Najlepszy polski dokument wyświetlono w ChOK-u

W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury
odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Wieloryb z Lorino”
nagrodzonego „Orłem” w kategorii
„Najlepszy film dokumentalny”.
Pokaz filmu był trzecią i przedostatnią projekcją „Wieloryba z Lorino”.
- Spotkanie z filmem dokumentalnym w sali Chełmżyńskiego Ośrodka

Podziękowania dla
Bogumiły Obary str. 3

Kultury odbyło się za sprawą naszej
Biblioteki oraz Polski Światłoczułej
– mówi Artur Stankiewicz dyrektor
chełmżyńskiej biblioteki. - Być może
projekcja filmu Macieja Cuskego
pt. „Wieloryb z Lorino” da początek
cyklicznym spotkaniom z filmem
polskim w przestrzeni kulturalnej
naszego miasta. Mamy taką nadzieję. Najważniejszym punktem
spotkania, prócz samego pokazu

okazała się dyskusja z reżyserem.
Bezpośredni kontakt widza z twórcą
daje pełny obraz dzieła. Tak też stało się w naszym przypadku podczas
filmowej opowieści o mieszkańcach
jednego z najbardziej niedostępnych i trudnych miejsc do życia - Półwyspu Czukockiego. Film ukazuje,
jak starożytna tradycja polowania
na wieloryby skupia wokół siebie
różnych przeddok. na str. 14

Zasłużony
ks. Józef Wrycza str. 8-9

Dary dla biblioteki
str. 13
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Podziękowanie za długoletnią służbę

W gabinecie burmistrza odbyło się
spotkanie z Bogumiłą Obarą. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kalinowski oraz burmistrz Chełmży Jerzy
Czerwiński złożyli najserdeczniejsze
podziękowania za wieloletnią pracę
na rzecz harcerstwa chełmżyńskiego.

ca, a także przewodniczącej Hufcowej
Komisji Stopni Instruktorskich. Osoba
całkowicie i bez reszty oddana społecznej pracy harcerskiej. Trzeba podkreślić, że jest to bardzo skromna osoba,
a jej motto stanowią słowa harcmistrza
Stefana Mirowskiego, które brzmią:

Bogumiła Obara przez 18 lat była
komendantką chełmżyńskiego Hufca
ZHP. Jest to harcmistrz o wielkim sercu
i zasługach, harcerka z ponad 50-letnim
doświadczeniem. Można by powiedzieć o niej człowiek orkiestra, ale to
chyba za mało. Jej działalność na rzecz
harcerstwa chełmżyńskiego, którą prowadzi nadal z wielkim oddaniem, trwa
już od wielu lat.

„Mieć zaszczyt. Traktować harcerską
służbę jako zaszczytny obowiązek, nie
oczekując nagród, odznaczeń, wyróżnień. I tylko jedna nagroda za służbę:
poczucie spełnionego obowiązku, oceniane we własnym imieniu. Nie medale, nie premie, nie dyplomy, tylko – a
może aż, spokojne sumienie, źródło
wewnętrznego zadowolenia i szczęścia”.

Bogumiła Obara, długoletnia działaczka Związku Harcerstwa Polskiego –
harcmistrz, odznaczona „Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP”. W swojej karierze
pełniła funkcje drużynowej, komendantki szczepu oraz komendantki huf-

Bogumiła Obara funkcję komendantki hufca pełni już wiele lat. Pierwszy raz
została komendantką w 1986 r. Pełniła
tę funkcję przez kolejne dwanaście lat.
Ponownie wybrana na szefową chełmżyńskich harcerzy w 2015 roku. Cały

czas działała dla dobra Związku Harcerstwa Polskiego, głównie dla dzieci i
młodzieży z chełmżyńskich szkół.
Jest organizatorką Festiwali Piosenki
Religijnej „Światłość w ciemności świeci”, przygotowywanych zawsze z rozmachem oraz wielu innych przedsięwzięć harcerskich. Jedno z nich miało
miejsce kilka lat temu, kiedy to hufiec
otrzymał sztandar. Było to wielkie wydarzenie dla harcerzy, ale również dla
całego miasta. Komendantka przygotowała i koordynowała działania związane z uroczystością z okazji 100-lecia
harcerstwa w Chełmży, połączone z
promocją publikacji opowiadającej o
dziejach harcerstwa chełmżyńskiego.
Bogumiła Obara za swoją wieloletnią
działalność została także nagrodzona
m.in.: medalem „Za Zasługi dla Chorągwi Toruńskiej”.
Tekst i fot. Marcin Seroczyński
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
Książki dla przedszkola
Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa
2021 – 2025 Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży zakupi
nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3 6 lat. Będzie
to jedno z działań promujących czytelnictwo. Pozyskane
środki to kwota 3000,00 zł, a wkład własny Gminy Miasta Chełmży wynosi 750 zł, w sumie na zakup książek
przeznaczona będzie kwota 3750,00 zł.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw.
kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki wsparciu uczniowie będą
mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać
w ten sposób praktyczne umiejętności. Chełmżyńskie
szkoły podstawowe mają uzyskać wsparcie jeszcze w
tym roku.

