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Romantyczne inspiracje Stanisława Burandta

Romantyzm to epoka, która uchodzi za
najbardziej nasyconą uczuciami patriotycznymi w historii. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, a także Chopin to nazwiska
przywołujące nam skojarzenia z czasem
zaborów, klęską powstania listopadowego, Wielką Emigracją. Genialne dzieła, które tworzyli, najczęściej niestety
za granicą, przesiąknięte są nostalgią,
miłością ojczyzny, jej historii, tradycji i
pejzażu.
Takim poetycko – muzycznym repertuarem ugościł zebranych na niezwykłym
spotkaniu w chełmżyńskiej bibliotece
Stanisław Burandt. Zaprezentował program „A to Polska właśnie”, przygotowany wraz z córką Joanną Szmytkowską, która imprezę poprowadziła.
Stanisława Burandta nie trzeba w Chełmży nikomu przedstawiać. To wieloletni
działacz kultury w naszym mieście, od.
1960 r. instruktor artystyczny w Robotniczym Domu Kultury, założyciel i opiekun licznych grup artystycznych, reżyser
i scenarzysta wielu programów i spektakli. Największe sukcesy i osiągnięcia
uzyskał z Zespołem Pieśni i Tańca „Młoda Chełmża”, Dziecięcym Teatr Baśni,
kabaretem. Jest laureatem kilkunastu
nagród i wyróżnień, w tym odznaczeń
państwowych i resortowych. Znalazł
się w Honorowej Księdze Mieszkańców
Chełmży i otrzymał tytuł Zasłużony dla
Miasta Chełmży. Dlatego wśród słuchaczy znalazło się wielu byłych członków

grup artystycznych, uczniów, przyjaciół.
Niektórych z nich bohater wieczoru powitał osobiście z imienia i nazwiska.
Występ Burandta był przypomnieniem
klasycznego zestawu najbardziej reprezentatywnych fragmentów dzieł romantycznych. „Gospodarstwo”, „Koncert
Wojskiego na rogu”, czy „Rok 1812” z
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza przenosiły słuchaczy w świat szlacheckiego
obyczaju, a także nadziei niepodległościowych z początku XIX wieku. „Koncert Chopina” Artura Oppmana, „Chopin u Mickiewicza” Tadeusza Łopalewskiego czy słynny „Fortepian Chopina”
C. K. Norwida oddawały klimat Wielkiej
Emigracji, ukazując wzajemne relacje
między naszymi wybitnymi twórcami.
Program zamknęło brawurowo wykonane tłumaczenie Marsza Pogrzebowego Chopina według Kornela Ujejskiego.
Muzyka Chopina zresztą przez cały czas
była obecna jako podkład podczas występu.
Podczas recytacji Pana Stanisława panował nastrój skupienia, refleksji. Słuchacze dali się ponieść poezji, przeżywali,
czasem nawet dopowiadali wraz recytującym. Pan Burandt mówił z pasją, z
wyczuciem frazy, budował oryginalne
interpretacje. Wzbudzał podziw, recytując długie fragmenty utworów lub całe
wiersze.
Po zakończeniu występu podziękowaniom nie było końca. Jak powiedział

burmistrz Jerzy Czerwiński, wykonany program bardzo przystawał do tej
szczególnej, setnej, rocznicy odzyskania
przez Chełmżę niepodległości. Nadmienił również, że gdyby wymieniać zasługi
Pana Burandta, to w stuleciu by się one
nie zmieściły.
Spora kolejka z kwiatami i gratulacjami
złożona była głównie z osób, dla których
impreza była okazją na spotkanie z dawnym mistrzem. Pełni wrażeń, nierzadko
wzruszeni, przekazywali mistrzowi wyrazy szacunku i wdzięczność za zgotowanie wspaniałej uczty duchowej. Zapewniali, że czekają na kolejne odsłony
wieczorów z poezją patriotyczną.
Wiele osób podkreślało, że było to
wyjątkowe wydarzenia, że warto było
wyjść z domu, by przeżyć tyle wzruszeń,
spotkać niewidzianych od lat przyjaciół,
miło i pożytecznie spędzić czas.
Stanisław Burandt, obdarzony niesamowitą pamięcią, mimo pięknego wieku, wychodzi do nas z poezją wbrew
temu, że dziś stała się ona dla wielu
trudna w odbiorze, niemodna, niezrozumiała. Dba, by ją piękne zaprezentować, pokazać, co w niej najwspanialsze.
Postawa Pana Burandta motywuje, by
nie odpuszczać sobie rzeczy ważnych,
mimo wieku, trudności, przeciwieństw.
By nie zapomnieć o wielkiej polskiej poezji romantycznej, szukać w niej wzorów
i odniesień do naszej współczesnej rzeczywistości.
A. Brzozowska
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
PODSUMOWANIE PLEBISCYTU NA NAJLEPSZEGO
SPORTOWCA 2019
20 lutego 2020 r. odbyło się podsumowanie Plebiscytu na Najlepszego Sportowca 2019 roku. Głosowanie trwało od 10 do
31 stycznia 2020 r. Wyłoniono trzy zwyciężczynie:
I miejsce – Weronika Chojnacka z Klubu Sportów i Sztuk Walki
Samurai Spirit Dojo - 499 głosów.
II miejsce – Daria Plewa z Klubu Sportów i Sztuk Walki Samurai Spirit Dojo – 226 głosów.
III miejsce – Wiktoria Werner z Klubu Sportowo – Turystycznego „Włókniarz” – 154 głosy.
Za największe osiągnięcie sportowe uznany został sukces Bartosza Grabowskiego - wicemistrzostwo świata seniorów w
kajakarstwie w Szeged. Zawodnikowi przyznano nagrodę specjalną, którą wręczył burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński. Nagrody specjalne czekały również dla trzech chełmżan, którzy
swoją postawą zasłużyli na wyróżnienie. Należeli do nich: Tomasz Rzymkowski, Wiesław Budziak i Sławomir Jaworski.

PÓŁMARATON I CHEŁMŻYŃSKA
DZIESIĄTKA ODWOŁANE
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z realnym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-Co V2
informujemy, iż tegoroczna edycja Półmaratonu Chełmżyńskiego i Chełmżyńskiej Dziesiątki zostają odwołane.

