LIST OD EDZIA

Drogie dzieci
Cześć, nazywam się Edek, a właściwie to Edzio, bo tak mówi moja
mama. Niektórzy z was już mnie znają, ale tym, którzy nie mieli
okazji by mnie poznać, powiem kilka słów o sobie.
Jestem świetlikiem. Nie wiecie, kim są świetliki? To takie małe
owady, które potrafią świecić w ciemnościach. Nie wierzycie? To
prawda. Nie potrzebuję ani lampy, ani innego źródła światła, a
mogę bez przeszkód poruszać się po zmroku.

Mieszkam razem z mamą, tatą
i młodszym bratem Benkiem w
małym piętrowym domku, stojącym na skraju lasu. Z okien
naszego domku widać łąkę, na
której latem rośnie mnóstwo
kolorowych kwiatów.
Teraz jest jesień. Na dworze
nie rosną już kolorowe kwiaty,
ale i tak jest bardzo pięknie.
Uwielbiam barwy jesieni, które najlepiej pokazują wiszące
na gałęziach lub leżące na ziemi różnokolorowe liście.
Gdy nie jest bardzo zimno, lubię spędzać czas na dworze,
bawić się z Benkiem oraz moimi przyjaciółmi w chowanego,
grać w piłkę lub w klasy. Obecnie jest to niemożliwe, gdyż
prawie wszystko to, co lubimy
robić, udaremnił nam ten
straszny koronawirus. Mam
więc do Was prośbę:
NOŚCIE MASECZKI!
MYJCIE RĘCE!
ZACHOWUJCIE BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ!
Ja też to robię i moi bliscy także.
Jeżeli wszyscy będziemy przestrzegać tych kilku prostych zasad, to wkrótce wszystko to, co
złe odejdzie, pokonamy tego
wstrętnego wirusa i wróci normalność.
TRZYMAJCIE SIĘ! ŻYCZĘ WAM
WSZYSTKIM ZDRÓWKA!
Edzio
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JULIAN WIŚNIEWSKI STRÓŻ PRAWA I PORZĄDKU

Julian Wiśniewski w mundurze Ochotniczej
Straży Pożarnej w Chełmży

Julian Wiśniewski (1893–1939) – sekretarz policyjny, podprokurator przy Sądzie Powiatowym w Chełmży, naczelnik
Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
działacz społeczny.
Urodził się w Chełmży 13 listopada
1893 r. Był synem Juliana i Klary z Wysockich. Ukończył siedem klas szkoły
powszechnej oraz kurs z zakresu budownictwa. W 1912 r. złożył egzamin praktyczny w celu przyjęcia do Królewskiej
Szkoły Budowlanej w Toruniu. Pracował
jako technik budownictwa naziemnego,
począwszy od 1912 do 1 października
1914 r. Od tego dnia aż do zakończenia I
wojny światowej służył w 17 Pułku Saperów w Toruniu. Uzyskał stopień aspiranta podoficera.
Po wojnie wznowił pracę jako technik budownictwa naziemnego i był zatrudniony na tym stanowisku od 8 stycznia 1918 do 1 września 1919 r.
12 listopada 1919 r. wziął ślub z Albiną Jarząbkowską. Miał z nią czworo
dzieci: Edmunda (ur. 19 września 1929
r.), Helenę (ur. 23 maja 1922 r.), Józefa
(ur. 17 marca 1925 r.) i Marię (ur. 8 lutego 1931 r.). Od 8 stycznia 1920 do 1927
r. (być może nieco dłużej) był zastępcą
podprokuratora przy Sądzie Powiatowym w Chełmży.
Jeszcze przed 1920 r. piastował stanowisko kancelisty. W styczniu 1920 r.
sędzia Sądu Apelacyjnego w Toruniu Szuman mianował Juliana Wiśniewskiego
sekretarzem przy Sądzie Tymczasowym
w Chełmży. W tym czasie Wiśniewski
pełnił również funkcję sekretarza miej-

skiego. 8 listopada 1921 r. wojewoda
pomorski zatwierdził go na stanowisku
sekretarza policyjnego. Wiśniewskiemu
podlegało wiele spraw związanych także
z posterunkiem policji w Chełmży oraz
bezpieczeństwem w mieście. Jako sekretarz policyjny odpowiadał m.in. za: rejestr wydanych kart rowerowych, rejestr
towarzystw, wykazy zakwaterowania
wojska, kontrolę zezwoleń na trucizny,
kontrolę własnoręcznych podpisów oraz
kontrolę prostytutek.
W lutym 1920 r. prezes Sądu Apelacyjnego w Toruniu mianował Juliana
Wiśniewskiego dietariuszem przy Sądzie
Powiatowym w Chełmży. Od 26 lutego
do 10 czerwca 1920 r. Julian Wiśniewski
pracował jako sekretarz sądowy. Za ten
okres zatrudnienia sędzia śledczy Sądu
Tymczasowego w Toruniu Stanisław Janicki wystawił Julianowi Wiśniewskiemu
bardzo dobrą opinię. W piśmie stwierdzał, że przez cały czas urzędowania Wiśniewski pracował nadzwyczaj sumiennie i gorliwie zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi. Wobec współpracowników był bardzo koleżeński i uprzejmy,
wobec przełożonych – posłuszny i uległy,
a w kontaktach z petentami zachowywał
odpowiednią grzeczność i takt. Julian
Wiśniewski był znany z dyskrecji. Poza
tym biegle władał językiem niemieckim.
Następnie objął urząd podprokuratora przy Sądzie Powiatowym w
Chełmży. Równie dobrą opinię o pracy
Wiśniewskiego na tym stanowisku co
sędzia Janicki wystawił w 1920 r. naczelnik Sądu Powiatowego w Chełmży
dr Andrzej Głogoczowski. 1 lipca 1920 r.
Juliana Wiśniewskiego zwolniono z pełnienia obowiązków w tutejszym sądzie
i zatrudniono na stanowisku asystenta
magistratu i policji w charakterze urzędnika miejskiego. Od 8 listopada 1921 r.
Julian Wiśniewski był sekretarzem policyjnym. Na tym stanowisku zatwierdził
go wojewoda pomorski.
W 1923 r. bezskutecznie starał się o
posadę burmistrza Golubia. Przeszedł
pierwszy etap wyboru, który zaakceptowała Rada Miejska Golubia, ale przegrał
w dalszej części konkursu.
Julian Wiśniewski w 1924 r., pełniąc
jednocześnie obowiązki sekretarza miasta, piastował także urząd tymczasowego budowniczego miasta. Funkcję tę
sprawował od 30 stycznia 1924 do 1 lipca 1924 r. (zastąpił go Tadeusz Weber).
Był też członkiem Komisji Rewizyjnej
Powiatowej Kasy Chorych w Toruniu.
Oprócz powyższych obowiązków, począwszy od 1920 r., nadzorował wszelkie
cechy, stowarzyszenia, zebrania, wiece,