Fajnie jest!
„Klub otwartych drzwi”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży nadal
realizuje projekt ”Klub otwartych drzwi”. Zakończenie
projektu zgodnie z harmonogramem planowane jest na
koniec listopada br. Beneficjentami projektu są osoby
niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub
wiek (65+) albo niepełnosprawność wymagają opieki
lub wsparcia w codziennej egzystencji. W ramach działalności Klubu odbywają się systematycznie zajęcia
sportowe (uprawianie gimnastyki relaksacyjnej, aerobik), przeprowadzone zostały warsztaty z ekologii. Na
pierwszych zajęciach, uczestnicy zapoznali się z podsta-

wami zielarstwa i kosmetyki naturalnej, wykonali pod
okiem prowadzącego peeling do ciała. Produktami końcowymi kolejnych zajęć były: sól do kąpieli, mydła glicerynowe, oliwa magnezowa, woskowe świece zapachowe oraz herbatka ziołowa.
Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się zajęcia prowadzone przez dyplomowaną pielęgniarkę w zakresie edukacji zdrowotnej. Poruszono ciekawe tematy:
• Edukacja w nadciśnieniu tętniczym,
• Opieka nad pacjentem w cukrzycy,
• Zespoły bólowe kręgosłupa.
Co ważne, każdy mógł zadawać pytania na nurtujące go
tematy. Nad funkcjonowaniem Klubu czuwa zatrudniony animator, który organizuje beneficjentom wolny czas:
inicjuje zabawę w gry planszowe, pomaga uczestnikom
w asymilacji w nowym środowisku. W trudnym czasie
pandemii dużym wsparciem dla grupy są spotkania z
psychologiem.
Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich koniecznych obostrzeń sanitarnych. Wartość projektu wyniesie 51.057,00 zł, w tym wkład własny gminy
to kwota 2552,85 zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11. Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1
Włączenie społeczne w na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Fotorelacja z zajęć w „Klubie otwartych drzwi”:
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gruntach komunalnych”. Roboty zostały wykonane
przez STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800
Pruszków. Odbiór końcowy odbył się 22.09.2021 r.
Na wymienione roboty wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
rozpoczynają swój bieg od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.

Modernizacja budynku pod inkubator zakończona

Zestawienie zakończonych inwestycji drogowych
1. „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego,
Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”. Roboty
zostały wykonane przez TRANSBRUK BARCZYŃSCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87-152 Łubianka.
Odbiór końcowy odbył się 15.10.2021 r. Na wykonane
prace wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji.
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się
od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.
2. „Modernizacja ulic Śródmieścia polegająca na wykonaniu nakładek bitumicznych: ulicy Strzeleckiej na odcinku od ul. Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego, ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Sądową do
Rynku, ulicy Szewskiej do skrzyżowania z ulicą Bł. Juty do
ul. Chełmińskiej oraz modernizacja ulicy Lipowej polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na bitumiczną
na odcinku 427 mb”. Roboty zostały wykonane przez
TRANSBRUK BARCZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pigża, ul. Wojewódzka 3a, 87152 Łubianka. Odbiór końcowy odbył się 21.09.2021 r.
Na wymienione roboty wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji, rozpoczynającej się od daty bezusterkowego odbioru robót.
3. „ Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 101241
C, ulica Polna w Chełmży, odcinek 1: kilometraż liczony
od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0
+ 310,00 i odcinek 2: kilometraż liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00 i Zadanie Nr 2 - Modernizacja ulicy Polnej na odcinku 250 mb leżącym na

Już wkrótce swoją działalność rozpocznie Inkubator
Przedsiębiorczości w Chełmży. Dobiegły końca prace
modernizacyjne budynku dawnego szpitala dziecięcego.
Obecnie trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia
pierwszych najemców.
Obiekt zmodernizowano i dostosowano do nowej funkcji. W ramach przedsięwzięcia wykonano remont elewacji i otoczenia budynku. Wewnątrz nastąpiła zmiana
układu pomieszczeń. Wymieniono wszystkie instalacje:
elektryczną, centralnego ogrzewania i sanitarną.
Ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropodach. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku wraz z montażem wentylacji mechanicznej piwnic budynku. Obiekt
został wyposażony w nowoczesny system alarmowy
oraz zarządzania dostępem.
W bezpośrednim sąsiedztwie inkubatora wyznaczono
miejsca postojowe dla samochodów osobowych i wiatę
rowerową. Budynek otoczony został nowym ogrodzeniem i oświetlony. Przyległe tereny zielone poddano rekultywacji.
Wewnątrz inkubatora wyodrębniono 15 pomieszczeń
biurowych o powierzchni od 9 do 26 m2 oraz niewielką
salę konferencyjną (40 m2). Na część wspólną składają
się aneksy kuchenne oraz pomieszczenie ze wspólnym
sprzętem kserograficznym. Obiekt dostosowany jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych: posiada odpowiedni
podjazd, windę i spełniające stosowne normy ciągi komunikacyjne. Przed budynkiem wyznaczono miejsca dla
samochodów osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia
wyposażono w podstawowe meble biurowe.
Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany
przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, w kwocie 2 678 043,00 PLN. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 270 890,32 PLN.
Projekt zrealizowano w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata
2016-2023.
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Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców
Gmina miasto Chełmża przystąpiła do realizacji projektu
związanego z dofinansowaniem montażu systemów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Chełmży.
Pierwsze instalacje pojawiły się już na dachach domów
jednorodzinnych. Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań podjętych w ramach pierwszego etapu zakończonego w 2018 r. Zamontowano już 101 instalacji, w tym 14
solarów oraz 87 systemów fotowoltaicznych. Zakres zadania pn. „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II” obejmuje
montaż kolejnych 83 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 375,55 kWp. Urządzenia zamontowane zostaną na budynkach jednorodzinnych w Chełmży. Wielkość
instalacji dostosowano do zapotrzebowania na energię
w poszczególnych gospodarstwach domowych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego. Przyniesie również mieszkańcom
korzyści w postaci oszczędności w wydatkach na energię. Wykonanie instalacji powierzono w drodze zamówienia publicznego firmie Solar Breaker Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Wsparcie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyznane zostało na mocy
umowy podpisanej przez Burmistrza Miasta w dniu 26
marca br. Dofinansowanie dla poszczególnych instalacji
wyniesie 50% ich wartości netto. Całkowita kwota dotacji pozyskanej przez miasto wyniesie 878 835,00 PLN. Pozostałą część inwestycji sfinansują uczestnicy projektu.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński
Prezes Szpitala Powiatowego w Chełmży Leszek
Pluciński i położna z oddziału ginekologii i położnictwa Katarzyna Siutkowska otrzymali Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Ministerialne wyróżnienia przyznane przez Ministra Zdrowia
Adama Niedzielskiego medycy otrzymali 25 listopada z rąk wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua. Odznaczonym za dotychczasową pracę
na rzecz chełmżyńskiego szpitala podziękował Starosta Toruński Marek Olszewski.