INWESTYCJE NOWO ROZPOCZYNANE
W lutym br. Gmina Miasto Chełmża ogłosiła następujące postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego:
1. Remont elewacji i termomodernizacja budynków Małego
i Dużego Ratusza w Chełmży z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”, Zadanie nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynki Małego i
Dużego Ratusza”. Zakres przewidzianych prac obejmuje w
szczególności: remont pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich oraz pokrycia papowego, remont elewacji zewnętrznej, w tym renowację murów, a także realizację robót dociepleniowych ścian budynków Małego i
Dużego Ratusza od wewnątrz, stropów ostatnich kondygnacji, częściowo połaci dachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin realizacji
prac ustalono do dn. 25.09.2020 r.
2. Realizacja inwestycji z podziałem na zadania: Zadanie Nr
1: „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”,
Zadanie Nr 2: „Modernizacja przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3, budynek B”. Zakres przewidzianych do
prac obejmuje w szczególności: przebudowę i rozbudowę

części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 „B” o zewnętrzną, oddylatowaną klatkę schodową z szybem dźwigowym, wraz z adaptacją pomieszczeń znajdujących się na
poziomie +2 dla potrzeb utworzenia Środowiskowego
Centrum Aktywności, zakupem i dostawą wyposażenia
dla poszczególnych pomieszczeń, budowę placu zabaw i
siłowni zewnętrznej dla seniorów wraz z zakupem i dostawą wyposażenia i urządzeń, zagospodarowanie boiska
szkolnego. Ponadto inwestycja obejmuje adaptację pomieszczeń znajdujących się na poziomie 0 i +1 budynku B
na potrzeby przedszkola, rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej oraz budowę nowej klatki schodowej. Przebudowa pomieszczeń
będzie polegała na wydzieleniu m. in.: dodatkowych oddziałów przedszkolnych, składających się z szatni i sali zabaw z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego,
pomieszczeń cateringu ze zmywalnią, gabinetu dyrektora
i pomieszczeń socjalnych. Planowany termin realizacji
ustalono do dn. 24.07.2020 r.
3. „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w
Chełmży – etap II: Budynek MOPS”. Zakres przewidzianych do prac obejmuje w szczególności: docieplenie ścian
zewnętrznych budynku od wewnątrz pomieszczeń, stropu ostatniej kondygnacji, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Planowany termin realizacji
ustalono do dn. 15.09.2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych postępowań są dostępne na stronie internetowej: https://www.bip.
chelmza.pl/1532,zamowienia-publiczne [Menu podmiotowe /
Przetargi/Urząd Miasta/Zamówienia publiczne].

OBOWIĄZEK RODZICÓW ZAPEWNIENIA
UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA SZKOLNE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3
lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania
przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek
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rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 6 lat.
Obowiązek szkolny
Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązek
szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz
trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak, niż
do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w
szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w
danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Obowiązek szkolny
spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka
do szkoły;
2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4. informowania, w terminie do 30 września każdego roku,
dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku w innej szkole.
Obowiązek nauki
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia
się przez:
1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne
kursy zawodowe.
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane
również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub
szkoły:
1. za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i
organy administracji rządowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje
się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno–
wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i
szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte,
może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko
odpowiednio obowiązku poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe, niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przed-

szkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega
egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji. Na gruncie ustawy z dnia 17 czerwca 1966
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019 r., poz.1438 z późn. zm.) obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym. Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania
realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jest grzywna w celu
przymuszenia. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako
osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej,
nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. Przez
niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie
wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce.

NIERUCHOMOŚĆ GMINNA PRZEZNACZONA DO
SPRZEDAŻY
Burmistrz Chełmży przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
• lokal użytkowy położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16, o powierzchni 351,80 m2. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł. Przetarg zaplanowano na dzień
20 marca 2020 r. na godzinę 900 w Sali Mieszczańskiej
Urzędu Miasta. Podstawowym warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 60.000,00
zł do 17 marca 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo w
dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia
oferentów do licytacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu: www.bip.chelmza.pl w zakładce: Przetargi
>Urząd Miasta >Nieruchomości lub w Małym Ratuszu, I piętro
w biurze nr 17.

ODPADY KOMUNALNE
W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, od
dnia 16 marca 2020 r. płatności w kasie Urzędu Miasta Chełmży można dokonywać jedynie za pomocą karty płatniczej.
Dla osób deklarujących chęć dokonania opłaty za odpady komunalne za pomocą przelewu, przypomina się, iż indywidualne numery kont bankowych płatników przedmiotowej opłaty,
zostały umieszczone na zawiadomieniach w sprawie zmiany
stawki z tytułu opłaty za odpady komunalne przesyłanych
Państwu w lutym br.

LOKAL MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miasta Chełmży przeznacza do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego:
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•

lokal mieszkalny, położony w Chełmży przy ul. Gen. Wł.
Sikorskiego 48 o powierzchni 23,64 m2, składający się z 1
pokoju, kuchni, łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu
wynosi 44.000,00 zł, przetarg zaplanowano na dzień 9
kwietnia 2020 r. na godzinę 9:00 w Sali Mieszczańskiej
tut. Urzędu. Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.800,00
zł do dnia 6 kwietnia 2020 r. oraz osobiste stawiennictwo
w dniu przetargu.
Szczegółowe informacje oraz pozostałe warunki dopuszczenia
oferentów do licytacji zamieszczone zostały na stronie internetowej tut. Urzędu: www.bip.chelmza.pl w zakładce: Przetargi >Urząd Miasta >Nieruchomości lub w Małym Ratuszu, I
piętro w biurze Nr 17.

