu Nadwiślańskim. Propagował
hobby filatelistyczne wśród uczniów,
następnie uczestniczył w pracach
Polskiego Związku Filatelistycznego
Koła w Chełmży i współorganizował
Krajową Wystawę Filatelistyczną
,,Łoza 750” w 2020 r. Od 1976 roku
przez kilka lat uczestniczył w pracach
Komisji Społeczno-Lekarskiej ds.
Leczenia Alkoholików w Chełmży i
wspierał tworzący się w Polsce Ruch
AA. Był aktywnym członkiem Chełmżyńskiego Towarzystwa Kultury. W
2015 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Chełmży”
przez Radę Miejską Chełmży.

Trójka zbierała na pomnik
Uczniowie szkoły Podstawowej nr
3, a przede wszystkim klasy VIIc odpowiedzieli na akcję renowacji pomnika walki i męczeństwa przy ul.
Chełmińskiej.
Uczniowie, miłośnicy historii zebrali
570 zł. Komitet Renowacji Pomnika
serdecznie dziękuje społeczności
Szkoły Podstawowej nr 3,wychowawcom,nauczycielom,rodzicom
za udział w akcji zbiórki funduszu
na renowację Pomnika przy starym
cmentarzu. Uczniowie wykazali się
również kreatywnością i sami zrobili
specjalne puszki, do których wrzucano pieniądze.
Chełmżyński Pomnik Walki i Męczeństwa przylegający do tzw. starego cmentarza przy ul. Chełmińskiej
jest jednym z bardziej charakterystycznych miejsc pamięci w naszym
mieście. Pomnik jest hołdem dla pomordowanych mieszkańców Chełmży podczas II wojny światowej. Już w
1947 roku pochowano tam szczątki

36 mieszkańców, członków podziemnych organizacji, więzionych w
bydgoskim więzieniu przy Wałach Jagiellońskich i rozstrzelanych w Dolinie Śmierci w Fordonie. Później grób
stał się miejscem pochówku chełmżan, którzy zginęli podczas wojny w
różnych okolicznościach. W miejscu
pamięci umieszczono też symboliczne urny z prochami pomordowanych w obozach koncentracyjnych.
Do dziś jednak nie wszystkie szczątki
ofiar zostały zidentyfikowane.
Czas jednak robi swoje, a ponad siedemdziesięcioletni pomnik doczekał
się jedynie kilku doraźnych remontów i bieżących napraw. Jednak w
związku z przypadającą w 2022 roku
75. rocznicę pierwszego pochówku
i postawienia pomnika, przeprowadzono ekspertyzę, która jednoznacznie wykazała, że niezbędny jest remont kapitalny obiektu.
A. Brzozowska, M Seroczyński
Fot. SP 3
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