targi i jarmarki. Przeprowadzał różne
rewizje i kontrole. Jako tymczasowy budowniczy miejski odpowiadał za regulację placu Weldego, regulację chodnika
obok placu Weldego i przy filtracji, regulacje Pomowinu, czyszczenie wszystkich
rowów melioracyjnych na Miałkuszu
oraz za wszelkie prace przy przebudowie
ul. Mickiewicza. Wszystko te inwestycje
zostały przeprowadzone z korzyścią dla
magistratu. Poza tym Julian Wiśniewski
angażował się w organizację różnego
rodzaju uroczystości urzędniczych. Zastępował także burmistrza w sprawach
policyjnych.
Jako sekretarz policyjny odpowiadał także za sprawy ubogich, sprawy
rentowe, cechowe i inne pomniejsze.
Był członkiem Zarządu Chełmżyńskiego
Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Miejskich RP. Wszedł w skład
Tymczasowej Rady Miejskiej Chełmży
powołanej w 1920 r.
Do końca 1929 r. był rzecznikiem
prokuratury powiatowej, czyli oskarżycielem publicznym; od początku następnego roku obowiązki te przejęła Policja
Państwowa. Pełnił też funkcję naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, za co
otrzymywał w 1925 r. wynagrodzenie w
wysokości 100 zł.
Jako naczelnik straży pożarnej zabiegał o nowoczesny sprzęt gaśniczy i
udoskonalanie jednostki. Wielokrotnie
wyjeżdżał do Poznania w celu otrzymania zapomogi na zmotoryzowanie jednostki.
W 1932 r. został skierowany na kurs
pożarniczy. W piśmie zapraszającym
zaznaczono, że Julian Wiśniewski to
człowiek znający się na pożarnictwie.
W 1936 r. w Gdyni odbył także kurs dla
szefów służby przeciwpożarowej, prowadzony przez Pomorski Okręg Wojewódzki Związku Straży Pożarnych RP w
Gdyni. Podobny kurs ukończył również
w Grudziądzu w 1938 r. W tym samym
roku brał udział w posiedzeniach Rady
Okręgu Straży Pożarnych w Nowem jako
jej członek.
W sierpniu 1931 r. zrezygnował z
funkcji prezesa Klubu Kręglarskiego
„Bęc”. W Chełmży mieszkał w domu
przy Rynku Garncarskim 5. W wolnych
chwilach polował.
Za swoje zasługi otrzymał Srebrny
Krzyż Zasługi. Poza tym został wyróżniony Medalem 10-lecia Odzyskania
Niepodległości, Odznaką Frontu Pomorskiego oraz Honorowym Krzyżem LOPP.
Został zamordowany w 1939 r. w lasach
Barbarki pod Toruniem.
Marcin Seroczyński
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WIADOMOŚCI Z RATUSZA
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska Chełmży podjęła uchwałę w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji
odnawialnego źródła energii. Lokalizacja źródła energii w formie paneli fotowoltaicznych zaplanowana jest na nieużytkach
rolnych przy ul. Chełmińskie Przedmieście. Teren stanowi własność prywatną. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię
elektryczną ze słońca, bez użycia paliw kopalnych, np. węgla.

ŚRODOWISKOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI
I NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE
Zakończyły się prace adaptacyjne w budynku należącym
uprzednio do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chełmży, tzw. przybudówki. Utworzono tam Środowiskowe Centrum Aktywności oraz nowe oddziały przedszkolne przy Przedszkolu Miejskim Nr 2.
W ramach inwestycji pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”, oraz „Modernizacja przybudówki w Szkole
Podstawowej nr 3 budynek B”, w tym „Świat Przedszkolaka”
kompleksowo przebudowano wnętrza - zmieniono układ pomieszczeń i dobudowano klatkę schodową z windą osobową
oraz zakupiono wyposażenia dla przedszkola i centrum aktywności. Obok obiektu powstał plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa dla seniorów.
Dzięki inwestycji zwiększona zostanie liczba miejsc przedszkolnych. Na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku powstaną dwa nowe oddziały. Po zakończeniu robót adaptacyjnych
rozpocznie się realizacja projektu pn. „Świat Przedszkolaka”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt obejmuje finansowanie bieżącej działalności nowych oddziałów, organizację zajęć dodatkowych dla
przedszkolaków oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli.
Na drugim piętrze zmodernizowanego budynku funkcjonować będzie Środowiskowe Centrum Aktywności, stanowiące
kluczowy element działań rewitalizacyjnych ujętych w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na
lata 2016-2023.
Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. wyposażony jest w windę, toalety dla niepełnosprawnych, odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne i drzwi. Adaptacja budynku to pierwszy etap rewitalizacji. Druga część
inwestycji, zaplanowana na rok 2021, dotyczy zagospodarowania terenów wokół szkoły. Powstaną między innymi dwa
boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.
Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,
a także ze środków z budżetu państwa.
Wartość całkowita prac adaptacyjnych wyniosła 3 282 861,93
PLN. Na realizację przedsięwzięcia związanego z utworzeniem
Środowiskowego Centrum Aktywności i modernizacją otocze-

