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By nowy rok szkolny 
był bezpieczny

Trzymam kciuki i zrobię wszystko jako burmistrz, aby 
uczniowie, nauczyciele i rodzice czuli się 1 września prze-
konani, że otwarcie szkół będzie dla nas wszystkich do-
brym krokiem.

Życzę, byśmy mieli 
pewność, że szkoły od 1 
września będą miejscem 
bezpiecznym, takim, jakie 
wszyscy pamiętamy sprzed 
marca bieżącego roku. 

Burmistrz
Jacek Gursz



Jak co roku, punktualnie o godz. 17.00, Polacy na chwilę stanęli, na 
chwilę zamarł ruch samochodów, a syreny i dzwony symbolicznie upa-
miętniły godzinę „W”. Bo właśnie o tej godzinie 1 sierpnia 1944 roku po-
wstańcy rozpoczęli  pełną poświęcenia walkę z wojskami hitlerowskich 
Niemiec, okupującymi Warszawę. 

Chodzieżanie o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego również 
pamiętali. Już o godz. 16.00 rozpoczął się na Rynku happening, zakoń-
czony uroczystym przypomnieniem godziny „W” o godz. 17.00. Spotkanie 
na Rynku zorganizowało Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne, a za-
kończone zostało wspólnym zawołaniem: „Cześć i chwała  bohaterom”.

W uroczystości na Rynku udział wzięli także członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Chodzieży.

- Godzina „W” na chodzieskim Rynku - byliśmy i my. PAMIĘTAMY! - 
oświadczyli strażacy z OSP.

x x x
Zgodnie z pielęgnowaną od lat tradycją, przedstawiciele Hufca Związ-

ku Harcerstwa Polskiego w Chodzieży złożyli wiązankę kwiatów pod po-
mnikiem Pamięci Poległym i Pomordowanym za Polskę i Wolność. 

- Oddaliśmy hołd warszawskim powstańcom, tym, którzy ponieśli 
największą ofi arę, ofi arę życia. Niech pamięć o bohaterach tamtych dni 
będzie wieczna i żywa w sercach tych, którzy dzisiaj mogą żyć w wolnej 
Polsce - podkreślają harcerze.  RC
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WIELKI SZACUNEK 
I WDZIĘCZNOŚĆ

WKŁAD WIELKOPOLAN

MSZA ZA OJCZYZNĘ

W dniu poprzedzającym święto, 
członkowie chodzieskiego Koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego, spotkali się wieczorem pod 
Pomnikiem Wdzięczności przy kościele 
św. Floriana. Zapalili tam znicze, przy-
pominając, jak duży wkład w wojnę 
polsko–bolszewickiej wnieśli żołnierze z 
Wielkopolski. Trzon 200. tysięcznej Ar-
mii Wielkopolskiej, która brała udział w 

obronie Ojczyzny, stanowili powstańcy 
wielkopolscy.

Roman Grewling mówiąc pod po-
mnikiem o tych wydarzeniach, polecił 
wszystkim, którzy interesują się naszą 
historią, książkę Bartosza Kruszyńskie-
go „Poznańczycy w wojnie polsko–bol-
szewickiej 1919 – 1921”. Jej przesłanie 
jest dla nas, mieszkańców Wielkopolski, 
szczególnie ważne. A defi niuje je mar-

szałek Marek Woźniak: „Z dumą należy 
podkreślić, że to właśnie wielkopolscy 
żołnierze (…) znacząco przyczynili się 
do wielu sukcesów militarnych podczas 
wojny polsko-bolszewickiej, potwierdza-
jąc swoje walory bojowe, ujawnione pod-
czas Powstania Wielkopolskiego”.

Członkowie Koła TPPW zapalili także 
znicze pod obeliskiem przy ul. Dworco-
wej.

15 sierpnia, w święto Wniebowzię-
cia Matki Bożej,  o godz. 10.00 w 
chodzieskiej kolegiacie, odprawiona 
została msza św. w intencji Ojczyzny. 
O godz. 11.15 natomiast odbyło się 
uroczyste odsłonięcie kamienia z ta-

blicą upamiętniającą 100. rocznicę Bi-
twy Warszawskiej. Pomysłodawcami i 
realizatorami tablicy byli członkowie 
Chodzieskiego Stowarzyszenia Pa-
triotycznego. 

Ryszard Cichocki

76. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W minioną sobotę, 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. W tym 
roku święto miało wyjątkowy wymiar – przypadło w 100. rocznicę Bitwy War-
szawskiej, określanej jako „Cud nad Wisłą”. To właśnie w 1920 roku, dzięki hero-
icznej walce, polscy żołnierze powstrzymali bolszewicką nawałnicę.
Polskie wojsko zawsze zasługiwało 
na wdzięczność. Zarówno wtedy, gdy 
żołnierze poświęcali życie w obronie 
Ojczyzny, jak i teraz, gdy stoją na stra-

ży naszego bezpieczeństwa.
- Codzienna praca polskich żołnierzy 
na rzecz Ojczyzny budzi nasz wielki 
podziw oraz szacunek. Ich poświęce-

nie jest dzisiaj powodem do dumy dla 
nas, a w przyszłości będzie dla kolej-
nych pokoleń Polaków. Dziękujemy! - 
podkreśla burmistrz Jacek Gursz.

  Cała Polska oddała 1 sierpnia hołd uczestnikom Po-
wstania Warszawskiego, którzy 76 lat temu rozpoczę-
li wyjątkową walkę o wolność swojego miasta, naszej 
wspólnej stolicy.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
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KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA CHODZIEŻY

Prace zostały już rozpoczęte, bo są już na ten cel środki.
- Pieniądze na koncie, umowa podpisana, prace rozpo-

częte – informuje burmistrz Jacek Gursz. - Jacek Wojciech 
Bogusławski, reprezentujący Wielkopolski Urząd Marszał-

kowski, przekazał na moje ręce umowę na dofi nansowanie 
w wysokości 40 tysięcy złotych. 