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA
Burmistrza Miasta Chełmży przypomina o obowiązku wyłożenia trucizny przeciwko gryzoniom w dniach od 1 kwietnia do
30 kwietnia br. we wszystkich obiektach znajdujących się na
terenie nieruchomości położonych w granicach gminy miasta
Chełmży. Stosownie do zapisów Rozdziału 9 Załącznika Nr 1 do
uchwały Nr X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia
2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy miasta Chełmży, do przeprowadzenia akcji
odszczurzania nieruchomości, zobowiązani są właściciele i
współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie oraz inne podmioty władające nieruchomością.
Kontrolę wykonania postanowień ww. uchwały w przedmiotowym zakresie przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Straż Miejska w Chełmży. W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązku
przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości, na właściciela
może zostać nałożona kara grzywny, wymierzona w trybie i na
zasadach zawartych w Kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ROCZNE
PODSUMOWANIE
W pierwszym kwartale 2020 r. przeprowadzone zostały roczne, podsumowujące zebrania wszystkich wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Chełmża posiada procentowy udział.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono
zobowiązany jest zwołać zebranie ogółu właścicieli, co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Wszystkie spotkania zostały przeprowadzone zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem.
Przedmiotem zebrań było w szczególności:
• uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu;
• ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono;
• sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie
udzielenia mu absolutorium.

TYMCZASOWA ZMIANA FUNKCJONOWANIA PSZOK-U
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmży
działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
poz. 374) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020
poz. 433) oraz dalszymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa informuje, iż od dnia 28 marca 2020 r. do
dnia 11 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Chełmży będzie nieczynny. W pilnych
przypadkach kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 56
675 22 06 lub mailowy: zgk@zgk-chelmza.pl.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

KOMINEK Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
W dniu 22 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zostali zaproszeni na Kominek z okazji Dnia Myśli
Braterskiej i 75. rocznicy śmierci bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego. Uroczystość przygotowali toruńscy
harcerze. Pokazano wzruszające przedstawienie o postaciach, które tworzyły ruch skautowy, swoim życiem i postępowaniem utrwalały harcerskie wartości. Uroczystość okraszono piosenkami śpiewanymi przy
ognisku, na harcerskich zbiórkach i zlotach.
W czasie uroczystości wręczono również medale zasłużonym w służbie harcerskiej oraz dyplomy i nagrody
dla uczestników konkursów, których tematem przewodnim był Błogosławiony.
Uczniowie i uczennice z SP 3 również zostali nagrodzeni: Zuzanna Irla i Wiktoria Szymańska z klasy VIc,
Daniel Bering i Nikodem Zaporowicz z klasy VIIa, Julia Bajerska, Julia Kowalewska i Małgorzata Stanisławska
z klasy VIIIb to skład zespołu, który dwa tygodnie temu wystartował w grze terenowej o bł. ks. phm. S. W.
Frelichowskim. Drużyna zwyciężyła, zajmując I miejsce. W indywidualnym konkursie wiedzy o Błogosławionym także posypały się nagrody. Daniel Bering zajął I miejsce, a Zuzanna Irla, Julia Bajerska, Julia Kowalewska otrzymały wyróżnienia.
tekst: Szkoła Podstawowa nr 3
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Burmistrz czytał dzieciom

W dniu 3 marca w Przedszkolu Miejskim nr 2 gościł Dariusz Łubkowski autor bajek i wierszy dla dzieci, a ostatnio także opowiadań kryminalnych. Opowiadał o swojej
pracy pisarskiej i sympatii do książek. Na spotkanie zaproszono także burmistrza Chełmży - Jerzego Czerwińskiego, który przeczytał dzieciom jedną z bajek. Zaangażowanie włodarza miasta zostało nagrodzone przez
dzieci brawami. Wiersz „O śwince, która chciała umieć
pływać” przeczytała Pani Dorota Kurkowska – dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 2. Burmistrz, z kolei nagrodził Dariusza Łubkowskiego za działalność na rzecz Chełmży. Podziękował także za dziesięć lat pracy pisarskiej,
wręczając okolicznościowy medal.
Dzieci przygotowały dla burmistrza oraz autora miłe
przyjęcie śpiewając piosenki. Maluchy podziękowały Dariuszowi Łubkowskiemu, wręczając specjalny dyplom.
Przedszkolanka Krystyna Kwiatkowska, autorka rysunków do chełmżyńskich bajek przekazała autorowi nowe
prace do kolejnej książki.

Przedszkolaki w bibliotece
Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się
od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym
czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
Przedszkole Miejskie nr 1 w Chełmży promuje wśród
swoich podopiecznych czytelnictwo, a jedną z form są
zajęcia w bibliotece dla dzieci w Chełmży. Tym razem bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy KRASNOLUDKI
Przedszkolaki dowiedziały się co należy zrobić, aby stać
się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz
poznały zasady wypożyczania książek Dzieci dowiedziały się także jak należy dbać o książki. Krasnoludki wraz z
panią bibliotekarką recytowały wiersz o Kubusiu Puchatku oraz wysłuchały opowiadania pt ,,Basia i przygoda w
bibliotece”. Na zakończenie spotkania czekała na dzieci
niespodzianka – przedstawienie w japońskim teatrzyku
kamishibai.
tekst: Przedszkole Miejskie nr 1