nia szkół gmina miasto Chełmża pozyskała łączną kwotę 5 059
932,74 PLN. Na działania w ramach projektu „Świat Przedszkolaka” przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 616
779,80 PLN.
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ZDALNE NAUCZANIE
Lekcje zdalne w całym kraju obowiązują do 24 grudnia 2020 r.,
po czym nastąpi przerwa świąteczna do 2 stycznia 2021 roku.
Od 3 do 17 stycznia 2020 r. w całym kraju będą trwały ferie
zimowe. Uczniowie i słuchacze szkół ponadpodstawowych,
placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego od 26 października uczą się zdalnie. Do 24 grudnia
takim ograniczeniem objęte są też klasy I-III szkoły podstawowej. Zgodnie z wytycznymi MEN, zdalne nauczanie odbywa
się w następujący sposób:
1. wychowawca klasy pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku
szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na
zajęciach on-line. Ustala też powody absencji;
2. stymuluje się kontakty społecznego uczniów poprzez
umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie,
np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela), po wprowadzeniu ustalonych z uczniami i rodzicami
zasad kontaktu, zapewniających e – bezpieczeństwo;
3. zapewnienia się możliwość konsultacji on-line dla rodziców (zależnie od potrzeb);
4. każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący
kształcenie specjalne, określa przejrzysty sposób udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego
przez szkołę;
5. nauczyciele, psychologowie i pedagodzy są dostępni dla
uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem
umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę;
6. nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych:
ustalają treści kształcenia dla w poszczególnych klas i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i
formy). W razie potrzeby nauczyciele zgłaszają dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania;
7. nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności;
8. uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w przy wykonywaniu zadań;
9. nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy
do możliwości psychofizycznych uczniów;
10. zdalne nauczanie nie polega wyłącznie na wskazywaniu i/
lub przesyłaniu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np.
warunki domowe nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem szkolnych komputerów).

CYFROWY ŚWIAT (???)
Uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 2 brali udział
w projekcie pn. „Cyfrowy świat młodego odkrywcy”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu. Głównym celem projektu było nabycie nowych kompetencji w obszarze ICT. Spotkania we wrześniu i październiku,
w siedzibie uczelni, prowadzili nauczyciele akademiccy w for-

mie zajęć praktycznych. Program szkolenia obejmował: zaawansowane metody grafiki komputerowej (24 godziny), programowanie to lifestyle (20 godzin), cyfrowe bezpieczeństwo
(6 godzin), świat interfejsów (6 godzin). Ostatnie zajęcia musiały się odbyć zdalnie, z czym uczniowie poradzili sobie doskonale. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

POMNIK WALKI I MĘCZEŃSTWA
Szkolne Koło Historyczne, klasa VII c i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej nr 3 włączyli się do akcji ogłoszonej przez
Inicjatywę Obywatelską Chełmży. Akcja ma na celu pozyskanie
funduszy na renowację pomnika przy ulicy Chełmińskiej. Pomnik Walki i Męczeństwa autorstwa Aleksandra Durk’ego odsłonięto w 1947 r. To wyjątkowe miejsce dla chełmżan, szczególnie dla młodych pokoleń. Pomnikiem - mogiłą od lat
opiekują się uczniowie z SP nr 3. Zbiórka i pomoc w jego renowacji to hołd złożony pomordowanym mieszkańcom miasta.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
Panujące zimą niskie temperatury, zwłaszcza nocą, nie pozwalają na całodobowe przebywanie na zewnątrz. Dotyczy to
głównie osób bezdomnych. Konieczne jest więc współdziałanie różnych służb w organizowaniu pomocy tym osobom.
Ważne, by włączyli się w to także mieszkańcy, zwracając uwagę na bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, jak również
na osoby starsze, samotne, niezaradne życiowo. Dodatkowo
sytuację utrudnia zagrożenie epidemiczne w kraju. Dlatego
powinniśmy przyjąć właściwą postawę społeczną, bo konkretne zgłoszenie może uratować ludzkie życie!
Bezdomność w ujęciu socjologicznym to problem społeczny,
charakteryzujący się brakiem stałego zamieszkania. To jedna z
najskrajniejszych form wykluczenia społecznego. Zgodnie z
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc
osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pomoc
udzielana przez wyspecjalizowane jednostki obejmuje m.in.:
udzielenie schronienia, dostarczenia posiłku i niezbędnej
odzieży. Warto zaznaczyć, że jedną z istotnych przesłanek wykonywanej pracy socjalnej jest ukierunkowanie osoby bezdomnej na wyjście jej z tej sytuacji kryzysowej.
Telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania osób bezdomnych, potrzebujących natychmiastowej pomocy:
• /56/ 6752469 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży,
• 606730365 - Straż Miejska,
• /47/ 7544200 - Policja,
• 530880413 - Schronisko z usługami opiekuńczymi dla
osób bezdomnych im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

LUSTRO CZYNSZOWE
Do 31 stycznia 2021 roku zarządcy nieruchomości zabudowanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,
zobowiązani są do przekazywania gminie zestawienia czynszów
najmu lokali mieszkalnych w zarządzanych przez nich budynkach. Wzór formularza, na którym należy złożyć zestawienie,
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znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy
lub jego części /Dz. U. Nr 250, poz. 1873/. Druki można też
pobrać w budynku MOPS-u przy ulicy Gen. Hallera 19.

ska, Elżbieta Swinarska oraz Jacek Wyborski. Uroczystość z
zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa odbyła się w
auli Przedszkola Miejskiego nr 2.

POMOC DLA SENIORÓW

22 października odbyło się losowanie nagród wśród osób, które nadesłały co najmniej 30 rozwiązań „Chełmżyńskich Krzyżówek”. Nagrodę główną zdobyła Bożena Szwarc. Pozostałe trafiły do: Zbigniewa Orczykowskiego, Urszuli Bocoń, Adeli
Szczepańskiej, Jolanty Murawskiej i Jadwigi Zatorskiej. Ze
względu na panującą pandemię losowanie odbyło się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Nagranie zostało
opublikowane na oficjalnym Fanpage Urzędu Miasta: https://
www.facebook.com/umchelmza.
Pomysłodawcą i twórcą krzyżówek był Tomasz Wiśniewski.
Projekt graficzny przygotował Dariusz Cugier. „Chełmżyńskie
krzyżówki” wpisywały się w harmonogram 100. rocznicy powrotu miasta do macierzy.