W akcie podpisania umowy uczestniczył także senator 
Adam Szejnfeld. RC

    Nowa bieżnia przy Szkole Podstawowej nr 3, 
to pierwszy etap przebudowy przyszkolnego boiska. 

UMOWA

Z chodzieskiego kina można już korzystać. Przed wejściem na seans, można zobaczyć, 
jak wiele zmieniło się w holu ChDK. 

Odnowione przestrzenie, wygodne kanapy, czytelne oznakowanie i fi lmowy klimat - takie jest teraz pięk-
ne wnętrze! Czekając na seans, można zapoznać się z historią kina w Chodzieży. A od frontu – podjazd, by 
ułatwić korzystanie z kina osobom niepełnosprawnym. RE

Filmowy 
klimat Miejska Biblioteka Publiczna 

i I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży
S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A J Ą  N A

WSPÓLNE 
CZYTANIE 

BALLADYNY
Juliusza
Słowackiego

w sobotę, 
5 września 2020r. 
o godz. 10.00
w Bibliotece, 
ul. Kościuszki 32

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 
CHODZIESKIEJ PAMIĘTA O BOHATERACH 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Powstańcze MOGIŁY

Pielęgnowanie PAMIĘCI

Jak informuje Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Chodzieskiej, 
inicjatorką tego przedsięwzię-
cia była Dorota Marciniak.

- Grzegorz Zydor wyraził 
zgodę na nieodpłatne umiesz-
czenie planszy na tablicy in-
formacyjnej swojej firmy, a całą 
akcję wsparł burmistrz Miasta 
Chodzieży Jacek Gursz, za 
sprawą którego Urząd Miejski 
sfinansował przygotowanie 
planszy. Wykonał ją Adam Ski-
biński. Wszystkim dziękujemy 
za pomoc. Dzięki wspólnym 
działaniom pojawił się w Cho-

dzieży kolejny punkt przypomi-
nający o bohaterach Powstania 

Wielkopolskiego – informują 
członkowie TMZCh.

Inicjatorką i organizatorką zare-
jestrowania w ramach tego projektu 
wspomnień chodzieżan, była Dorota 
Marciniak. Organizację wizyty gości 
z Poznania wsparł burmistrz Jacek 
Gursz. Nagrania zostały wykonane 
w sali Urzędu Stanu Cywilnego, przy 
życzliwej pomocy kierowniczki i pra-
cowników USC.  

Wspomnieniami podzielili się: Do-
rota Marciniak - wnuczka Bronisława 
Maćkowiaka, Aleksandra Dobrucka 
- wnuczka Jana Pilarczyka, Iwona 
Szudra - córka Leokadii i Stanisła-
wa Wiśniewskich, Stefania Zawie-
lak - synowa Antoniego Zawielaka, 
Włodzimierz Grabski - wnuk Stani-
sława Grabskiego, Marta Kostrzewa 
- synowa Stefana Kostrzewy, Ma-
ciej Strzeliński - prawnuk Sylwestra 
Mańczaka, Zenon Sroka - z rodziny 
A. Sroki i M. Abramowskiego, Elżbie-
ta Gill - wnuczka Józefa Latosińskie-
go, Maria Kuchta - córka Kazimierza 
Politowskiego, Bolesław Peksa - syn 
Stefana Peksy. RE

Od kilku tygodni na chodzieskim cmentarzu parafi alnym zobaczyć można planszę, przed-
stawiającą lokalizację grobów powstańców wielkopolskich. Na planie cmentarza kropkami 
zaznaczono lokalizację grobów, podano ich numery i nazwiska pochowanych. 

W dniach 12 i 13 sierpnia na zaproszenie TMZCh gościli w naszym mieście przedstawiciele 
Towarzystwo Naukowego im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu z panią prezes dr Amelią Ko-
rzeniewską.  Kręcą oni  serię fi lmów dokumentalnych o Powstaniu Wielkopolskim. Znajdą 
się w nich wspomnienia potomków powstańców, dokumenty i pamiątki z nimi związane. 
Całość wpisuje się w  projekt „Mikrohistorie”, w ramach którego poznańskie Towarzystwo 
Naukowe archiwizuje rozmowy z rodzinami powstańców. 

podpisana

Prace przy budowie boiska SP 3 już trwają.
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Remonty budynku

MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY 
MIEJSKEJ

   Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież wymieni 
pokrycie dachu i przemuruje kominy na budynku mieszkal-
nym Gminy Miejskiej w Chodzieży przy ul. Rynek 10. Nowe 
pokrycie na budynku głównym będzie wykonane z dachówki 
zakładkowej, natomiast na drugą częścią budynku (oficyna) 
zostanie położona nowa papa. 
Jednocześnie zostaną rozebrane kominy, a następnie po-
stawione nowe, z cegły klinkierowej. Nastąpi wymiana prze-
wodów wentylacyjnych oraz rynien i rur spustowych. Sukce-
sywnie przywracany jest prawidłowy stan techniczny budynku 
mieszkalnego gminy. Iwona Szmyt
 Dyrektor MZGM

Przebudowa Strzeleckiej
W RAMACH REWITALIZACJI

W ramach rewitalizacji ulicy Strzeleckiej trwają prace w 
górnej części ulicy. To kolejny etap, po układaniu kanalizacji 
wodociągowej i deszczowej. Widać też już przygotowanie całej 
ulicy do gruntownej przebudowy. Będzie to piękny fragment 
naszego miasta. RE

Powróci po renowacji

CHODZIESKI ZABYTKOWY 
LAMUS TKACKI

Zabytkowy lamus 
tkacki, znajdujący się 
dotąd przy ul. Nowej, 
jest już rozebrany. 