XIX Festiwal Piosenki
„Śpiewajmy Razem”
ŚPIEWAJMY RAZEM
XIX Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, zorganizowany
przez PiMBP – Chełmżyński Ośrodek Kultury i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, odbył się w dniu
28.02.2020r., w sali imprezowej Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury. Do konkursu stanęło 60 wykonawców w 46 prezentacjach. Wszystkie piosenki oceniało Jury, w składzie: Piotr Janiszewski – dyrektor Szkoły Muzycznej w Chełmży, Krzysztof
Szulc – wykładowca tejże szkoły, Nikodem Sołtys – przedstawiciel chóru „Św. Cecylia” w Chełmży.
Podkreślając bardzo wysoki poziom prezentacji jury przyznało
nagrody:
W kategorii 7 – 9 lat:
I miejsce – (Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukacja” Toruń)
I miejsce – Lena Lewandowska (SM 1 st. Czernikowo)
II miejsce – Lena Wieczyńska (SM 1 st. Czernikowo)
II miejsce – Lena Wojciechowska (GCK Mała Nieszawka)
III miejsce – Nina Pękala (SSPS „Edukacja” Toruń)
III miejsce – Amelia Lewandowska (Przedszkole Publiczne
Czernikowo )
Kat: zespoły
I miejsce – Mały E-Zespół (SSPS „Edukacja” Toruń)
W kategorii 10 – 13 lat:
Nagrody główne:
Nagroda Burmistrza Chełmży – Lena Biernat (SP Osówko)
Nagroda Starosty Powiatowego – Natalia Dobrowolska (SM 1
st. Czernikowo)
I miejsce – Sandra Wnukiewicz (Publiczna SM 1 st. Lipno)
II miejsce – Natalia Redecka (Publiczna SM 1 st. Lipno)
II miejsce – Oliwia Pawelec (SP 5 Chełmża)
III miejsce – Milena Barańska (SSPS „Edukacja” Toruń)
III miejsce – Anna Korzestańska (SP 32 Toruń)
III miejsce – Wiktoria Pawłowska (GCK Mała Nieszawka)
Wyróżnienie - Amelia Rumińska (SP Czernikowo)
Wyróżnienie – Julia Nowicka (Centrum Muzyczne RIFF Toruń)
Kat: zespoły
I miejsce – PRESTO (SP Czernikowo)
II miejsce – Zespół wokalny (SP 5 Chełmża)
III miejsce – Chłopaki z Edukacji (SSPS „Edukacja” Toruń)
W kategorii 14 – 16 lat:
I miejsce – Zuzanna Worek (SM 1 st. Czernikowo)
II miejsce – Julia Drozdowska (Publiczna SM 1 st. Lipno)
III miejsce – Laura Jeżewska (SSPS „Edukacja” Toruń)
Wyróżnienie – Magdalena Sobecka (IX LO Toruń)
Wyróżnienie – Marta Sobocińska (Publiczna SM 1 st. Lipno)
Decyzją jury powiat toruński na Wojewódzkim Przeglądzie reprezentować będą:
(10 – 13) : Lena Biernat (SP Osówko)
Natalia Dobrowolska (SM 1 st. Czernikowo)
(14 – 16) : Zuzanna Worek (SM 1 st. Czernikowo)
Patronat i nagrody główne: Urząd Miasta Chełmża,
Starostwo Powiatowe w Toruniu
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ODDAŁ ŻYCIE ZA NIEPODLEGŁOŚĆ
por. Gerharda Rossbacha.

28 stycznia 1919 r. doszło w Chełmży do zbrojnych
starć pomiędzy oddziałami Grenzschutzu dowodzonymi przez por. Gerharda Rossbacha i miejscową
ludnością. W walkach tych zginęli: Jan Szczypiorski,
Antoni Kiełbasiewicz, Edward Zieliński, Kazimierz Lewandowski, Franciszek Rosiński, Weronika Żurawska
oraz Alfons Wiliński. Pamięć o tym wydarzeniu była
stale żywa wśród mieszkańców, a bohaterska śmierć
młodego Janka Szczypiorskiego stała się jednym z powodów powołania komitetu, a potem budowy pięknego pomnika upamiętniającego ofiary walk. Taką
decyzję podjął zarząd Koła Weteranów Narodowych
na wniosek prezesa Jana Więckowskiego, uczestnika
walk powstańczych.
31 października 1938 r. utworzono komitet wykonawczy, który rozpisał konkurs na projekt pomnika.
Na czele komitetu stanął wspomniany Jan Więckowski, a jego zastępcą został Stanisław Kozłowski mistrz
rzeźnicki. Do konkursu zgłoszono siedem projektów,
w tym własnoręcznie sporządzony przez Jana Więckowskiego, i właśnie ten szkic był na tyle przekonujący, że dla upamiętnienia poległych powstańców
postanowiono go przyjąć. Miejsce pomnika wybrano
jednogłośnie – miał się on znajdować na tak zwanym
nowym cmentarzu, w miejscu wspólnego pochówku
wszystkich poległych. Rozpoczęto jednocześnie zbiórkę pieniędzy na pomnik, o co osobiście zabiegali Jan
Więckowski i Stanisław Kozłowski.
Jan Szczypiorski (1891–1919) – działacz niepodległościowy, członek Straży Ludowej i Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza.
Urodził się 18 grudnia 1891 r. w Sławkowie (gmina Chełmża). Jego rodzicami byli Franciszek i Anna z domu Pawska. Jan miał brata Bronisława i cztery siostry: Bronisławę,
Walerię, Martę, imienia czwartej nie udało się ustalić. Cała
rodzina po jakimś czasie przenieśli się do Chełmży, gdzie
Jan zaczął pracować jako murarz. 21 listopada 1913 r. ożenił się z Anastazją Pawlikowską (ur. 1891 r., zm. 1984 r. w
Szczecinie). Zamieszkali przy ul. 3 Maja 5. Urodziło się im
troje dzieci: Kazimierz (ur. 1912 r., zm. 1979 r. w Gdańsku),
Alfons (ur. 1913 r.) i Monika (ur. 15 lipca 1916 r.).
W czasie I wojny światowej Jan został wcielony do armii
niemieckiej. Po zakończeniu wojny w warunkach kształtowania się państwowości polskiej i jego granic 20 listopada
1918 r. wstąpił do Straży Ludowej oraz został członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza. Brał czynny udział w
obronie miasta w 1919 r. przed oddziałami Grenzschutzu

Główne uroczystości odsłonięcia pomnika zaplanowano na 28 i 29 stycznia 1939 r. Do tego czasu prezes
Koła Weteranów Powstań organizował spotkania z
uczestnikami walk powstańczych podczas których odczytywał sprawozdania z realizacji prac dotyczących
miejsca pamięci. Jedno z takich spotkań odbyło się w
Hotelu Pomorskim, a jego uczestnikami byli weterani
walk z oddziałami Rossbacha z całej Polski. Omawiano również program uroczystości, jakie planowano
zorganizować w styczniu 1939 r.
Niestety pomnik niedługo upamiętniał chełmżyński
patriotyzm, ponieważ został zburzony po wkroczeniu
wojsk niemieckich do Chełmży w 1939 r.
Dopiero 28 stycznia 1975 r. z inicjatywy ZBOWID-u postawiono na tym miejscu nieco skromniejszy pomnik.
Na nowym monumencie widniał napis: „Tu spoczywają ofiary najazdu i terroru Grenzschutza – Rossbacha,
które zginęły w Chełmży dnia 28 stycznia 1919 r.”. Z
kolei 24 stycznia 1979 r. dodano tablicę z napisem: „W
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nana podobizna w formie rzeźby jej
ojca klęczącego przy ołtarzu. Mówiła ona, że wyglądał jak żywy.
Materiały o Janie Szczypiorskim
znajdowały się również w Izbie Pamięci Szkoły Podstawowej nr 1 w
Chełmży. W latach 70. XX w. gościła w niej Anastazja, żona Janka
Szczypiorskiego, która opowiedziała
historię męża. Żona Jana Szczypiorskiego wraz z córką, zięciem i wnukiem wyprowadziła się do Szczecina
dopiero w 1945 r.