Ważny komunikat dla Seniorów i wszystkich mieszkańców przebywających na kwarantannie. Jeśli nie masz się do kogo zwrócić
– pracownicy MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
CHEŁMŻY i wolontariusze pomogą Ci zrobić zakupy;
jeśli jest konieczność dostarczenia tych artykułów, dzwoń w
godzinach 8:00- 15:00
(56) 675 24 69, (56) 675 30 18, 600398639
WAŻNE!
Ruszył ministerialny program wspierania seniorów. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży bierze w nim udział.
Więcej info https://wspierajseniora.pl/
Pomagajmy sobie w tym trudnym czasie. Również sąsiedzka
pomoc jest bezcenna. Jeśli chcesz dołączyć do grona wolontariuszy bądź też pomagać w jakikolwiek inny sposób, zgłoś się
do MOPS-u, który jest koordynatorem takich działań.

LOSOWANIE LAUREATÓW
„CHEŁMŻYŃSKICH KRZYŻÓWEK”

KOMUNIKAT
W związku z sytuacją epidemiologiczną Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży załatwia
sprawy z zakresu:
1. ewidencji ludności (wymeldowania, zameldowania, potwierdzenie profilu zaufanego),
2. dowodów osobistych (składanie wniosków o dowód,
zgłoszenie utraty i inne),
3. działalności gospodarczej
w godzinach 10.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku. Załatwienie spraw poza wyznaczonymi godzinami będzie utrudnione.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania niepodległości i 100. rocznicę powrotu Chełmży do macierzy. Obchody
związane z tymi wydarzeniami zostały znacząco ograniczone
ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne i dbałość o
wspólne bezpieczeństwo.
Dla uczczenia tegorocznego Święta Niepodległości 11 listopada o godz. 9:00 została odprawiona msza święta za Ojczyznę,
a o godzinie 12:00 odegrany hymn państwowy z wieży chełmżyńskiej Bazyliki Konkatedralnej na cztery strony świata.
Sekretarz Miasta mgr Janusz Wilczyński

NARODOWY DZIEŃ EDUKACJI
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Chełmży Jerzy
Czerwiński złożył życzenia wszystkim nauczycielom. Podkreślił
ich zaangażowanie w tych trudnych czasach pandemii. Nagrody burmistrza otrzymali: Iwona Sumińska, Joanna Chmielew-
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Związkowiec i działkowiec

23 września bieżącego roku zmarł Józef Strzałkowski, wieloletni prezes ROD „Wodnik” w Chełmży, członek Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu, prezes Kolegium Prezesów ROD
Chełmży. Prawie całe swoje dorosłe życie poświęcił na działalność
związkową i działkową. Władze Okręgu Toruńsko-Włocławskiego
PZD uznawały go za najbardziej aktywnego, z dużym dorobkiem
działacza związkowego Chełmży i Okręgu Toruńsko-Włocławskiego
PZD.
23 września 2020 r. zmarł Józef Strzałkowski, człowiek, który prawie cale
swoje życie poświęcił pracy społecznej. Po maturze zamieszkał w Chełmży
i jego miejscem pracy stał się Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe. Do momentu przejścia na rentę
był kierownikiem Wydziału Gazu Bez-przewodowego, który został utworzony dzięki jego staraniom. W roku
1982, po uchwaleniu przez Sejm PRL
ustawy o związkach zawodowych, zorganizował w PGKiM w Chełmży organizację związkową, która powierzyła
mu funkcję przewodniczącego Zarządu Związku. W rok później zorganizował Miejsko - Gminne Porozumienie
Związków Zawodowych w Chełmży i
został wybrany na przewodniczącego
tego porozumienia. W tym czasie był
jednym z założycieli Wojewódzkiej Komisji Współpracy Związków Zawodowych w Toruniu (późniejszego WPZZ) i
jego wiceprzewodniczącym przez
dwie kadencje. W grudniu 1987 r. został przewodniczącym Międzywojewódzkiego Zarządu Związku Zawodowego w Bydgoszczy.
W latach 1984-1990 był radnym Rady
Narodowej Miasta i Gminy Chełmża.
Pełnił w niej funkcję przewodniczącego komisji komunalnej. Był również
członkiem prezydium w/w Rady. Do
roku 2003 pełnił obowiązki przewodniczącego NSZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej w Chełmży.
15 kwietnia 1994 roku J. Strzałkowski
został członkiem Polskiego Związku
Działkowców. Dwa lata później wszedł
w skład Zarządu POD POD „Postęp”.
Po podziale „Postępu” no-wo powstały ogród POD „Wodnik” wybrał go na
prezesa zarządu. Strzałkowski był nim

do 23.09.2020 r. Z jego inicjatywy w
2005 roku została powołana Chełmżyńska Rada Działkowców.
23 kwietnia 2011 r. zarząd okręgu powierzył mu funkcję instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej.
W 2011 roku został członkiem Zarządu
Okręgu Toruńsko - Włocławskiego
PZD w Toruniu. Od 2018 pełnił funkcję
skarbnika zarządu. Uczestniczył w I i II
Kongresie PZD.
W czasie swojej prezesury w ROD zainicjował wiele przedsięwzięć inwestycyjnych oraz popularyzował ruch
działkowy w mieście. Z jego inicjatywy, na wniosek Chełmżyńskiej Rady
Działkowców, Krajowa Rada PZD przyznała w 2010 r. ROD Chełmży najwyższe wyróżnienie zbiorowe - sztandar.
W okresie przewodzenia CHRD działkowcy naszego miasta dwukrotnie
zorganizowali Okręgowy Dzień Działkowca, oceniany przez uczestników
jako wzorowo propagujący ruch działkowy w Okręgu Toruńsko - Włocławskim PZD.
Z inicjatywy J. Strzałkowskiego wydano pierwszą w Polsce monografię
chełmżyńskich ogrodów działkowych.
Dzięki jego aktywności co dwa lata
CHRD organizowała Miejski Dzień
Działkowca i wigilię działkową.
J. Strzałkowski zawsze pamiętał o problemach finansowych chełmżyńskich
ogrodów, walcząc dla nich o dotacje w
OT-W PDD. Promował miasto na każdej uroczystości działkowców poza
Chełmżą.
Uczestniczył też z sukcesami w konkursach działkowych na szczeblu okręgu i kraju.
Za działalność w związkach zawodowych i PZD został odznaczony:

•

Srebrnym
Krzyżem
Zasługi
21.07.1982 r.
• Złotym
Krzyżem
Zasługi
31.05.1990 r.
• Złotym Krzyżem Zasługi 12.10.
1995 r.
Ponadto wyróżniono go:
• Medalem 40-lecia PRL (1985 r.),
• Medalem za Zasługi dla Woj. Toruńskiego 30.05.1985 r.,
• medalem pamiątkowym Za Zasługi Wniesione w Rozwój Kultury
Fizycznej i Sportu,
• odznaką Zasłużony Pracownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska (1981r.),
• odznaką Zasłużony Działacz LOK
(1976 r.),
• złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”,
• odznaką za Zasługi dla Polskiego
Związku Działkowców.
Władze PZD różnego szczebla wyróżniły go kilkudziesięcioma dyplomami i
okolicznościowymi medalami. Józef
Strzałkowski był dobrym duchem
działkowców. Zawsze pełny energii i
troski o dobre imię Chełmży i PZD.
Przykładał ogromną wagę do potrzeby
uczestnictwa działkowców w życiu
miasta, gminy i Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD. Dzięki jego pracy we
władzach PZD Chełmża była postrzegana jako silny ośrodek ruchu działkowego w Polsce.
Odszedł z szeregów działkowców jeden z najwybitniejszych prezesów
ROD Polski, który nigdy nie odmówił
pomocy prezesom ROD Chełmży.
Cześć jego pamięci.
Kolegium Prezesów ROD Chełmży
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WIGILIJNY STÓŁ
PRZEBOGATY

Święta Bożego Narodzenia już niedługo,
a przed nimi ten najbardziej ulubiony,
dla wielu magiczny wieczór – Wigilia.
Jak zawsze zasiądziemy za suto zastawionym stołem. Co jednak taki stół wigilijny symbolizuje, skąd wzięły się te
wszystkie specjały, przygotowywane
często tylko raz do roku?
Kiedyś ten ostatni wieczór przed właściwymi Świętami w kulturze ludowej był
postrzegany jako graniczny, kiedy zawieszone zostają normy codziennego życia i
możliwa jest łączność z duchami, czy
szerzej, ze sferą sakralną. Niemały
wpływ na to miało przenikanie się wierzeń prasłowiańskich z chrześcijańskimi.
Uczta wigilijna miała więc liczne cechy
uczty zadusznej. I wierzono, że wtedy
wszystko staje się możliwe – że dom
może nawiedzić duch przodka, że zwierzęta mogą mówić ludzkim głosem. Dlatego też wieczerza wigilijna tradycyjnie
była (i jest o dziś) ucztą postną. Nie godziło się jeść mięsa, gdyż tego wieczoru
ludzie i zwierzęta stanowiły jedność.
Stąd też żywy do dziś obyczaj pozostawiania jednego wolnego nakrycia na
stole, przeznaczone dla zbłąkanej duszy.
Nowsza polska tradycja, wywodząca się
z czasów wojennych, każe zostawić talerz dla kogoś, kto zaginał, a mógł się
właśnie tego wieczoru pojawić.
Przed ucztą wspominano zmarłych,
przywoływano ich duchy, przywoływano także zwierzęta – wilka, niedźwiedzia, ptaki – bo w ich ciała mógł się przyoblec jakiś zmarły. Do wigilijnego stołu
siadano według starszeństwa, aby a takiej kolejności odchodzić ze świata (!)
Siano pod brusem miało przypominać o
ubóstwie Świętej Rodziny, o betlejemskiej szopce.
Dania na stołach stawiano wszędzie podobne, jednak zgodnie z lokalną tradycją. Liczba potraw była zwykle nieparzysta (chociaż do naszych czasów
przetrwał obyczaj 12 potraw odpowiadający liczbie apostołów lub miesięcy w
roku). W domach chłopskich przygotowywano 5 potraw, 7 w mieszczańskich,
9 w szlacheckich dworach, a 11 i więcej
w salonach magnackich.

Na stołach pojawiały się zupy: migdałowa z rodzynkami, grzybowa i barszcz z
uszkami. Następnie kapusta w z grochem lub fasolą, kasze (jaglana i pęczak), pierogi z grzybami, kapustą, soczewicą, jabłkami. Jedzono kluski z
makiem, kutię, kisiel owsiany. Ryby gościły głównie na pańskich stołach, królował wtedy szczupak w winnym sosie z
korzeniami lub sandacz. Zamiast nieobecnych jeszcze na polskich stołach
ziemniaków, jedzono marchew, topinambur czy rzepę.
Na deser serwowano struclę makową,
piernik, kruche ciastka, np. łamańce,
mak na słodko. Do picia było piwo, a od
XIX wieku wódka. Dla dzieci kompot z
suszu. Każdej potrawy trzeba było spróbować, by zapewnić sobie pomyślność.
Wile z składników używanych do sporządzania potraw ma znaczenie symboliczne, a nawet magiczne. Kapusta złożona z wielu liści oraz rozmaite ziarna
powinny zapewnić wszelką mnogość i
bogactwo. Ryba w starożytności była
symbolem szczęścia, dla chrześcijan Chrystusa. Gotowana pszenica czy fasola to dawne potrawy żałobne, suszone
owoce symbolizowały życie uśpione w
duchach przodków. Miód robiony przez
pszczoły – wysłanniczki niebios - uznawano za antidotum demony, a także wypróbowany środek leczniczy. Mak działa
nasennie, a sen przenosi człowieka w
inny świat, w łączność z zaświatami. Podobnie jak grzyby -wykradzione z lasu,
przestrzeni tajemniczej, niebezpiecznej
i nieoswojonej, trochę nierealnej.
Dawna tradycja kulinarna w dużej mierze przetrwała na naszych stołach do
dziś. Współcześnie dominują różne ryby,
zwłaszcza śledzie (w śmietanie, oleju
lub marynowane), które pojawiły się
dopiero w międzywojniu, oraz przygotowywane na różne sposoby karpie –
pieczone, z rodzynkami, w galarecie.
Novum stanowią sałatki jarzynowe oraz
mnogość ciast, z kremami, bakaliami.
Ważne, żeby było smacznie i na bogato.
Smacznego więc!

Straż Miejska informuje,
że rozpoczyna kontrolę
oznakowania posesji

Obowiązek oznaczenia budynku
numerem porządkowym wynika z art.
47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017.2101, z
późn. zm.), który mówi, że właściciele
nieruchomości zabudowanych lub
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru
porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w
głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.
Uchylanie się od obowiązku oznaczenia posesji stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest m.in.
karą grzywny. Brak odpowiedniej numeracji i tablic z nazwami ulic utrudnia pracę pogotowia ratunkowego czy
straży pożarnej, ponieważ tracą czas
na ustalenie adresu miejsca, do którego zostali wezwani, co opóźnia interwencję i pomoc. Warto więc zadbać o
naprawę ewentualnych uchybień.