Zostanie poddany 
gruntownej renowacji 
i za kilka miesięcy 
pojawi się w nowym 
miejscu, w parku przy 
bibliotece.  RC

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA

Sieć z przyłączami
Pracownicy Spółki wykonu-

ją  prace  instalacyjne i spa-
walnicze  związane z budową 
sieci cieplnej z przyłączami  
do budynków  przy ul. Górnej.

Inwestycja planowana jest 
jako rozwojowa, pozwalająca 
na podłączania budynków 
znajdujących się przy tej uli-
cy. Wymierną korzyścią dla 
mieszkańców będzie likwi-
dacja kotłów węglowych i 
zmniejszenie niskiej emisji  do 
powietrza.

Realizowana inwestycja wpisuje się  politykę Spółki tj.  
zwiększania obciążenia głównego źródła ciepła oraz walki z 
niską emisją. Piotr Matyja

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 

NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY 2020 ROK
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MIEJSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Wakacyjne zajęcia

VI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
W CHODZIEŻY

Przewodniczącym zebra-
nia wybrany został kol. 
Jerzy Solarczyk. Całe 
spotkanie przebiegło 
zgodnie z planowanym 

porządkiem obrad. 
Po stwierdzeniu prawo-

mocności zebrania, przed-
stawione zostały sprawoz-
dania merytoryczne (kol. 

prezes Jadwiga Nale-
żyty), finansowe (kol. 
Jolanta Spitulska) oraz 
sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej (kol. Maria 

Absolutorium 
dla zarządu

TRADYCYJNE ŚWIĘCENIE POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH

Patron KIEROWCÓW
Mimo bardzo niesprzyjającej pogody, długa kolejka kierowców ustawiła się na ulicach 

Chodzieży, by dojechać do kościoła św. Floriana, gdzie przed kościelną bramą święcone 
były samochody. Oczywiście poświęcenie pojazdów odbyło się z okazji dnia patrona 
kierowców – św. Krzysztofa. Deszcz padał obficie, ale kierowców to nie wystraszyło.

Proboszcz parafii św. Floriana ks. prałat Ireneusz Szypura, podziękował wszystkim 
kierowcom, a także policji za pomoc i kierowanie ruchem. RC

PLANOWE WYŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE m. CHODZIEŻ

TERMIN OBSZAR
20 sierpnia 2020

godz. 7 – 14 Studzieniec 1, 22, 23, 27, 27 A, 28, 45, 57, budynek PKP, dz. 79/4

SPRAWDŹ – PRZECZYTAJ

W świetlicy socjote-
rapeutycznej, polegają-
cej Miejskiemu Ośrod-
kowi Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych, trwają zajęcia 
wakacyjne dla dzieci. 
Jak informuje pani kie-
rownik Romana Otto, 
korzystają one z do-
stępnych form zabawy 
i rekreacji. Prowadzona 
jest także profilaktyka 
dla dorosłych mieszkań-
ców Chodzieży. 

Szkolenia w DPS
Kierownik MORPA Romana Otto zaproszona została do Domu Pomocy Społecznej 

w Chodzieży, aby poprowadzić tam prelekcje prozdrowotne. Planowane są też zajęcia 
profilaktyczne i szkoleniowe.  RE

29 lipca br. w Centrum Aktywności  Senior Wigor, odbyło się  Walne Zebra-
nie Sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży za rok 2019. 
Odbyło się ono z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i obowiązujący-
mi obostrzeniami, związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Wojczyńska). Przedsta-
wione sprawozdania zo-
stały przyjęte przez ogół 
zgromadzonych. Zarząd 
uzyskał absolutorium. 

Na koniec kol. J. Spi-
tulska przedstawiła plan 
działania chodzieskiego 
UTW na rok 2020. Oczy-
wiście w związku z obecną 
sytuacją w kraju, realiza-
cja tego planu może ulec 
zmianie.  Bogusław Matraszek 
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Kawał dobrej 
i ciężkiej roboty

W poprzednim wydaniu Naszej Chodzieży pisaliśmy o wy-
jątkowej „Brygadzie Daniela”. Podziwialiśmy niesamowite 
zaangażowanie jej członków w akcji oczyszczania brzegów 
Jeziora Miejskiego.

Jak poinformował Daniel Fórman, 
akcja została zakończona. Z materiału 
zamieszczonego na FB wynika, że trwa-
ła ona 2 miesiące, i że  była to „mokra i 
brudna orka nad Miejskim”.

- Pokazaliśmy, że jak się czegoś po-
dejmujemy, to mamy samodyscyplinę i 
samozaparcie, żeby doprowadzić spra-
wę do końca – wyjaśnia pan Daniel.

I podsumowuje: „ponad 200 sztuk 60 
litrowych worków - jakby ustawić je w li-
nii prostej, worek obok worka, to byłoby 
ponad 100 metrów śmieciorów o wadze 
około 1300 kilogramów. A przecież były 
też opony, czajniki, drzwi, okna i cała 
reszta ubłoconego i mokrego mystu”.

Żeby zebrać tę górę worków, przeszli 
72 kilometry. Często po kolana w błocie, 
wodzie, w trzcinach. Można się  było 
mocno zmęczyć. Poświęcili na to 66 
godzin. 

- Na koniec coś, co może niektórych 
zaciekawić.  Żeby zebrać ponad 200 
worków, przejść 72 kilometry i zrobić 
to w czasie 66 godzin, zgubiliśmy po-
nad 31 tysięcy kalorii. Ile to biegania? 
Przebiegając Maraton Poznań w 2019 
roku spaliłem 4000 kalorii. Jakby nie 
licząc, to tym razem było około ośmiu 
takich maratonów. Warto, jak widać, 
czasem sprzątać dla zdrowia. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję wszystkim zaanga-
żowanym. Odwaliliśmy kawał cholernie 
dobrej i cholernie ciężkiej roboty! Jestem 
z Was dumny. Dzięki również wszystkim 
komentującym, lajkującym i wszystkim 
wspierającym dobrym słowem – zakoń-
czył podsumowanie Daniel Fórman. 