Mroczne historie z Woking

Koniec października przyniósł zakończenie cyklu imprez
pod nazwą „Chełmżyńskie spotkania z kryminałem”. Wydarzenie miało charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy Chełmża miała przyjemność gościć kobietę – twórczynię literatury sensacyjnej Annę Rozenberg.
To było dopiero 9. spotkanie autorskie pisarki. I chociaż
wydaje się, że to niewiele, jednak droga pisarska Anny
przedstawia się fascynująco.
Anna Rozenberg w 2011 roku przeprowadziła się z mężem z rodzinnej Częstochowy do Wielkiej Brytanii. Tam
zajmowała się wieloma rzeczami, nie myślała nigdy, żeby
na serio parać się pisaniem kryminałów. Wolała twórczość dla dzieci, miała w tym już pewne doświadczenie
i sukcesy. I gdy przypadkowo znalazła w internecie ogłoszenie o konkursie na opowiadanie, organizowanym w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we
Wrocławiu, do akcji wkroczył mąż, który namówił ją do
wzięcia udziału.
- Kilka tygodni później przyszedł mail, w którym zaproszono mnie na warsztaty, gdyż moje opowiadanie zakwalifikowało się do konkursu. Prowadzili je sami mistrzowie gatunku, z przyjemnością więc skorzystałam z
okazji– opowiada pani Anna.
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Czterokrotny sukces opowiadań, które publikowano
w antologiach, stał się impulsem do podjęcia decyzji o
stworzeniu czegoś większego.
Powstała więc powieść, a właściwie dwie powieści prawie od razu. Był to jednak dla autorki długi proces, aż
siedmioletni.
- W tym czasie zrodziło się w mojej głowie aż sześć opowieści połączonych osobą głównego bohatera. W końcu doszło do wydania mojego debiutu powieściowego
„Maski pośmiertne”, które pisałam prawie dwa lata.
Lwią część tego czasu zabrały mi badania w archiwach,
spotkania z ludźmi i wszystko to, co umocowało tę powieść w rzeczywistości – opowiada Anna Rozenberg.

– jamajskim pochodzeniu. Powieść, choć niepozbawiona okrucieństwa, została świetnie przyjęta.
- W tej historii mieszają się po równo wydarzenia
prawdziwe i fikcja literacka – mówi pisarka. - Z jednej strony mamy autentyczne miejsca, takie jak obóz
Tweedsmuir, do którego trafiali polscy żołnierze, którzy zostali po drugiej wojnie światowej w Wielkiej
Brytanii czy cmentarz wojskowy Brookwood. Z drugiej
zaś zbrodnie, które są wytworem mojej wyobraźni, ale
też pretekstem do opowiedzenia tego, co prawdziwe.
Paradoksalnie jednak najpierw powstała druga część
cyklu o inspektorze – „Punkty zapalne” – jeszcze lepiej
przyjęta i oceniona. Jej premiera, zaledwie pół roku
po ukazaniu się „Masek”, miała miejsce w wrześniu br.

Tłem opisywanych wydarzeń jest miasto Woking, gdzie
małżeństwo osiadło po wyjeździe z Polski.
- Fenomen tego miejsca polega na ty, że od momentu
naszego pojawienia się w nim do chwili obecnej liczba
ludności powiększyła się prawie o 40 procent – w 2011
mieszkało tam 60 tys. ludzi, dzisiaj już 100. Ale taki dynamiczny rozwój niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa,
bo oprócz ludzi chcących spokojnie żyć i się rozwijać, pojawiają się osoby podejrzane, z niekoniecznie dobrymi
intencjami. Dlatego wybrałam to miasto jako miejsce
akcji moich powieści.

Tym razem Redfern rozwiązuje równocześnie dwie sprawy. Pierwsza, to zaginięcie dziecka, córki polskiej imigrantki, druga to brutalne morderstwo dwojga osób.