60-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Hołd Bohaterom pomordowanym przez oddziały Grenzschutzu
oddają ZBOWID, młodzież szkolna,
harcerstwo, społeczeństwo miasta
Chełmży”.
Jak wiadomo, Jan Szczypiorski
zginął na Kuchni, podczas ataku na
oddział konny Grenzschutzu przeprowadzonego z przydrożnego
rowu. Wówczas zza konnicy wysunął
się pluton karabinów maszynowych
pod dowództwem por. Kunowa i
na powstańców spadł grad kul. Jan
Szczypiorski, chcąc powstrzymać
ostrzał zaatakował dowódcę plutonu i został śmiertelnie ranny. Dla
upamiętnienia m.in. tych wydarzeń
postanowiono zbudować pomnik na
drodze prowadzącej z Chełmży do
Wąbrzeźna w okolicy Kuchni.
W miejscu, gdzie zginął, stanął pomnik. Ziemię pod upamiętniający
bohaterską śmierć monument ofiarował Józef Sulecki z Kuchni. Pomnik
w postaci krzyża pamiątkowego uroczyście odsłonięto 7 września 1931
r. Inicjatorem upamiętnienia czynów
poległego w młodym wieku Janka
Szczypiorskiego był Związek Byłych
Uczestników Powstań Narodowych
– Grupa Chełmża.
W uroczystości odsłonięcia pomnika brali udział m.in.: Anastazy Gra-

bowski, Franciszek Rubiński, Julian
Wiśniewski, Edmund Beszczyński,
Tomasz Slesicki, Stanisław Brąszkowski, Józef Krzywdziński, Stanisław
Majewicz, Franciszek Piekarski, Józef Raniszewski, Ignacy Kryszczyński,
Władysław Kłosowski, Ludwik Sikorski, Władysław Jurkiewicz, Kazimierz
Leszczyński, Bernard Pepliński, Marian Rydlewski, Jan Więckowski, Józef Więckowski i Józef Łopaciński. Pomnik zniszczyli hitlerowcy w 1939 r.
Drugi monument odsłonięto 15
lipca 1960 r. Był zbudowany z kamieni, betonu i miał owalny kształt. Do pomnika
przytwierdzono tablicę z
napisem: „Poległym w walce z naporem germańskim
mieszkańcom miasta w
550. rocznicę zwycięstwa
grunwaldzkiego. Społeczeństwo Chełmży”. Natomiast 1
września 1989 r. wykonano
inny pomnik, który stoi do
dziś. Widnieje na nim napis:
„Poległym w walce z naporem germańskim w 1919 r.
w latach 1939–45 w 50-tą
rocznicę napaści Niemiec
hitlerowskich na Polskę –
Społeczeństwo”.
Według relacji córki Jana
Szczypiorskiego w kapliczce
na Białej Górze była wyko-

Najstarszy syn Jana Szczypiorskiego Kazimierz nie tylko był podobny
do ojca z wyglądu, ale także odziedziczył po nim ducha i wolę walki o
sprawiedliwość. Przed II wojną światową był zawodowym wojskowym,
dosłużył się stopnia sierżanta. Służył w Warszawie. Był dwukrotnym
obrońcą stolicy w czasie kampanii
wrześniowej w 1939 r. Następnie
jako żołnierz Armii Krajowej brał
udział w Powstaniu Warszawskim.
W czasie wojny w Chełmży szukali
go Niemcy – bezskutecznie. Po wojnie ze względu na przynależność do
AK musiał ukrywać się przed komunistami.
Marcin Seroczyński
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W 75. rocznicę wywózki
W dniu 21 lutego 2020 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę
deportacji mieszkańców Chełmży do
ZSRR. Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej w intencji Sybiraków, którą
odprawił proboszcz naszej parafii ksiądz
kanonik Krzysztof Badowski. Po mszy
świętej ulicami miasta przeszedł marsz,
kierujący się do tablicy pamiątkowej
umieszczonej przy ulicy Sądowej. Tam
odbyła się kolejna cześć uroczystości.
Przy tablicy upamiętniającej ofiary tragicznych wydarzeń lutego 1945 r. prowadzący uroczystość Henryk Zatorski odczytał list córki śp. Leszka Masłowskiego
— Sybiraka, adresowany do mieszkańców Chełmży. Jego treść zawierała także
osobiste wspomnienia. W tym miejscu
przemawiali także: Burmistrz Chełmży

Jerzy Czerwiński oraz Jan Myrcha Prezes
Związku Sybiraków w Toruniu.
Za aktywną działalność na rzecz Sybiraków oraz udzielane latami wsparcie
Odznakę Honorową Sybiraka otrzymał
Janusz Kalinowski Przewodniczący Rady
Miejskiej Chełmży.
Kwiaty pod tablicą oprócz Burmistrza
Chełmży i przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży złożyli także: Paweł Polikowski Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego, członek Zarządu Powiatu
Toruńskiego Kazimierz Kaczmarek oraz
liczne delegacje, w tym młodzież szkolna.
Dalsza część uroczystości odbyła się w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie przygotowano wystawę
pod tytułem „Wspomnienie o Sybiraku
Leszku Masłowskim”.