Słowa uznania i podziękowania prze-
kazał całej „Brygadzie” burmistrz Jacek 
Gursz.

- Ekipę znacie. Ich misja oczyszcza-
nia jeziora podbiła nasze serca. Daniel, 
Anna, Lidia, Przemek, Agnieszka, Robert, 
Karol, przez kilka tygodni sprzątali brzeg 
Jeziora Miejskiego. W ostatnim dniu ak-
cji z uśmiechem wręczyłem im płyny do 
prania oraz zaprosiłem na kulinarne pod-
sumowanie ich działań. Brawo Wy! - po-
wiedział burmistrz. RC

BRYGADA DANIELA ZAKOŃCZYŁA AKCJĘ

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO NOWEGO PROJEKTU 
ZESPOŁU MŁODZIEŻOWEGO TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CHODZIESKIEJ.

CHODZIESKIE PTASIE OSIEDLE

Podaruj 
deskę
ptakom

Lubisz wyzwania, chcesz 
zdobyć nowe umiejętno-
ści, zrobić coś pożytecz-

nego dla środowiska, a przy 
tym dobrze się bawić - zapisz 
się do nowego projektu “Pta-
sie osiedle - podaruj deskę 
ptakom”. 

Jesienią ubiegłego roku, 
podczas pierwszej edycji, ze-
spół młodych aktywistów roz-
wiesił wzdłuż promenady 55 
własnoręcznie wykonanych 
budek, tworząc tym samym 
miejsca lęgowe dla 240 pta-
ków! Projekt potrwa od 1 wrze-
śnia do 31 października 2020. 
Nie zwlekaj zapisz się już dziś 
na mail: 

tmzchodziez@gmail.com 
Zapisy trwają do 1 września.

Na czym polega projekt?

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.

Jak informuje MWiK, zakończyły się 
prace na terenowych zbiornikach wody 
czystej przy ul. Strzeleckiej. W ich ramach 
przeprowadzono szereg robót obejmu-
jących zdjęcie istniejących powłok we-
wnątrz zbiorników, wypiaskowanie całej 
powierzchni i jej częściową reprofi lację, 
wykonanie niezbędnych napraw zbrojenia 
i betonu oraz natrysk mineralnej powłoki 
na wewnętrzne powierzchnie. Wymie-
niono również instalacje technologiczne 
wewnątrz zbiorników oraz włazy, drabiny, 

podesty i balustrady. Wszystkie zastoso-
wane materiały posiadają atest Państwo-
wego Zakładu Higieny na kontakt z wodą 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Każdy zbiornik to osobna monolityczna 
konstrukcja żelbetowa w kształcie cylin-
dra o średnicy 15 m, wysokości 6,6 m i 
pojemności 1000 m3. Dla porównania - w 
jednym zbiorniku zmieściłaby się woda 
z dwóch basenów pływackich wielkości 
chodzieskiego „Delfi na”. Oba zbiorniki są 
połączone na zewnątrz wspólnym rurocią-

giem, tworząc układ naczyń połączonych. 
Zostały oddane do użytku w 1980 r. i od 
tego czasu nie przechodziły generalnego 
remontu. Poddawane były jedynie bieżą-
cym naprawom oraz okresowemu czysz-
czeniu i dezynfekcji.

 Zbiorniki wody czystej należą do naj-
ważniejszych obiektów systemu zbio-
rowego zaopatrzenia wody dla miasta i 
części gminy Chodzież. Zlokalizowane 
są w jednym z najwyższych punktów sieci 
wodociągowej. Pełnią z jednej strony funk-

cję retencyjną, współpracują ze stacjami 
uzdatniania wody oraz pełnią rolę „wieży 
ciśnień”, stabilizując ciśnienie wody w 
sieci wodociągowej. Przeprowadzone 

prace pozwolą zapewnić stabilną jakość 
bakteriologiczną dostarczanej wody oraz 
zabezpieczą konstrukcję zbiorników na 
kolejne lata eksploatacji. MWiK

Zbiorniki wody czystej

Ptaki, które na co dzień wi-
dujemy wokół siebie, w okre-
sie lęgowym poszukują miejsc 
na złożenie jaj i wychowanie 
piskląt. Niektóre z nich zakła-
dają gniazda w naturalnych 
dziuplach w starych pniach 
drzew - ale tych praktycznie 
brak. W ramach projektu zbu-
dujemy i rozwiesimy budki lę-
gowe nad Jeziorem Miejskim.

Każdy może pomóc!
Jeśli chcesz wesprzeć nasze 

działania i posiadasz wolne de-
ski, na które nie masz pomysłu 
- nie bój się! My znajdziemy dla 
nich  zastosowanie! Stworzą 
one nowe schronienia dla na-
szych skrzydlatych przyjaciół. 
Napisz do nas tmzchodziez@
gmail.com, a my je odbierzemy.

 TMZCh
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Podsumowanie
PROJEKTU 

Będzie można oddać krewPełna DOBREGO SERCA

Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Miejskich w Chodzieży realizowa-
ło projekt sfinansowany w ramach 
działania „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 re-
alizowanych w ramach projektu 
grantowego. 

Przez kilka miesięcy chodzie-
skie gospodynie brały udział w 
warsztatach tanecznych, kulinar-
nych, coachingowych i fotogra-
ficznych.  Podstawowym celem 
całego przedsięwzięcia była inte-
gracja, aktywizacja i nabycie przez 
uczestniczki nowych umiejętności. 
Impreza finałowa jest zaplano-
wana jako warsztat zamykający 
cykl szkoleń. Ten ostatni warsztat 
będzie miał wyjątkowy charakter, 
poprowadzi go bowiem Katarzy-
na Miller, psycholożka, psychote-
rapeutka, autorka wielu książek, 
osobowość telewizyjna i radiowa. 