Bohaterem tych mrocznych historii jest inspektor David
Redfern, policjant o bardzo mieszanym, polsko – szkocko
W obu powieściach pisarka łączy wątki brytyjskie z polskimi. Jednak nie zamierza osadzić akcji kolejnych części
w naszym kraju, nie zamierza skonfrontować Redferna z
krajem przodków. Uważa, że wartością książek jest Wielka Brytania przedstawiana z punktu widzenia kogoś o
tak skomplikowanym rodowodzie.
Co do kontynuacji, a w planach jest stworzenie jeszcze
kilku tomów, autorka nie chciała zdradzić żadnych szczegółów. Na razie planuje chwilę odpocząć. A marzy o tłumaczeniu cyklu o Redfernie na angielski.
A.B.
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Ksiądz Zasłużony dla Miasta Chełmży

Ksiądz Józef Wrycza razem z burmistrzem Bronisławem Kurzętkowskim otrzymali tytuł Zasłużony dla Miasta Chełmży. Postać burmistrza przypominaliśmy już we wcześniejszych numerach. W tym piszemy o księdzu generale Józefie Wryczy.

Młody Józef Wrycza siedzi z prawej

Józef Wrycza, pseud. Rawycz
(1884- 1 961), ks. kapelan Wojska
Polskiego, działacz niepodległościowy w Chełmży, proboszcz parafii w Wielu na Kaszubach, prezes Rady Naczelnej TOW „Gryf
Pomorski”.
Urodził się 4 lutego 1884 roku w
Zblewie k. Starogardu Gdańskiego, woj. pomorskie w rodzinie
Franciszka Wryczy i Franciszki z
domu Trochów. W latach 18941899 uczęszczał do Collegium
Marianum w pobliskim Pelplinie,
po ukończeniu którego został
uczniem gimnazjum w Chełmnie.
Tutaj rozpoczął swoją działalność niepodległościową, będąc
członkiem Koła Filomatów. Po
wykryciu jego działalności przez
władze pruskie opuścił Chełmno
i udał się w 1903 roku do Wejherowa, gdzie w 1904 roku zdał
maturę. Następnie Józef Wrycza
wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, gdzie studiował

do 1908 roku. W dniu 23 lutego 1908 roku otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę
duszpasterską jako wikariusz w
parafiach diecezji chełmińskiej:
w Borzyszkowach, Grucznie, Jastrzębiu, Lisewie i w Śliwicach.
W tej ostatniej parafii pracował

do 1916 roku. Oprócz posługi kapłańskiej zajmował się także działalnością społeczno-oświatową.
Opublikował kilka artykułów na
łamach kaszubskich czasopism.
Pełnił funkcje we władzach Spółki
Wydawniczej „Gryf’ założonej w
1909 roku w Sopocie. W latach
1916-1917 ks. Józef Wrycza pracował w parafiach w Jastarni i Żarnowcu. Przy końcu 1917 roku został wikarym w Chełmży. Wkrótce
po przybyciu do Chełmży ks. Józef
Wrycza założył w grudniu 1917
roku Tajne Towarzystwo Młodzieży Polskiej, które stawiało sobie
za cel zbrojną walkę o odzyskanie
niepodległości. Klęska Niemiec w
listopadzie 1918 roku uaktywniła
lokalne środowiska niepodległościowe. Ks. Józef Wrycza wykazał
się wówczas szczególną aktywnością. Został członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Chełmży,
której prezesem był Adam Czarliński z Zakrzewka, a funkcję Komendanta Straży Obywatelskiej
(Ludowej) pełnił lekarz Stanisław
Pilatowski.
Po zajęciu Chełmży przez nie-
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mieckie oddziały Grenzschutzu
działalność niepodległościowa
została ograniczona. Po zbrojnym
starciu oddziału por. Rossbacha z
miejscowymi Polakami w styczniu 1919 roku ks. Józef Wrycza
został aresztowany w wyniku denuncjacji, jakoby urządził w stodole plebańskiej główną składnicę broni. Doprowadzony został
do więzienia sądowego i skazany
sądem doraźnym na śmierć przez
rozstrzelanie. W wystawionym w
dniu 6 czerwca 1919 roku przez
naczelnego prokuratora Rzeszy
w Lipsku (gdzie mieścił się Sąd
Najwyższy Rzeszy Niemieckiej)
akcie oskarżenia postawiony został ks. Józefowi Wryczy i lekarzowi Stanisławowi Pilatowskiemu
zarzut prowadzenia czynności
zmierzających do oderwania od
Rzeszy części jej terytorium. Wydany przez sąd wyrok skazujący
ks. Wryczę na karę śmierci został złagodzony. Ułaskawiony, po
półrocznym pobycie w więzieniu
w Cytadeli w Grudziądzu, już 24
sierpnia 1919 roku mógł powrócić do Chełmży, gdzie został w
sposób szczególnie uroczysty powitany. W Chełmży ks. J. Wrycza
dalej pełnił posługę kapłańską,