z Wierusza-Kowalskiego. Obraz zawieziony do oprawy do Bydgoszczy, nigdy
już stamtąd nie wrócił.
I jeszcze ojciec pędzący ze mną o świcie
motocyklem Jawa do Torunia, bo zaspaliśmy i nie zdążyłam na pociąg, którym
miałam jechać na wycieczkę. Szaleńcza
jazda, na szczęście pustą wtedy szosą,
pozwoliła mi zdążyć na przesiadkę do
Poznania.
Mam też przed oczami scenę nieco późniejszą – Ojciec z uchem przy trzeszczącym radiu, którego słuchał co wieczór,
chociaż niewiele można było zrozumieć.
Tak dowiedziałam się o istnieniu Radia
Wolna Europa. Ojciec powtarzał, że tylko
stamtąd można poznać prawdę o tym,
co faktycznie dzieje się w Polsce. No cóż,
to był świat bez Internetu, dla młodzieży
zapewne niepojęty.
Widzę też spotkania przy herbacie z towarzyszem niedoli, panem Sylwestrem
Lewandowskim, z którym mógł bezpiecznie i szczerze powspominać. Pan
Sylwester już wtedy zbierał materiały o
łagrach będąc głęboko przekonanym, że
kiedyś o wywózkach na Nieludzką Ziemię
będzie głośno.
Pamiętam też zimy, kiedy z trudem łapał
świszczący, astmatyczny oddech – pamiątkę z tamtego okrutnego czasu, który
zniszczył na zawsze zdrowie nastoletniego chłopaka.
Ojciec dawał też swoim przykładem
lekcje tolerancji. Kiedy ówczesnym zwyczajem wymieniałam listy z ukraińską

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę
uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach upamiętniających gehennę chełmżyńskich Sybiraków, mimo że 5 stycznia
minęła rocznica śmierci jednego z nich –
naszego Ojca Leszka Masłowskiego.
Pani dyrektor Urszula Meszyńska poprosiła mnie niedawno: „może byś coś napisała o Ojcu” ?
To bardzo trudne zadanie. No bo jakże
w kilkuminutowym wystąpieniu zawrzeć
90-letnie życie ?
Pomyślałam, że skoro pasją Ojca było
malowanie, to może mnie uda się nama-

lować słowami obrazy, które zapamiętałam z naszego życia.
Najstarszy, który utkwił mi w pamięci,
to widok Ojca pochylonego nad kuchennym stołem jeszcze w kamienicy
przy Paderewskiego, malującego...obraz
oczywiście. Kolejny o religijnej tematyce,
którymi obdarowywał rodzinę. Taka była
wówczas moda: w sypialni nad łóżkiem
obowiązkowo musiał wisieć „święty obrazek”. U nas też taki był: Jezus idący
przez łany zboża.
Ale był też inny, który lubiłam szczególnie – napad wilków na sanie, które ciągnęły spłoszone konie. Tematyka wprost
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koleżanką, kazał mi wysłać jej paczuszkę
z kosmetykami, jakże ważnymi dla nastolatki. Mówił, że oni mają znacznie większą biedę i że nas już raczej nigdzie nie
wywiozą.
Jak bardzo miał rację przekonał się wiele lat później, kiedy wyjechał z delegacją
do Siewiernej Griwy.
„Potworna nędza i strach”- mówił po powrocie. „Tam czas się zatrzymał”.

I ostatnie lata, kiedy ogromną radość
sprawiała mu działalność w Związku Sybiraków.
Zawsze podkreślał swoją wdzięczność za
wspieranie sybirackich działań dla pana
Jerzego Czerwińskiego, którego nie tylko
cenił, ale i po ludzku po prostu bardzo
lubił.
Pamiętam też swoją korektę jego wspomnień, którym nadałam tytuł „Zraniona

młodość”.
Złościłam się, ze ciągle pisze o głodzie,
że zapomniał o malarii, która omal nie
pozbawiła go życia, już po powrocie do
Chełmży.
Odpowiedział, że słowo łagier do końca życia będzie dla niego synonimem
potwornego głodu, którego niczym w
tamtych warunkach nie można było zaspokoić.
I że nikt, kto tego nie doświadczył, nie
jest w stanie zrozumieć.
Jakby na potwierdzenie tych słów, w jakimś artykule poświęconym Marianowi
Kociniakowi przeczytałam niedawno: „
obrazowi wojny towarzyszy wspomnienie wszy, dojmującego głodu i największego marzenia dzieciństwa: żeby się w
końcu do syta najeść. Choć raz”
Tego chyba rzeczywiście nikt, kto głodu,
zimna i wszy nie doświadczył, nie jest w
stanie zrozumieć. Przyjąć do wiadomości tak, ale zrozumieć?
I tylko miał nadzieję, że kiedy Jego zabraknie, zapał następnych pokoleń nie
osłabnie, a wraz z nim i pamięć o wywiezionych.
Taki był nasz Ojciec - Sybirak
Małgorzata Masłowska
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Klub Kręglarski w Chełmży

„Klub kręglarzy – grono ochotniczej młodzieży w Chełmży” był
to klub założony w 1908 r. składający się głównie z polskiej młodzieży. Jego członkowi urządzali
w hotelu „Concordia” zawody,
wieczornice i zabawy. Z informacji archiwalnych wynika, że klub
kręglarski działał w Chełmży w
1914 r. korzystając z kręgielni w
„Concordii” i „Villa Nova”. Opiekunem klubu był Edmund Krzyciński.
Członkowie klubu kręglarskiego prowadzili również bogate
życie towarzyskie, spotykając się
na zabawach i różnego rodzaju
imprezach organizowanych przez
Edmunda Krzycińskiego, związanego z kręglarstwem do 1912 r.
Klub Kręglarski „Bęc”
Członkowie klubu kręgarskiego reaktywowanego po I wojnie
światowej uczestniczyli w wielu
zabawach i imprezach towarzyskich organizowanych w większości w „Villa Nova”. Jedną z takich
zabaw zorganizowano w 1927 r.,

a przygrywała kręglarzom orkiestra z Inowrocławia. W okresie
międzywojennym początkowo
bractwo organizowało zawody w
kulaniu codziennie w godzinach
od 1800 do 2400, a nagrody dla
najlepszych wystawione były w
sklepie Teodora Muszytowskiego. Nieco później kulano raz w
tygodniu, tylko w środy. Pierwszy
puchar środowego kulania zdobył
Alojzy Gołębiewski . W tym okresie prezesem Klubu Kręglarskiego „Bęc” był Julian Wiśniewski,
którego w 1928 r. uhonorowano
łańcuchem za rywalizację sportową. Udekorowano również rycerzy klubu, a byli to: F. Czajkowski i S. Wielgosz. Zorganizowano
także zawody w „Villa Nova”,
gdzie najwyższe premie zdobył:
Kąpieliński z Inowrocławia, ale
także na liście rankingowej znalazło się sporo chełmżan, a wśród
nich Franciszek Krzyżaniak, jeden z najlepszych graczy w kręgle w Chełmży, uczestnik wojny
polsko – bolszewickiej, patriota
oraz członek Kurkowego Brac-