Celem autorek projektu było 
zorganizowanie imprezy integra-
cyjnej, która jednocześnie będzie 
spotkaniem o charakterze rozwo-
jowym, wspierającym oraz wyda-
rzeniem, które ukoronuje i umocni 
wiarę w to, że warto podejmować 
wyzwania, uczyć się nowych rze-
czy i być otwartym na drugiego 
człowieka. Podczas spotkania zo-
staną wręczone dyplomy uczest-
niczkom zajęć oraz zostanie 

KOŁO GOSPODYŃ MIEJSKICH W CHODZIEŻY

ZAMIAST ZDROWEJ SOBOTY

27 SIERPNIA W PENSJONACIE SZELESIÓWKA ODBĘDZIE SIĘ IMPREZA FINAŁOWA, 
PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „KOBIECA STRONA MOCY- CYKL WARSZTATÓW DLA 
KOBIET”. 

13 SIERPNIA ZMARŁA SIOSTRA BENIGNA – MARIA ZAHRT 
ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek. 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 17 sierpnia.

zaprezentowany film z przebiegu 
warsztatów. 

- Na każdego gościa będzie 
czekał upominek i poczęstunek.  
Chcemy podziękować uczestnicz-
kom warsztatów oraz osobom, które 

wspierają nasze działania. Pragnie-
my podkreślić wyjątkowy charakter 
naszego projektu, a dokładnie jego 
przekaz, który zawarty jest w haśle 
„Kobieto - masz moc” - tłumaczą 
koordynatorki inicjatywy. RE

W związku z Covid 19 cho-
dzieskie Bioderko nie może zor-
ganizować tradycyjnej Zdrowej 
Soboty. 

- Część firm medycznych wy-
cofało się z udziału, jednak żal 
nam było rezygnować z krwiobu-

sa, ponieważ braki krwi w Cen-
trum Krwiodawstwa są ogromne. 
Żeby ambulans na Rynku nie stał 
osamotniony, i żeby przyciągnąć 
potencjalnych dawców krwi, po-
stanowiliśmy dać chodzieżakom 
namiastkę tego, co bywało pod-

czas Zdrowych Sobót. Zaprasza-
my również młodzież … wspierać 
nas będzie Młodzieżowa Rada 
Miejska, która ma zawsze cieka-
we pomysły – informuje Honora-
ta Pilarczyk.
 RE

W uroczystości na cmentarzu 
parafialnym w Chodzieży, siostrę 
Benignę żegnała duża grupa 
sióstr Serafitek, księża, miesz-
kańcy naszego miasta, a także 
ci, którym poświęciła tak wiele lat 
swojego zakonnego życia, czyli 
podopieczni świetlicy Promyk 

Dobra. To przede wszystkim dla 
nich siostra Benigna pracowała 
przez ostatnie 11 lat.

Ceremonię na cmentarzu pro-
wadził ks. prałat Ireneusz Szypu-
ra, a jedna z sióstr przypomniała 
jak wyjątkową osobą była ich sio-
stra przełożona. 

Każdy, kto miał kontakt ze śp. 
siostrą, zapamięta ją na zawsze 
jako człowieka o dużej skrom-
ności, pracowitości, ale przede 
wszystkim jako osobę przepeł-
nioną dobrym sercem i dającej 
się tak łatwo zauważyć pokorą. 
 Ryszard Cichocki

OSTATNIA DROGA SIOSTRY BENIGNY
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To jest CHO-JAZZ

KONCERT INAUGURACYJNY

Jubileuszowe Warsztaty wystartowały 20 lipca. Ze względu na konieczność zachowania wszystkich 
wymogów związanych z epidemią koronawirusa, koncert inauguracyjny, jak zresztą wszystkie następ-
ne, odbył się w amfiteatrze. Warsztaty oficjalnie otworzył Marcin Kita, a koncert poprowadził dyrektor 
artystyczny – Janusz Szrom.

Jak co roku, na początek jazzowego spotkania w Chodzieży, zagrała kadra. I od razu było wiadomo, 
że poziom jubileuszowej imprezy będzie niezwykle wysoki. Kadra pokazała chodzieskiej publiczności, 
jak piękny jest jazz. I zapewne od razu przekonała do tej muzyki kolejne grupy mieszkańców naszego 
miasta.

DLA CHODZIEŻAN
Jednym z największych dobrodziejstw 

chodzieskiej imprezy, są otwarte koncerty 
dla mieszkańców. Marin Kita wprowadził je 
już kilka lat temu, ale obawy, czy i w tym 
roku do nich dojdzie, były jak najbardziej 
uzasadnione. A jednak się odbyły. I to jakie! 
Każdego wieczoru w amfiteatrze gromadziła 
się naprawdę spora publiczność, by raczyć 
się wyjątkową dawką wspaniałej muzyki. 
Wystarczy wspomnieć, że na „warsztatowej 
scenie” wystąpili jak zawsze niezawodny Ja-
nusz Szrom z piosenkami Andrzeja Zauchy, 
świetny „Paweł Tomaszewski Quartet”, fan-
tastyczny „Walk Away”, w doskonałej formie 
Krystyna Prońko, czy szczególnie gorąco 
przywitany Wojciech Karolak Trio. Wspania-
łe to były wieczory. Jak podkreśla dyrektor 
ChDK, mogły się one odbyć dzięki hojności 
wielu sponsorów.

Ryszard CICHOCKI

Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz
Warsztaty to ogromny powód do dumy. To zasługa wielu 
osób, które w przeszłości i teraz dbały i dbają o to, by ta 
wyjątkowa impreza w naszym mieście się odbywała, by 
się rozwijała, a także by nie traciła nic ze swojego wyso-
kiego poziomu. Szkoda oczywiście, że nie było możli-
wości, by połączyć 50. Warsztaty z oddaniem do użytku 
Alei Gwiazd Jazzu na ul. Strzeleckiej. Ale nie ma tego 
złego, co na dobre nie wyjdzie. Za rok będzie przecież 
kolejna okazja do przeżywania w Chodzieży wielkiego 
jazzowego święta.