ale wobec zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony Grenzschutu, opuścił miasto, udając się
na tereny Wielkopolski. Wstąpił
tam do 63 Pomorskiego Pułku
Piechoty stacjonującego w Inowrocławiu, zostając jego kapelanem. W grudniu 1919 roku został
kapelanem garnizonu toruńskiego. Jako kapelan brał udział w
przejmowaniu Pomorza przez
wojska gen. Hallera.
21 stycznia 1920 roku ks. kapitan Józef Wrycza wkroczył
uroczyście do Chełmży wraz z
oddziałem Wojska Polskiego dowodzonym przez majora Swoińskiego. Jako kapelan ks. J. Wrycza
pełnił służbę w garnizonie we
Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie jako zastępca szefa duszpasterstwa Dowództwa Okręgu
Korpusu w Lublinie i Brześciu n.
Bugiem, dochodząc do stopnia
podpułkownika. Po odejściu ze
służby wojskowej w 1924 roku,
objął probostwo parafii w Wielu
na Kaszubach po ks. Józefie Szydziku, który z kolei został proboszczem w Chełmży. Pracując w
Wielu, ks. J. Wrycza prowadził po
swoim poprzedniku budowę kalwarii wielewskiej, otaczał opieką

szereg organizacji społecznych,
m.in. Katolickie Stowarzyszenia
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej,
Bank Ludowy i Kółko Rolnicze.
Założył Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków na Pomorzu. Działał w Narodowej Demokracji i Obozie Wielkiej Polski,
będąc zagorzałym przeciwnikiem
sanacji. W 1933 roku w wyniku
konfliktu z kierownikiem szkoły
w Wielu doprowadził do zorganizowania strajku, za co został skazany przez sąd na dwa miesiące
pobytu w Zakładzie dla Księży w
Rywałdzie Królewskim.
We wrześniu 1939 roku ks.
J. Wrycza został aresztowany.
Po ucieczce z aresztu, ukrywając się w okolicach Wiela, zorganizował grupę konspiracyjną.
W 1941 roku przyłączył się do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Kaszubski” organizowanej przez
Józefa Dambka, zostając prezesem Rady Naczelnej. Po zmianie
nazwy organizacji na TOW „Gryf
Pomorski” ppłk Józef Wrycza w
dalszym ciągu przewodził Radzie
Naczelnej, a jego zastępcą był Józef Dambek. Natomiast funkcję
Komendanta pełnił Józef Gierszewski. Kiedy w kierownictwie
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TOW „Gryf Pomorski” doszło do
konfliktu pomiędzy J. Gierszewskim i J. Dambkiem, ks. ppłk J.
Wrycza nie wykorzystał swojej
funkcji prezesa Rady Naczelnej
do złagodzenia sporu, który w
ostatecznym efekcie zakończył
się tragiczną śmiercią por. J. Gierszewskiego.
Po 1945 roku ks. J. Wrycza
pełnił ponownie funkcję proboszcza w Wielu, a od 1948 do 1958
roku był proboszczem w Tucholi,
gdzie przeszedł na emeryturę.
Podobnie jak w okresie międzywojennym prowadził działalność
społeczną i charytatywną oraz
publicystyczną. Zyskał wielu zwolenników wśród swoich parafian,
ale i przeciwników w gronie ówczesnych władz. Ks. ppłk Józef
Wrycza zmarł 4 grudnia 1961
roku w Tucholi.
Nominacja generalska
W 2019 r. ks. Józef Wrycza został
mianowany pośmiertnie generałem brygady. Decyzję o mianowaniu go generałem brygady podpisał prezydent Andrzej Duda na
wniosek ministra obrony narodowej. O uhonorowanie księdza
Wryczy zabiegali kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego ks. Jan Flisikowski oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze.
Jego rodzina otrzymała akt mianowania z rąk płk. Macieja Materki, szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego. Uroczystość odbyła
się 29 września 2019 r. w Wielu
na Kaszubach.
Ordery i odznaczenia:
Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
Krzyż Organizacji Wojskowej Pomorza
Odznaka Frontu Pomorskiego
Roman Pipowski

Zakochaj się w Chełmży
Większość z nas zna program
krajoznawczy emitowany w TVP
pt. „Zakochaj się w Polsce”. Popularny, znany m.in. z serialu
„Klan” aktor, Tomasz Bednarek
dociera w różne ciekawe miejsca
w naszym kraju, opowiada o ich
historii, a zaproszeni do udziału
mieszkańcy – przewodnicy, regionaliści - przytaczają legendy,
ciekawostki, podają istotne informacje, zachwalają walory rekreacyjne miejscowości.
No i przyszedł czas na Chełmżę!
W maju przyjechało do naszego
miasta dwoje pracowników Telewizji Polskiej, by poznać bliżej
miejscowość. Dotarli w najciekawsze miejsca godne pokazania
w programie i polecenia turystom. Na podstawie tej wizyty
powstał scenariusz. A że w produkcji telewizyjnej nic zbyt szybko się nie dzieje, do jego realizacji
doszło na początku listopada.
Pięcioosobowa ekipa realizacyjna oraz bohater – narrator w
osobie Tomasza Bednarka odwiedzili najpierw nasz zabytkowy,
dziewiętnastowieczny ratusz. Po
obiekcie oprowadziła ich Wioletta Derkowska, pracownik urzędu
miejskiego. Narracja skupiła się
na historycznych, jednak kiedyś
bardzo nowatorskich rozwiązaniach technologicznych w ratuszu
oraz na ciekawym jego wystroju,
z uwzględnieniem np. pięknych
witraży w Sali Mieszczańskiej.
Wieża ciśnień została dokładnie
sfilmowana z drona. Wewnątrz
ekipa również zrobiła serię ciekawych zdjęć, a Tomasz Bednarek
w rozmowie z Aliną Brzozowską,
pracownik Punktu Informacji Turystycznej, pytał o nie do końca
udokumentowany średniowieczny rodowód wodociągów chełmżyńskich i o współczesną rolę
wieży ciśnień w mieście.