Apelujemy do właścicieli
domów o uzupełnienie
brakujących oznaczeń!
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Straż Miejska apeluje o rozsądek w rozpoczynającym się sezonie grzewczym.
To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną
sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i dyscypliny
zależy jakość powietrza i czystość w okolicy.

Spalanie odpadów w paleniskach domowych jest niebezpieczne, ponieważ temperatura ich spalania jest mniejsza
niż w spalarniach, co może powodować zaklejanie się przewodów kominowych, uszkadzanie pieców, a także cofanie
się gazów wytwarzanych w trakcie spalania do pomieszczeń mieszkalnych, co grozi nawet śmiertelnym zatruciem.
Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład i mogą także wywierać negatywny wpływ na
środowisko naturalne, w szczególności w poprzez emisję zanieczyszczeń przenikających do powietrza, wody i gleby.

Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko głupotą, ale również wykroczeniem!

O tym, że spalanie śmieci może odbywać się wyłącznie w zakładach termicznego przekształcania odpadów, czyli
spalarniach, a samodzielne spalanie odpadów jest wykroczeniem, mówi art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach: „kto, wbrew przepisowi (...), termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny".
Organem odpowiedzialnym za kontrole domowych palenisk jest straż miejska (art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska). Niewpuszczenie strażnika lub utrudnianie mu kontroli jest równoznaczne z
popełnieniem przestępstwa z art. 225 par. 1 kodeksu karnego, polegającego na zakłócaniu kontroli w zakresie ochrony środowiska i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.
W przypadku stwierdzenia przez strażnika miejskiego procederu spalania odpadów, nakładanych jest mandat w
wysokości do 500 zł. Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie
tego procederu, strażnik ma prawo do pobrania próbki popiołu lub sadzy z komina do badania laboratoryjnego. W
razie pozytywnego wyniku badania właściciel, oprócz mandatu, może ponieść również koszt badań laboratoryjnych
(kilkaset złotych).

„Combat” czterdziestolatek

Z okazji 40-lecia działalności Modelarni
„Combat” jej szef Marek Wantowski
wręczył jubileuszowy medal burmistrzowi Chełmży Jerzemu Czerwińskiemu
oraz Bogusławowi Cichockiemu, prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. Marek Wantowski podziękował włodarzowi miasta za

bezinteresowną pomoc modelarzom, a
prezesowi za wieloletnią przychylność i
sponsoring.
„Combat” rozpoczął swą działalność w
1980 r. z inicjatywy Mieczysława Rogodzińskiego. Od 39 lat do modelarni należy obecny szef Marek Wantowski. Na
początku zajmowano się budową samo-

lotów na uwięzi. W kolejnych latach
działalność uzupełniono o sklejanie modeli kartonowych i plastikowych. W
swej długiej historii chełmżyńscy modelarze mają na koncie wiele sukcesów:
medale w zawodach regionalnych i mistrzostwach Polski, a także w konkursach międzynarodowych. Obecnie startują w zawodach, które odbywają się
online.
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Świat znaczków pocztowych

Co roku od 9 do 16 października obchodzony jest przez filatelistów i wszystkie
Poczty na świecie Międzynarodowy
Tydzień Pisania Listów. Ustanowiony
został w 1957 roku w celu, jak to wówczas sformułowano, popularyzacji idei
wymiany korespondencji jako środka
zbliżenia ludzi i narodów. Hasło to przed
półwieczem było na pewno piękną ideą
służącą wzajemnemu poznaniu się ludzi
rozmaitych kultur i poglądów. W konsekwencji miało się przyczynić do umocnienia pokoju na świecie, po traumie
niedawnych dwóch wojen światowych,
podczas których zginęły dziesiątki milionów istnień ludzkich. I tak było w

zasadzie do końca ubiegłego wieku.
Jednak postęp technologiczny zaczął
powoli, lecz nieubłaganie rugować z
codziennego życia ten piękny i, podkreślmy, szlachetny sposób komunikowania się. Niewielu też wie, że istniała
kiedyś epistolografia, czyli sztuka pisania listów. Aby napisać list, należało
posiadać określoną wiedzę i umiejętności: jakich używać sformułowań, jakim stylem się posługiwać – poufałym
czy oficjalnym, jak okazać szacunek
dla osoby, do której piszemy itp. Nie
mówiąc już o tym, że listy należało pisać z największą starannością i zasadami kaligrafii, czyli pięknym stawianiem

liter. Tak było. A dzisiaj? Bierzemy do ręki
smartfon i wystukujemy: „siemanko? jak
leci? u mnie w porzo, narka, pa”. Cóż, jakie
czasy – takie listy.
Popatrzmy na znaczki, którymi zilustrowałem temat. Zawierają sceny związane
z pisaniem listu, sposobami transportu
przesyłek -począwszy od pieszego gońca, poprzez konną dwukółkę, sortowanie
poczty w wagonie kolejowym zwanym
ambulansem, aż po operatora przy specjalnej mechanicznej sortownicy. A pośrodku znaczek poczty niemieckiej pięknie ujmujący scenkę z listem napisanym
gęsim piórem i kałamarz z atramentem,
zwanym kiedyś inkaustem.
(filatelista)

ŁOZANKI DZIĘKUJĄ ZA WSPARCIE

Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński otrzymał podziękowanie od członkiń Chełmżyńskiego Stowarzyszenia Amazonek „Łozanki”. Piękny, ręcznie robiony kalendarz adwentowy podarowany burmistrzowi został za pomoc i

zaangażowanie adresowane do kobiet, które
pokonały choroby nowotworowe. Łozanki
dziękują również za wsparcie staroście toruńskiemu Markowi Olszewskiemu, wiceburmistrzowi Markowi Kufflowi, wójtowi Gminy Chełmża Jackowi Czarneckiemu,
proboszczowi naszej parafii księdzu Krzysztofowi Badowskiemu, prezesowi Szpitala Powiatowego Leszkowi Plucińskiemu, radnemu
Powiatu Toruńskiego Rafałowi Lewandowskiemu, dyrektorowi chełmżyńskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy
Krzysztofowi Zduńskiemu oraz dyrektorowi
Biblioteki w Chełmży Arturowi Stankiewiczowi. Od kilku lat w naszym mieście działa
Chełmżyńskie Stowarzyszenia Amazonek,
które wspiera kobiety, które pokonały lub
zmagają się z nowotworami.
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XVIII FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I RELIGIJNEJ