Przez kilka miesięcy organizatorów tego-
rocznych Warsztatów nurtowało pytanie: 
czy pandemia pozwoli na organizację ju-

bileuszowej imprezy? Czy ogrom pracy włożo-
nej w jej przygotowanie, nie pójdzie na marne?  

Warsztaty się odbyły i, w dającej się słyszeć 
każdego dnia opinii, były wyjątkowym świętem 
jazzu. Trudno nie zgodzić się z tak wyrażanym 
uznaniem dla organizatorów.  Dzięki dyrektoro-
wi Chodzieskiego Doku Kultury Marcinowi Kicie 
i wszystkim, którzy razem z nim przygotowali i 
przeprowadzili 50. Warsztaty, przez kilkanaście 
ostatnich dni lipca Chodzież znowu była stoli-
cą polskiego jazzu. Coraz częściej też słychać 
opinie, że na takie określenie nasze miasto za-
sługuje nie tylko w tym okresie.
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UCZESTNICY I MISTRZOWIE
Od pierwszych edycji chodzieskiej „szkoły 

jazzu” nie zmienia się jej główne przesłanie – 
uczniowie czerpią wiedzę, poszerzają swoje 
umiejętności pod przyjaznym nadzorem mi-
strzów polskiej i międzynarodowej sceny ja-
zzowej. Każdy dzień wypełniony był zajęciami 
w poszczególnych klasach, a wieczory - jam 
session. Wspólne grania – mistrzów i uczniów, 
odbywały się w sali widowiskowej ChDK, ale 
każdy mógł je też obserwować na telebimie, 
umiejscowionym przed Domem Kultury.

W tym roku do Chodzieży przyjechało 140 
uczestników z całej Polski. Ze względu na 
epidemię, nie mogło natomiast dojechać tak 
wielu chętnych z zagranicy.

Kadrze po raz kolejny, jako dyrektor arty-
styczny, przewodził Janusz Szrom. Wydaje 
się, że jego współpraca z „Chodzieżą”, z Mar-

FINAŁ I GALA
Jak zawsze Warsztaty kończyły się dwoma wyjątkowymi koncertami. Najpierw (w czwartek 30 lipca) 

odbył się 6-godzinny koncert finałowy, w którym wystąpili wszyscy uczestnicy. Wielu z nich zaprezento-
wało naprawdę wysoki poziom, a niektórzy mogą już być pewni, że rozpoczęli prawdziwą artystyczną 
karierę. 

Na koncert galowy tradycyjnie już przyszło najwięcej widzów. Jak dobrze, że odbył się on w amfite-
atrze, bo sala widowiskowa nie pomieściłaby nawet połowy z nich. Najpierw zaprezentowali się najlepsi 
uczniowie, a na koniec mistrzowie. Prawdziwi mistrzowie. Widzowie gorąco oklaskiwali zarówno Krysty-
nę Prońko, Dorotę Miśkiewicz, jak i każdego z występujących profesorów. Wielką niespodziankę zrobili 
Bogdan Hołownia i Jerzy Główczewski, przypominając niezapomniany klimat „Starszych Panów”. A na 
koniec cała kadra zgrała i zaśpiewała „To jest Cho-jazz”. Niesamowite emocje udzieliły się całej widowni 
– do wspólnego śpiewania nie trzeba było długo namawiać.

Przed oficjalnym zakończeniem jubileuszowych Warsztatów, dyrektor ChDK Marcin Kita zadał pu-
bliczności pytanie, wypowiedziane z nieukrywaną dawką satysfakcji:

- Czy 50. Warsztaty Muzyczne Cho-jazz 2020 nam się udały?
Odpowiedzią były ogromne brawa publiczności. Na stojąco. Ale czyż mogło być inaczej?

PO RAZ KOLEJNY ZARÓWNO PUBLICZNO-
ŚCI, JAK I UCZESTNIKOM, TRUDNO BYŁO PO-
GODZIĆ SIĘ Z TYM, ŻE  … TO JUŻ KONIEC. NA 
SZCZĘŚCIE MARCIN KITA I JANUSZ SZROM 
MIELI RÓWNIEŻ DOBRĄ WIADOMOŚĆ - SPO-
TKAMY SIĘ JUŻ ZA ROK. I TO RÓWNIEŻ NA 
IMPREZIE JUBILEUSZOWEJ.

Promocja KSIĄŻKI 

W tych warunkach – WIELKI SUKCES

25 lipca warsztatowy koncert rozpoczął się 
promocją wyjątkowej książki – monografii 
Warsztatów Muzycznych w Chodzieży w 
okresie 1971 – 2020. Liczące prawie 700 
stron dzieło, opracował Janusz Szrom. Autor, 
wspólnie z dyrektorem ChDK Marcinem Kitą, 
wręczyli ciepłe jeszcze egzemplarze książki 
jej sponsorom i współtwórcom.
Monografia jest naprawdę dziełem wyjątko-
wym. Pierwsza jej część to „Archiwum”, za-
wierające przedruki dostępnych materiałów, 
dotyczących każdej edycji Warsztatów. 50 
rozdziałów, każdy fascynujący, każdy przypo-
minający, jak chodzieska impreza się rodziła, 
jakie przechodziła zawirowania, ale przed 
wszystkim, jak się nieustannie rozwijała. W 
słowie wstępnym Janusz Szrom pisze, jak 
wielu osobom zawdzięcza, że takie „Archi-
wum” można  było opracować.
Druga część - „Wspomnienia”,  zawiera rela-
cje członków kadry dydaktycznej i organiza-
cyjnej, a także uczestników różnych edycji 
Warsztatów. Jak podkreśla J. Szrom, są one 

„nacechowane najczęściej dużym ładunkiem emo-
cjonalnym, są znakomitym dopełnieniem części fak-
tograficznej książki”.
Do każdej książki dołączona jest płyta, której histo-
rycznej wartości przecenić się nie da. To nie tylko 
wkład do historii polskiego jazzu, do historii chodzie-
skich Warsztatów, ale też bogaty materiał  dokumen-
tujący działalność kulturalną naszego miasta.  