twa Strzeleckiego. F. Krzyżaniak
zajął w tych zawodach czwarte
miejsce najwyższe spośród chełmżyńskich graczy. Oprócz F. Krzyżaniaka na liście premii znaleźli
się Wielgosz, Pilipczuk, Józef Janiszewski, Bronisław Murawski,
Araszewski, Władysław Krysiński,
Józef Muzalewski . W tym czasie
klub kręglarski liczył 49 członków.
W 1928 r. odbyło się walne
zebrania klubu kręglarskiego, na
którym zadecydowano o udziale
w obchodach 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Chełmży oraz postanowiono
ufundować gwóźdź do sztandaru
druhów.
W 1929 r. królem kulania został
Julian Wiśniewski, o jego zwycięstwie zadecydowała największa
ilość punktów zgromadzona na
koncie. Wyprzedził on takich graczy, jak: Grubeckiego – gospodarza „Villa Nova” i Władysława
Krysińskiego, którzy zyskali tytuły
pierwszego i drugiego rycerza.
W tym roku nastąpiła zmiana w
zarządzie i stanowisko sekretarza
objął Bolesław Feeser. W tym
samym roku od 29 czerwca do
14 lipca zorganizowano wielkie
kulanie, w którym wzięli udział
kręglarze z Bydgoszczy, Inowrocławia, Poznania, Brodnicy, Jabłonowa, Kruszwicy i Świecia.
Najlepszym zawodnikiem, który
uzyskał pierwszą premię, okazał
się Franciszek Krzyżaniak, zdobywając aż 52 punkty. Oprócz niego
na liście premiowej znalazło się
jeszcze kilku chełmżan, a mianowicie 5 m. zajął Wielgosz (49
pkt.), 6 Józef Jackowski (49 pkt.),
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7 Julian Wiśniewski (48 pkt.), 11
Pilipczuk (48 pkt.) i 15 Władysław
Krysiński (47 pkt).
W dniach 16 – 17 lipca 1930 r.
w sali „Villa Nova” członkowie
klubu zorganizowali wielkie kulanie o godność króla i rycerzy. Po
zaciętej rywalizacji królem został
Alojzy Gołębiewski, zdobywając
330 pkt. Na 50 rzutów godność
pierwszego rycerza otrzymał Julian Wiśniewski (324 pkt.), a drugim rycerzem był Maksymilian
Zieliński. Ponadto w dorocznym
kulaniu udział wzięli:
We wrześniu 1930 r. nastąpiła
zmiana w zarządzie Klubu Kręglarskiego „Bęc”, funkcję skarbnika
objął Alojzy Dylewski. W 1931 w
klubie uważanym za najbogatszy,
w okresie międzywojennym nastąpił kryzys, stopniowo ustawała
szeroka działalność członków, co
było widoczne w coraz rzadszej
organizacji zawodów. Ograniczano się tylko do rocznych kulań
królewskich. Rok później królem
został artysta malarz Józef Janiszewski, pierwszym rycerzem
Franciszek Czajkowski, a drugim
Józef Jackowski. W tym okresie
zarząd klubu kręglarskiego stanowili: Józef Muzalewski – prezes,
Bolesław Feeser – wiceprezes,
Czesław Liedtke – skarbnik i Alojzy Dylewski – sekretarz.
W 1932 r. „Bęc” powołał nowy
zarząd w osobach: prezesem został Julian Wiśniewski sekretarz
policji państwowej, funkcję wiceprezesa powierzono Wiktorowi Olszewskiemu, skarbnikiem
mianowano Bolesława Feesera, a
sekretarzem został Antoni Runge,
na jego zastępcę wybrano urzędnika gazowni Czesława Liedtke.
Kręglarze dysponowali swoim

sztandarem, gdzie na awersie
widniał orzeł w koronie oraz
napis „Klub Kręglarzy Chełmża
1907”.
W 1933 r. Klub Kręglarzy „Bęc”
obchodził uroczystość jubileuszową 25-lecia powstania. Z tej okazji
odbyło się uroczyste kulanie oraz
zabawa. W roku jubileuszowym
trzon klubu stanowili: A. Młynarek, A. Dylewski, N. Komowski, J.
Janiszewski, W. Olszewski, J. Jackowski, M. Zieliński, J. Grubecki,
F. Miemczyk, Z. Sarnecki, A. Runge, C. Liedtke, T. Wielgosz, A. Gołębiewski, B. Feeser, F. Murawski,
W. Wiśniewski, B. Pieńczewski, A.
Krupecki i W. Pokorski .
W okresie międzywojennym
„Bęc” rywalizowało z drugim
klubem kręglarskim „Wiwat” założonym w 1933 r. Członkowie
tego klubu mieli swą kręgielnię
w „Concordii”, gdzie w latach
następnych urządzano zawody i
zabawy. Nagrody dla najlepszych
kręglarzy wystawione były w
sklepie Sylwestra Muszyńskiego.
Niestety nie zachowało się zbyt
wiele dokumentów archiwalnych
pozwalających na szersze omówienie działalności „Wiwatu”. W

Miejskiej Izbie Muzealnej biblioteki chełmżyńskiej zachował się
jedynie łańcuch klubu przyznawany królowi dorocznego kulania.
W dniu 20 kwietnia 1938 r. w
lokalu „Villa Nova” walnemu zebraniu kręglarzy „Bęc” przewodniczył senior Józef Janiszewski.
Program spotkania przewidywał
wybór zarządu, do którego wybrano następujące osoby: M.
Zieliński – prezes, J. Jackowski –
wiceprezes, A. Wilamowski – sekretarz, W. Zatorski – zastępca sekretarza, J. Grubecki – skarbnik.
Ławnikami zostali M. Jędrzejewski i Lubiewski. Następnie dyskutowano o obchodach 30-lecia
klubu przypadającego w 1938 r.
W 1939 r. w dorocznym kulaniu zwyciężył Jan Grubecki (325
pkt.), a godności pierwszych rycerzy zdobyli Kazimierz Kryger (311
pkt.) i Alojzy Talkowski (307 pkt.).
Działalność obydwu klubów
kręglarskich, jak i wielu organizacji zakończył wybuch II wojny
światowej. Po 1945 r. niestety
nie wskrzeszono bogatej w okresie międzywojennym działalności
kręglarzy.
Marcin Seroczyński
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ZABYTKOWE ORGANY W POLSCE

Czyli, najpiękniejsze znaczki w historii Poczty Polskiej
Odkąd w roku 1860 pojawił się polski
znaczek pocztowy, jest to pierwsza w
dziejach Poczty Polskiej emisja poświęcona tej tematyce. I uwaga: jej inicjatorem jest chełmżanin(!) Marian Dorawa.
Postać doskonale znana mieszkańcom
miasta nie tylko z racji zainteresowań
filatelistycznych i związanych z jak najogólniej rozumianą kulturą, lecz także zawodowych. Z wykształcenia jest
bowiem konserwatorem zabytków ze
specjalizacją: ratowanie i ochrona zabytkowych organów, której – co należy
podkreślić – jest prekursorem.