XVIII Festiwal Piosenki Harcerskiej i
Religijnej ku czci bł. ks. phm. St. W. Frelichowskiego, patrona wszystkich harcerzy, już za nami. Tegoroczny festiwal ze
względu na obecną sytuację pandemiczną miał odmienną formułę od dotychczasowych. Wykonawcy występowali
online. Wysyłali swoje wykonania w formie filmików. Było to dodatkowe utrudnienie, ale wszyscy doskonale sobie poradzili. Oto laureaci XVIII Festiwalu:
W kategorii soliści I miejsce zajął Stanisław Rysiewski z Kijewa Królewskiego,
II miejsce – Alicja Górecka z Kijewa Królewskiego, III miejsce – Dominika Kowalska z Lisewa. Wyróżnienia były dla: Aleksandry Rohde z Lisewa, Alicji Orłowskiej
ze Sławkowa, Olka Milewskiego z SP Nr

Świętowali urodziny
szkoły!
Poniedziałek – 16 listopada – to był
bardzo ważny dzień dla uczniowskiej
społeczności. Szkoła Podstawowa nr 2
obchodziła 122 urodziny!
Uczniowie i nauczyciele mieli dzień
wolny od lekcji, ale nie od spotkań on-line. W świętowaniu nie przeszkodziła
pandemia. W fotorelacjach na stronie
szkoły można zobaczyć, że świętowanie możliwe jest również na odległość.
Nie przebywając w murach szkolnych,
tylko w domu – przed ekranem komputera. Odświętnie ubrani – uczniowie
śpiewali szkole - „sto lat”…
Była szkolna prezentacja, był Escape Room, ciekawostki, były wariacje
na temat liczby 122, życzenia, wierszyki i śpiewy dla szkoły!
Słowa uznania dla wszystkich
uczestników, podziękowania dla wychowawców, nauczycieli, rodziców
zaangażowanych w organizację i przebieg święta popularnej „dwójki”!

19 w Toruniu, Weroniki Zdrojewskiej z
Chełmży. W kategorii zespoły nagrody
otrzymali: zespół ,,Z ostatniej chwili” z
Lisewa oraz zespół z SP Nr 3 W Chełmży.
W kategorii duety: I miejsce zajął duet
rodzinny Anita i Julia Dundelskie ze Sławkowa. Najliczniejszą kategorię stanowiły
gromady i drużyny. W kategorii drużyn I
miejsce zajęły (ex aequo) 5WDH z Lisewa
oraz 100GZ ,,Przygoda wspaniała to
rzecz”, a wyróżniona została 27WDH z
Chełmży.
W ramach tego projektu odbył się
również konkurs plastyczny ,Nasz Wicek”, na który wpłynęło 86 prac.
I nagrodę otrzymała Inga Czerniec z SP3
w Chełmży
II nagrodę – Julia Dundelska zs Sławkowa

III nagrodę Martyna Spryszyńska z SP nr
3 w Chełmży.
Wyróżniono również: Emilię Kwiatkowską z SP3, Agatę Gołombiewską z
SP5, Igę Bogdanowicz z SP5, Nikodema
Zielaskowskiego z SP5, Julię Wiśniewską
z SP5, Filipa Węgrzyna z SP5, Agatę Piotrowską z SP5, Marcelinę Radtkę z Sp5,
Aleksandrę Kick z Sp5, Nikodema Nogaja z SP5, Blankę Peplińską ze Sławkowa,
Adama Trzeciaka ze Sławkowa, Julię Ritter ze Sławkowa, Julię Ernest ze Sławkowa, Zofię Makowską ze Sławkowa,
Oskara Sadowskiego z SP 19 w Toruniu,
Piotra Huzakowskiego z SP 19 w Toruniu
oraz Martę Dondalską z SP19 w Toruniu.
Już dzisiaj zapraszamy na XIX Festiwal,
który planowany jest na czerwiec 2021.
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Jest i coś dla młodzieży !
powstaje „KLUB MŁODZIEŻOWY – RÓWNE SZANSE”
Wychodząc na przeciwko zapotrzebowaniu w naszym mieście na działania
społeczne skierowane na rzecz aktywizacji młodzieży, w tym ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu, w czerwcu tego roku została podpisana umowa
pomiędzy Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku z siedzibą w Brąchnowie a
Gminą Miasto Chełmża, na realizację
projektu „Klub Młodzieżowy – Równe
Szanse” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny
Kierowany przez Społeczność, Działania
11.1 Włączenie społeczne na obszarach
objętych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży jako realizator projektu zajmuje się obecnie procesem rekrutacyjnym.
A o to kilka cennych informacji o rekru-

•

tacji:
Kto może zostać członkiem Klubu ?
dzieci
i
młodzież
zagrożone
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
oraz
osoby
z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18
roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki) zamieszkujące na terenie Gminy
Miasta Chełmży, w szczególności z obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży
Na co mogą liczyć Klubowicze ?
• wsparcie procesu edukacyjnego
przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych,
• zajęcia podnoszące wiedzę,
• zajęcia rozwijające kompetencje w
zakresie wielojęzyczności,

zapewnienie bezpiecznych form
spędzania czasu wolnego,
• rozwój talentów i zainteresowań,
• zajęcia sportowo-ruchowe,
• poradnictwo psychologiczne z elementami socjoterapii.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału w projekcie.
Składanie dokumentów rekrutacyjnych:
rekrutacja odbywa się w okresie do
21.12.2020 r.
BIURO PROJEKTU:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 19, 87-140
Chełmża
STRONA INTERNETOWA: WWW.MOPS.
CHELMZA.PL
TEL KONTAKTOWY: 730-720-191, 56 675
24 69
ADRES E-MAIL: MOPS@CHELMZA.PL