Wiele czasu filmowcy spędzili w
chełmżyńskiej konkatedrze. Tam
przewodnikiem był Marcin Seroczyński, historyk - regionalista,
który opowiadał o historii świątyni, o czasach krzyżackich, słynnym garnuszku i ornacie zrobionym, według legendy, z czapraka
Kara Mustafy. Znajdujące się
wysoko detale architektoniczne
zostały również dokładnie obfotografowane przez dron.
Na drugi dzień filmowcami zaopiekował się prof. Piotr Birecki,
historyk z UMK. Pokazał gościom
zamknięty na co dzień kościół
św. Mikołaja oraz opowiadał o
zabudowie miasta, podkreślając
jego zachowany do dziś średniowieczny układ urbanistyczny oraz
dziewiętnastowieczne rozwiązania architektoniczne. Jego rozmowa z Bednarkiem była klamrą
spinającą wszystkie pojedyncze
historie i dopełnieniem merytorycznym wiadomości o naszym
mieście.
Po południu ekipa udała się jeszcze nad jezioro. I podobnie jak u
wszystkich przyjezdnych zachwyt
wzbudziła nie tylko uroda akwenu, ale i niezwykłe jego położenie, w zasadzie w centrum Chełmży. Możemy mieć nadzieję, że
sekwencja z plażą czy z bulwarem
znajdzie się w programie. Bo jak
zmontowany zostanie z poszczególnych części odcinek cyklu „Zakochaj się w Polsce” nie wiadomo.
Dzięki wiedzy i zaangażowaniu
oprowadzających, filmowcy mają
pokaźny, w pełni merytoryczny
materiał do wykorzystania. Które
z tych informacji okażą się według realizatorów najciekawsze,
zależy od ich interpretacji. Kiedy
będzie wyemitowany odcinek też
nie wiemy, pewnie nieprędko.
Pozostaje nam cierpliwie czekać,
by zobaczyć naszą Chełmżę na
ekranach telewizorów.
A.B.
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Cecylia z pucharem

angażować. Wielu myśli, że dla śpiewu musieliby wszystko poświęcić. A
to nie chodzi o poświęcenie, tylko
o zaangażowanie właśnie! Śpiew w
chórze to szansa na osobisty rozwój
i zrobienie czegoś konstruktywnego.
Chciałbym więc, żeby nasz sukces był
zachętą dla niezdecydowanych potencjalnych chórzystów.
Przygotowania do konkursu trwały kilka miesięcy. Dlatego rzadziej
można usłyszeć Chór Święta Cecylia
podczas niedzielnych mszy. Trudno
pogodzić próby dwa razy w tygodniu
z występami podczas liturgii z zupełnie innym repertuarem. Pomimo że
chóru nie widać, on ciężko pracuje,
zmagając się z pandemią, nieobecnościami, rotacją śpiewaków.

Pięknym sukcesem może się pochwalić chełmżyński Chór Święta
Cecylia! Na Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego zespół wygrał
zmagania w swojej kategorii i, co
najważniejsze, zdobył Grand Prix
konkursu! Taką nagrodę zdobywa uczestnik, który otrzymał najwyższą liczbę punktów spośród
wszystkich startujących. Puchar
Marszałka oraz nagroda pieniężna
w wysokości 4000 zł trafiły w tym
roku do chełmżan!
Dumy nie kryją chórzyści, szczęśliwy jest również dyrygent Tomasz
Niżygorocki.
- Pokonaliśmy 3 zespoły w grupie
chórów kameralnych, za co otrzymaliśmy złoty dyplom, natomiast
Grand Prix wymagała pokonania
aż 8 chórów – opowiada dyrygent.
– Podczas rozmowy z przedstawicielką jury prof. dr Renatą Szerafin
- Wójtowicz dowiedziałem się, że
jury doceniło odmłodzenie składu
Świętej Cecylii. Nowa twarz zespołu to też dostrzegalna nowa jakość,
oceniającym podobało się zwłaszcza brzmienie głosów męskich,
ich wyrównana barwa i subtelne

brzmienie. Jurorzy pochwalili też dobór repertuaru, oryginalny, wywodzący się z różnych epok i zróżnicowany
emocjonalnie.
Zespół zaśpiewał trzy utwory. Rozpoczął od chorału gregoriańskiego „Dies
Irae”, który wykonał z podziałem na
głosy żeńskie i męskie. Duże wrażenie zrobiła kompozycja Piotra Czajkowskiego „Tiebie pojem”, wykonaniu
której towarzyszyły duże emocje, a
jednocześnie chór popisał się umiejętnością różnicowania dynamicznego, operowania romantyczną frazą i
pięknym długim piano na koniec. Natomiast całkowita zmiana nastroju nastąpiła w „Glorii” Mariana Sawy, utworu radosnego i pełnego energii, choć
surowego w fakturze. Ta współczesna
kompozycja była po raz pierwszy wykonana przez Cecylię właśnie podczas
konkursu.
- Naturalnie mamy świadomość konieczności pracy nad dalszym rozwojem – mówi Tomasz Niżygorocki. - Ale
do tego potrzebni są ludzie, stały dyspozycyjny skład. Oczywiście, jak w każdym chórze amatorskim, wszyscy przychodzą na próby w czasie wolnym od
pracy, wszyscy mają rodziny i tysiące
spraw. Niestety, ze społeczności chełmżyńskiej mało kto chce się w pełni za-