Jeszcze dwa miesiące temu nie było wiadomo, czy uda się jubileuszowe Warsztaty przeprowadzić. Epidemia koronawirusa wprowadziła wiele 
zmian w naszym życiu, ale na szczęście niektóre z wprowadzonych przez rząd zrozumiałych obostrzeń, zostały złagodzone. 
Przygotowanie tak dużej imprezy wymagało jednak dodatkowego wysiłku, dodatkowych przedsięwzięć, by zachować wszystkie reguły doty-
czące bezpieczeństwa. To, że Warsztaty udało się w takich warunkach zorganizować, że przebiegły one bez jakichkolwiek przykrych niespo-
dzianek, a na dodatek, że stały na tak wysokim poziomie dydaktycznym i artystycznym, jest ogromnym sukcesem. Jak Marcin Kita i jego ekipa 
to zrobili? Odpowiedź na to pytanie mojego przyjaciela wydaje się trafna: Ot, profesjonaliści. 

cinem Kitą układa się bardzo dobrze. Podobnie 
zresztą, jak z Rafałem Sarneckim, który w tym 
roku pełnił obowiązki dyrektora ds. zespołów. 

Poza nimi kadrę stanowili: Krystyna Prońko i 
Dorota Miśkiewicz – wokal, Bogdan Hołownia 
i Kuba Stankiewicz – fortepian, Attila Muehl – 
gitara (wspólnie z Rafałem Sarneckim), Jacek 

Namysłowski – puzon, Robert Majewski – trąb-
ka, Jerzy Główczewski – saksofon, Zbigniew 
Wrombel – bas, Paweł Dobrowolski – perkusja, 
Kacper Smoliński – harmonijka, Piotr Kałużny 
– teoria, a także Agnieszka Pacek – fonetyka, 
Marek Stawiński – emisja głosu, Paweł Chmiel 
– homerecording.

JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE50.
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Pamięć i hołd

O nas w Jazz Forum

Gratulacje i odznaczenia

Dla uczestników tegorocz-
nych, jubileuszowych 
Warsztatów kilkanaście 

dni spędzonych w Chodzieży 
to czas niezapomniany. Pełen 
dużej dawki wiedzy, rozwoju 
umiejętności, ale też i waka-
cyjnego relaksu.  Nietrudno 
natomiast sobie wyobrazić, 
jak stresujący był to czas dla 
organizatorów Cho-jazz 2020, 
a przede wszystkim dla dy-
rektora Chodzieskiego Domu 
Kultury. Mimo tego, mimo sta-
łej obawy, by nic nieprzewi-
dzianego, w cały czas przecież 
towarzyszącej nam pandemii, 
się nie wydarzyło, Marcin Kita 
nie zapomniał o dodatkowych 
„gestach”, będących może na 
uboczu warsztatowych zda-
rzeń, gdzieś w tle, ale jakże 
ważnych. Jak choćby ten.

29 lipca o godz. 11.00, na 
cmentarzu parafialnym w Cho-
dzieży, zebrali się przedstawi-
ciele warsztatowej kadry, by w 

towarzystwie członków KMM 
ASTRY, z prezesem Hieroni-
mem Nowowiejskim, oddać 
hołd i złożyć wiązanki kwiatów 
na grobach „astrowców”, dzię-
ki m.in. którym chodzieskie 
Warsztaty powstały.

Najpierw kwiaty złożono na 
grobie Wiesława Wasielewskie-
go. Janusz Szrom przypomniał, 
jak dużo Warsztaty zawdzię-
czają pierwszemu prezesowi 
Astrów. I dodał:

- Wiesiu przy wielu okazjach 
prosił mnie o zaśpiewanie tego 
utworu. Dzisiaj na pewno też 

ucieszy się, gdy go tam usłyszy.
I poleciała do nieba „Geor-

gia on my mind”. Wyjątkowa.  
A capella, z rytmicznym tylko,  
wyciszonym podkładem Artura 
Dutkiewicza.

Obok grobu Wiesława Wa-
sielewskiego, pochowany jest 
pierwszy wiceprezes Astrów, 
Zbigniew Szulc. Na jego mogile 
też położono wiązankę kwiatów. 
A potem to samo uczyniono na 
grobach Bronisława Drozda i 
zmarłego na początku czerwca 
br. Jerzego Neumanna.

 Ryszard Cichocki

Przed sobotnim koncertem Krysty-
ny Prońko (25 lipca), odbyła się 
krótka, choć bardzo miła uroczy-

stość. Na scenie pojawili się senator 
Adam Szejnfeld, Jacek Wojciech Bo-
gusławski z Urzędu Marszałkowskiego 
i burmistrz Jacek Gursz. Oprócz listów 
gratulacyjnych przekazanych organi-
zatorom Warsztatów, Janusz Szrom 
i Marcin Kita uhonorowani zostali za 
całokształt pracy przy zorganizowaniu 
jubileuszowych Cho-jazz tytułem Za-
służony dla Województwa Wielkopol-

skiego.  Wyróżnienia te przyznał Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
na wniosek burmistrza Chodzieży.