Następne organy pojawiły się 16 września 2017 roku. Od tej chwili wszystkie
następne bloki będą zawierać już tylko
po jednym znaczku, ale w powiększonym formacie. Tutaj znaczek o nominale 11 zł poświęcony jest organom
barokowym Bazyliki Katedralnej Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny
w Pelplinie. Również technika druku
identyczna jak powyżej. Tu odnajdziemy
także wątek chełmżyński. Otóż to właśnie do Pelplina przeniesiono w 1824
roku z Chełmży stolicę biskupią Diecezji
Chełmińskiej.

Pomysł, aby nasza Poczta wydała takie
znaczki – jak się zwierzał w rozmowie
ze mną p.Marian, dojrzewał u niego od
dawna. Najpierw jednak należało przekonać najwyższe władze pocztowe, bo
realizacja jakiejkolwiek zresztą emisji
nie jest sprawą prostą zwłaszcza, gdy
mamy do czynienia z jednej strony z tak
rzadkim i poważnym tematem, z drugiej koniecznością zaangażowania wielu
wysokiej klasy profesjonalistów, którzy
będą dzieło realizować także od strony
merytorycznej. Ale udało się! Wytrwałość i konsekwencja w działaniu przyniosła wspaniały rezultat, o czym możemy się przekonać z ilustracji walorów
zamieszczonych na sąsiedniej stronie
okładki.

Trzeci w kolejności blok z organami
Poczta wydała 3 czerwca 2018 roku (pośrodku). Instrument pokazano z ujęcia
bocznego na znaczku o nominale 6,80
zł. Przedstawia organy manierystyczno-barokowe z franciszkańskiego kościoła
św. Trójcy w Gdańsku. Tym razem druk
wykonano tylko offsetem, ale za to z
tzw. suchym tłoczeniem, czyli mówiąc
bardziej zrozumiale, ikona z ilustracją
organów jest wypukła.

Pierwsza organowa emisja ukazała się
30 lipca 2015 roku w formie bloku,
gdzie znalazły się dwa znaczki o nominałach 8,30 zł i 4,20 zł. Należy zauważyć, że obydwa znaczki tworzą całość,
które ukazują organy barokowe kościoła
klasztornego Cystersów w Jędrzejowie.
Druk wykonany stalorytem i offsetem
sprawia niesamowite wrażenie wielkiej
delikatności i takiej skali mikroskopijnych szczegółów, które można w pełni
podziwiać dopiero pod szkłem powiększającym.

21 czerwca 2019 roku cykliczna emisja
wzbogaciła się o szczególny walor, ponieważ związany jest z pobliskim Toruniem. Na znaczku o nominale 6,60 zł,
możemy podziwiać barokowe organy
Bazyliki Katedralnej Świętych Janów. Nic
więc dziwnego, że Poczta Polska czyniąc
piękny ukłon w stronę Mariana Dorawy,
zorganizowała okolicznościową uroczystość oficjalnego wprowadzenia bloku
do obiegu właśnie w Toruniu. Odbyło
się to w miejscowym Muzeum Diecezji
Toruńskiej przy ulicy Żeglarskiej. Przybyli przedstawiciele Władz Miasta, Poczty
Polskiej, Polskiego Związku Filatelistów
oraz Duchowieństwa. W programie
była prelekcja multimedialna autorstwa
p.Dorawy połączona z prezentacją jego
eksponatu filatelistycznego poświęconego – oczywiście, tematyce organowej.
Jest to taki jedyny eksponat w Polsce i

zapewne jeden z nielicznych w Europie.
Czynne było również stoisko pocztowe.
Dodajmy, że organy zostały odrestaurowane staraniem Mariana Dorawy i ówczesnego prałata Ryszarda Kwiatka i dziś
służą przy organizowanych corocznie
toruńskich „Świętojańskich Koncertach
Organowych”.
Sporą niespodzianką było pojawienie
się kolejnych organów w niespełna cztery miesiące później – 5 października
2019. Zawierają późnorenesansowe organy z Bazyliki św. Andrzeja Apostoła w
Olkuszu. Znaczek posiada nominał 6,60
zł i podobnie jak ten powyżej został wykonany techniką samego offsetu.
Czy to już koniec tej pięknej emisji? Wydaje się że tak, jeśli chodzi o najbliższe
perspektywy czasowe. Organy, które
wybrał Marian Dorawa na znaczki to
przede wszystkim te o szczególnej wartości zabytkowej, które w trakcie rozlicznych restauracji, zachowały jak najwięcej oryginalnych części konstrukcyjnych
i rozmaitych pomniejszych detali, wpływających na pierwotne funkcjonowanie
i brzmienie instrumentu. Jeśli zważymy,
że liczą one sobie przeciętnie po kilkaset
lat, nierzadko 300-400 (!), to widzimy
skalę trudności z jaką muszą się mierzyć
konserwatorzy.
Na koniec dodajmy, że wszystkie przedstawione emisje, które zaprojektowała
niezwykle ceniona art. plastyk Marzanna Dąbrowska, zostały wydane w efektownych rozkładanych folderach formatu A4 zawierające także w j.angielskim
szczegółowe opisy dot. historii omawianych organów. Takimi wydawnictwami
w niewielkim nakładzie zostali uhonorowani nieliczni.
Panie Marianie, dokonał Pan
MAGNUS OPUS!
Krystian Żurawski
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