Pozyskanie większej liczby chórzystów wiąże się z planami zespołu na
przyszłość. Oczywiście teraz jest czas
na przygotowanie kolęd. Potem pan
Tomasz ma w planach duży koncert
na Triduum Paschalne, z muzyką barokową i romantyczną. Ten poważny
program ma stać się podstawą do
zbudowania większego, oryginalnego i zróżnicowanego repertuaru. Dla
Niżygorockiego zawsze też będzie
ważny chorał gregoriański, jako gatunek ściśle związany z liturgią oraz
na którym można ćwiczyć emisję głosu. No i myśli o utworach współczesnych, lecz właśnie do ich wykonania
potrzeba większego składu.
- A moim marzeniem jest koncert
muzyki rozrywkowej, który wykonać
można na przykład podczas Dni Chełmży – zwierza się dyrygent. - Może
trochę zahaczylibyśmy o jazz, może
razem z big bandem, w każdym razie
chciałbym od czasu do czasu pokazywać lżejszą wersję Cecylii.
Tomasz Niżygorocki pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do sukcesu, również tym, którzy
wykonują mrówczą pracę organizacyjną, jak np. prezes chóru Hanna
Jeżewska. No i najbardziej wszystkim
chórzystom! Bo jak śpiewacy nic nie
zrobią bez dyrygenta, tak i dyrygent
jest niczym bez swoich śpiewaków.
Alina Brzozowska
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44 medale naszych modelarzy
W sali wystawowej Browaru B we
Włocławku odbył się IV Włocławski
Festiwal Modelarski. Impreza przyciągnęła dużą rzeszę miłośników
modelarstwa redukcyjnego, jako
że była jedną z niewielu zorganizowanych w tych ciężkich czasach covidowych, a zarazem jedyna, która
odbyła się jesienią w Polsce północ-

nej. Wystawcy zaprezentowali ponad 800 modeli w kategorii plastik
i karton. Pomimo tak dużej konkurencji modelarze chełmżyńskiego
Combatu zdobyli aż 44 medale.
Ponadto instruktor Marek Wantowski otrzymał specjalne wyróżnienie ufundowane przez Remigiu-

sza Gadacza – historyka i miłośnika
lotnictwa polskiego okresu międzywojennego. Barwy chełmżyńskiego
klubu reprezentowali i medale otrzymali juniorzy: Jarosław Zawistowski,
Krzysztof Pliszka, Maciej Dąbrowski,
Arkadiusz Fiszer, Szymon Wolak,
Mikołaj Owczarczyk, Igor Szymański, Lena Chmielewicz, Franciszek
Chmielewicz, Sebastian Beszczyński
Konrad Iwański, Wiktor Dulnikowski.
MS

Konkurs ortograficzny „O Pióro Starosty Toruńskiego” rozstrzygnięty!
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w
Chełmży wspólnie z gminnymi bibliotekami publicznymi powiatu toruńskiego organizuje co roku powiatowy konkurs ortograficzny „O Pióro
Starosty Toruńskiego”. W tym roku
odbyła się już 18. edycja tej imprezy,
której od początku patronuje Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkurs
ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży na język ojczysty i znaczenie
umiejętności poprawnego zapisu
mowy.
24 listopada br. sali widowiskowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury
uczniowie ósmych klas szkól podstawowych stanęli do walki o główną
nagrodę w tym konkursie. Uczestniczyło w nim 19 uczniów, reprezentujących 7 gmin naszego powiatu.
Wcześniej uczniowie pomyślnie przebrnęli przez etap gminny, co pozwoliło im reprezentować swoją miejscowość w powiatowym finale. Tu mieli
okazję sprawdzić się w konkursowej

rywalizacji z najlepszymi rówieśnikami z powiatu toruńskiego.
W przerwie, podczas której jury
sprawdzało prace, był czas na film
pt. „Bajka ze Złotorii”, ciepły posiłek
oraz rozmowy o bibliotece i oczekiwaniach młodzieży. Potem nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników.
I miejsce i Pióro Starosty Toruńskiego zdobyła Stella Sudoł, uczenni-

ca Szkoły Podstawowej w Złejwsi
Wielkiej. II miejsca zajęła Faustyna
Jarmulska ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Chełmży, a III miejsce uzyskała
Amelia Szatkowska, uczennica Szkoły Podstawowa nr 5 w Chełmży. Nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Toruniu wszystkim
uczestnikom konkursu wręczył Starosta Toruński – Marek Olszewski.
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Dary do Miejskiej Izby Muzealnej

Dzięki pani Marii Furmańskiej z
Elbląga nasza biblioteka wzbogaciła się o kolejne eksponaty. Miejską
Izbę Muzealną uatrakcyjni maszyna
do szycia Singer, samowar oraz wiele starych fotografii i dokumentów

dotyczących rodziny pani Marii Furmańskiej. Są to archiwalia rodziny
Sumińskich i Paczkowskich. O pozyskanie darów dla biblioteki zabiegał
m.in. dyrektor Artur Stankiewicz.
Pani Maria Furmańska nie po
raz pierwszy obdarowała bibliotekę
cennymi przedmiotami i dokumentami. Kilka lat temu wzięła udział w
akcji organizowanej wspólnie przez
naszą bibliotekę i Towarzystwo Przyjaciół Chełmży pt. „Nie chowaj historii w szafie”. Wówczas pani Maria
przekazała do biblioteki cenne zdjęcie z Chełmży i okolic.
Takie inicjatywy są dla biblioteki
bardzo cenne, ponieważ nie tylko
wzbogacają nasze zbiory, ale również dopełniają wiedzy historycznej
na temat naszego miasta i regionu.
Zapraszamy do dzielenia się z biblioteką fotografiami, dokumentami oraz przedmiotami codziennego