OBIADY DOMOWE NA WYNOS
CATERING
OKOLICZNOŚCIOWY
ZAMAWIAJ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
GODZ. 10:30 - 16:00
UL. KS. P. SKARGI 13 A-B (BLOK TTBS)
87-140 CHEŁMŻA

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA
Z OFERTY CATERINGU ŚWIĄTECZNEGO
KONTAKT: 515 575 770
ZNAJDŹ NAS NA:

SZTUKA KULINARNA CATERING
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BOŻE NARODZENIE NA DESCE PISANE

W mieszkaniu pani Wioletty ikony patrzą na przybysza zewsząd – ze ścian w
pokojach, w korytarzu, wiszą osobno
lub tworzą tematyczne ciągi. Jedne
iskrzą się złotem i czerwienią, inne monochromatyczne, ciemne,
trochę
mroczne.
Wioletta Dominiczak to chełmżyńska artystka zajmująca się pisaniem ikon. Bo
malowanie tych obrazów to czysto techniczna czynność, tworzenie ich przez
nadawanie im ducha zgodnie z rolą, jaka
pełnią, to już pisanie. A zadaniem ikon
jest przedstawianie prawd objawionych
za pomocą kanonu barw i symboli. Zasady tworzenia ikon tworzą konkretny język, w którym litery i słowa zastępuje się
kolorem lub gestem, a efekt ma przede
wszystkim poruszyć serce.
Przygoda z ikonopisaniem zaczęła się
dla pani Wioletty tam, gdzie tradycja
prawosławna i unicka jest w Polsce
szczególnie żywa - w Bieszczadach. Została tam zaproszona przez znajomą artystkę parającą się tworzeniem ikon od
lat.
- Właściwie to od razu zostałam wrzucona na głęboka wodę, na zasadzie „siadaj
i maluj” – wspomina. Oczywiście na początku wykonywałam proste czynności,
głównie przygotowanie desek – robiłam
tzw. podmalówki, tła. Edukacja pod

okiem mojej mentorki trwała
dwa miesiące, po powrocie
do domu zaczęłam już tworzyć sama.
W ikonach urzekło Wiolettę
zupełnie inne podejście do
sztuki sakralnej, ale i to, że
pisanie po prostu wychodzi.
Wymaga to oczywiście sporego poświęcenia: codziennych ćwiczeń, poszerzania
wiedzy teoretycznej z fachowych publikacji, doskonalenie warsztatu przez m.in.
analizę swoich błędów.
Technika, którą się posługuje
polega na przerysowaniu
wzorów z obrazów już istniejących, czyli wykonanie tzw.
podlinników. Rysunek potem wypełnia
się kolorami i złoceniami.
- Ikona powstaje na zagruntowanej desce (grunt stanowi wyszlifowana warstwa mieszanki kredy z klejem)– mówi
artystka. Maluję tzw. temperą jajową,
czyli łączę pigment z żółtkiem kurzym.
Taką farbą ikony były pisane od wieków.
Dużym wyzwaniem są złocenia – dodaje. - Nie zawsze jest to prawdziwe złoto,
czasem to metale w formie cieniutkich
płatków – srebrnych, miedzianych. Złoto wymaga specjalnych umiejętności i
wielkiego doświadczenia. Czasem po
dotknięciu złoty płatek zmienia się w
pył.
Sposób pisania ikon pozostał przez wieki
taki sam, nie ewoluował, zachował bizantyjskie schematy i relacje. Dlatego
postaci maja surowe, wydłużone rysy
twarzy i proporcje ciała, wielkie oczy,
które obserwują, zawsze zaznaczone
ucho, które słucha, małe usta. Jak zaznacza pani Wioletta, ikony oparły się
nawet wpływom naturalizmu i ekspresjonizmu. Dopiero współczesne czasy
starają się je trochę upiększyć, umilić,
wygładzić.
Swoja symbolikę mają też kolory. Czerwień, jako barwa królewska i granat zarezerwowane są dla Chrystusa i Maryi,

zielony dla męczenników. I oczywiście
złoto – podkreślające boskość Chrystusa, wykorzystywane też na aureolach,
deseniach szat lub jako całe tło.
Hierarchię i rolę przedstawianych na
ikonach osób boskich konkretnie widać
na ikonostasach – ozdobnych ścianach
(przegrodach) wewnątrz cerkwi. W części centralnej zawsze jest Chrystus i
Matka Boska. Po ich bokach - ważniejsi
świeci, np. patroni świątyni. Powyżej
Chrystus tronujący w asyście apostołów
i innych świętych. Na szczycie umieszczona jest zwykle grupa Ukrzyżowania,
podobnie jak w kościołach na łukach tęczowych. A niżej znajdują się tzw. prazdniki, czyli obrazy przedstawiające sceny
z Biblii, się stały świętami – np. Zwiastowanie, wjazd do Jerozolimy, Zmartwychwstanie czy Boże Narodzenie.
- Jeśli chodzi o Boże Narodzenie to zawsze na ikonie święta Rodzina przedstawiona jest w grocie, co jest bliższe realiom bliskowschodnim - mówi pani
Dominiczak. Dzieciątko widzimy szczelnie otulone w pieluszki. Podobnie jak w
naszej tradycji, pojawiają się zwierzęta,
archaniołowie, rzadziej pasterze. Czasem jest cały tłum postaci, więc decyduję się wtedy na wycięcie tylko głównej
sceny. Sceny Bożonarodzeniowe to też
kompilacja różnych symboli. Pojawia się
na przykład rzadki w naszej ikonografii
„promień łaski”, symbolizujący Boże
błogosławieństwo. Czasem na niebie
świecą równocześnie słońce i księżyc,
czasem Dzieciątko umieszczone jest na
Drzewie Życia…
Swoje liczne prace wystawiała artystka
na kilku ekspozycjach. Wielka szkoda,
że przez zawirowania pandemiczne nie
dojdzie w tym roku do zaplanowanej
dawno wystawy prac Wioletty Dominiczak w chełmżyńskiej katedrze. Może
więc w przyszłym roku będziemy mogli
podziwiać piękne madonny w złocie i
czerwieni, wizerunki Chrystusa na ciemnej surowej desce czy całe sceny świąteczne.
brzoza
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Sklep Wędkarski

PIOTR
NASIEROWSKI

ul. Sikorskiego 50
tel. 669 597 565
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