Udaremnił włamanie
i dostał medal

przestępcy włamanie i powiadomił
policję. Funkcjonariusze ujęli włamywacza, a pan Arkadiusz wykazał
się bohaterską postawą obywatelską. Za ten czyn prezydent Andrzej
Duda nadał naszemu mieszkańcowi
medal. Wzorowej postawy oraz odznaczenia pogratulował burmistrz
Chełmży Jerzy Czerwiński, który
wręczył Arkadiuszowi Podwójskiemu z tek okazji nagrodę.

Arkadiusz Podwójski, mieszkaniec
Chełmży oraz pracownik Poczty Polskiej został odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Za Ofiarność i
Odwagę. Pan Arkadiusz udaremnił

Tekst i fot. Marcin Seroczyński

użytku, a pani Marii Furmańskiej
serdecznie dziękujemy i zapisujemy
jej nazwisko w honorowej księdze
darczyńców.
Marcin Seroczyński
Fot. Tomasz Kuchnik

Spotkanie
po latach
Z inicjatywy Krystyny Michalskiej
nauczycielki szkoły specjalnej, tzw.
„czwórki” spotkali się emerytowani pedagodzy i pracownicy obsługo szkoły, by wspólnie wspominać
lata pracy z dziećmi, podzielić się
codziennością życia na zasłużonym
„wypoczynku”.
Pracująca w stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń” Danuta Janiak przekazała obecnym plastyczne kwiatki
wykonane przez dzieci z dedykacją:
„Byli uczniowie – wszystkiego najlepszego”. Na wspólnym zdjęciu
dziękowano dzieciom za ten gest
pamięci. Obecni wymienili swoje
wspomnienia z lat przepracowanych
w dawnej „czwórce” a dzisiejszym
Zespole Szkół im. Unii Europejskiej.
Spotkanie to potwierdziło jak praca
z dziećmi daje radość mimo trudu
każdego dnia w tym zawodzie.
BJ
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Najlepszy polski dokument
wyświetlono w ChOK-u

stawicieli lokalnej społeczności.
„Wieloryb z Lorino” to zdobywca
Polskiej Nagrody Filmowej „Orzeł”
w kategorii Najlepszy film dokumentalny – dodaje dyrektor biblioteki.
W opisach do filmu czytamy:

Czukotka, miejsce położone na
skraju Syberii, gdzie mroźna zima
trwa dziesięć miesięcy. To kraina surowej ziemi, w której przetrwają tylko najsilniejsi. Tam od wieków żyje
jedno z najstarszych syberyjskich
plemion, którego tradycja, kultura
i życie w zgodzie z naturą zostały
brutalnie zburzone przez sowiecki
reżim. Po upadku ZSRR jego członko-

są polowania na wieloryby, których
los również jest niepewny. Dla Czukczów są nadzieją na przetrwanie
kolejnej zimy. Kiedy ziemia Lorino
nagrzewa się od słońca, myśliwi
wyruszają na polowanie. Następuje
starcie dwóch światów, które - przy
każdym spotkaniu ze sobą - zbliżają
się do krawędzi istnienia. Historia
ludzi, którzy zamieszkują jedno z
najbardziej niedostępnych i najtrudniejszych do życia miejsc na Ziemi
– Półwysep Czukocki. Oddzielony
wąską cieśniną od Alaski półwysep
leży na północno-wschodnim krańcu
Eurazji, nad Morzem Beringa i Czukockim. Obecnie żyją tu Rosjanie,
Czukcze i Eskimosi.
Film pokazuje, jak tradycja polowania na wieloryby skupia wokół
siebie różnych przedstawicieli lokalnej społeczności.

Dla mieszkańców syberyjskich
rubieży, gdzie czas jak gdyby stanął
w miejscu, ciągle żywa pozostaje
tradycja polowań na gigantyczne
walenie. W lokalnych wierzeniach
zajmują one miejsce szczególne,
choć Czukcze, Eskimosi czy Rosjanie żyjący dzisiaj w Lorino traktują
te wymierające zwierzęta przede
wszystkim użytkowo. Zbiorowy rytuał połowu dostarcza im pożywienia i
pozwala przetrwać w trudnych warunkach. Film kontempluje wpisaną w porządek natury codzienność
Półwyspu Czukockiego i odsłania
najbardziej brutalne strony życia w
miejscu zapomnianym przez Boga i
ludzi.

wie próbują przetrwać - porzuceni,
pozbawieni mądrości przodków i nadziei na przyszłość. Jednym z ostatnich źródeł życia i tradycji Czukczów

Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z reżyserem Maciejem Cuske,
który opowiadał o powstawaniu
dokumentu oraz o ciężkim życiu na
Półwyspie Czukockim. Odpowiadał
również na pytania widzów.
Oprac. i fot. Marcin Seroczyński
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