To było wyjątkowe wy-
darzenie, towarzy-
szące tegorocznym, 

jubileuszowym Warsztatom. Z 
inicjatywy Adama Zagórskiego, 
Macieja Kądzieli i dyrektora 
ChDK Marcina Kity, w niedzie-
lę, 26 lipca, razem zagrali mu-
zycy, związani z  Warsztatami 

Jazzowymi w Chodzieży. Choć 
aktualnie część z nich rozpro-
szona jest po całym świecie, 
dzięki technologiom XXI wieku, 
zagrali razem - na jednej wir-
tualnej scenie. Wysłuchaliśmy 
specjalnie na tę okazję zaaran-
żowanych polskich standardów 
jazzowych i piosenek muzyki 

rozrywkowej. 
Z Big Bandem zaśpiewali 

tegoroczni profesorowie Warsz-
tatów – Krystyna Prońko, Doro-
ta Miskiewicz, Janusz Szrom. 
A wśród muzyków był również 
chodzieski pianista, mieszkający 
aktualnie w Stanach Zjednoczo-
nych – Kuba Cichocki.  RC

WIRTUALNY BIG BAND CHO-JAZZ 50

Obok wielu bardzo waż-
nych z muzycznego punk-
tu widzenia materiałów,  

w najnowszym wydaniu Jazz 
Forum, jest też artykuł poświę-
cony Cho-jazz 2020. Zachęcając 

- Dziękuję, panie burmi-
strzu. Dziękuję za opiekę 
roztoczoną nad Warszta-

tami – powiedział po ode-
braniu odznaczenia Janusz 
Szrom. RC

Przez ostanie lata chodziescy miłośnicy 
jazzu mogli z dumą podkreślać, że wśród 
muzyków tworzących kadrę Warsztatów jest 
pianista z Chodzieży. W tym roku, na Warsz-
tatach jubileuszowych, niestety nie było Kuby 
Cichockiego w gronie mistrzów, akompaniują-
cych wokalistom.

- Tak wyszło, choć miało być inaczej. Jak każ-
dego roku, przyjazd do Chodzieży oczywiście 
planowałem, ale koronawirus wszystko pokrzyżo-
wał. Tego nie dało się przewidzieć. Życie znowu 
skorygowało plany. Możliwość przylotu co prawda 
była, ale sytuacja była niepewna i nie chciałem ry-
zykować, że kogoś zarażę. Tu, w Nowym Jorku, 
było szczególnie niebezpiecznie, a na dodatek 
w naszej dzielnicy było najwięcej zachorowań w 
całym kraju.

Wstępny program jubileuszowych Warsz-
tatów zakładał Twój specjalny koncert. Wielu 
chodzieżan na to czekało.

- Tak, już w zeszłym roku rozmawiałem z dyrek-
torem Marcinem Kita o solowym koncercie, ale w 
kwietniu było już wiadomo, że do tego wydarzenia, 
z powyższych względów, nie dojdzie. Mam nato-

miast nadzieję, że uda się to zrobić w przyszłym 
roku. 

W przyszłym roku będziemy mieli również 

„warsztatowy jubileusz”. Teraz świętowaliśmy 
50. edycję Warsztatów, a za rok 50. lecie (1971 
– 2021). Zagrasz więc także na Warsztatach ju-
bileuszowych.

- Cieszę się, że będzie kolejny jubileusz. Cho-
ciaż najważniejsze dla mnie jest, żeby sytuacja 
była na tyle stabilna, że warsztaty, jak i inne tego 
typu imprezy, będą się w ogóle odbywać. 

Mimo że do Chodzieży tym razem nie zawita-
łeś, przez kilka minut byłeś z całą „warsztato-
wą rodziną”. Stało się tak 26 lipca, kiedy mogli-
śmy podziwiać Twój występ w wirtualnym Big 
Bandzie CHOJAZZ 2020.

- To był świetny pomysł i cieszę się, że ten kon-
cert doszedł do skutku. Było to przedsięwzięcie 
wymagające ogromnego nakładu pracy pomysło-
dawców i organizatorów, a przede wszystkim Ada-
ma Zagórskiego i Macieja Kądzieli i oczywiście 
Marcina Kity. Udało im się do tego projektu na-
mówić muzyków rozproszonych po całym świecie, 
powiązanych z Cho-jazz. Każdy z nas nagrywał 
swoje partie w domu, indywidualnie, co staje się 
coraz częstszą praktyką w czasach pandemii, a 
co jest o tyle nietypowe, że jazz jest z założenia 

oparty w dużej mierze na interakcji i zespołowej 
improwizacji. Inną kwestią jest, że partie zaaran-
żowane (zapisane w nutach) wyszły bardzo do-
brze po prostu dlatego, że każdy mógł nad nimi 
porządnie popracować w domu. 

Od strony technicznej ja bylem już przygotowa-
ny, bo krótko przed tym wydarzeniem graliśmy z 
żoną Bogną domowy koncert online i sprzęt do 
nagrywania był już przetestowany.

Pandemia, póki co, nie chce odpuścić. Jak 
sobie w tej dalekiej Ameryce z tym radzisz?

- Psychologicznie sytuacja nie jest, a na pewno 
nie była, łatwa. Ale, po pierwsze, jest to kolejna 
lekcja życia, a po drugie, staram się od początku 
wykorzystywać ten czas koniecznej izolacji na pra-
cę, ćwiczenie i komponowanie. Muszę przyznać, 
że bardzo dużo rzeczy udało mi się zrobić, a sze-
reg następnych czeka w kolejce. Uważam, że nie-
dogodności można przekuć na coś wartościowego 
częściej, niż nam się wydaje. Na koniec pozdra-
wiam wszystkich czytelników, życząc pozytywnej 
energii i wytrwałości.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Cichocki

ROZMOWA Z KUBĄ CICHOCKIM, CHODZIESKIM PIANISTĄ, MIESZKAJĄCYM AKTUALNIE  W NOWYM JORKU

JUBILEUSZOWE MIĘDZYNARODOWE CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE50.

do lektury tego czasopisma, 
wydawca podkreśla, że „prze-
bojem numeru jest kronika 50 

lat Warsztatów Muzycznych w 
Chodzieży”, której autorem jest 
Janusz Szrom.  RC

ŻYCIE 
koryguje PLANY
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SENIORZY W MBP

Pokaz filmowy
30 lipca w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej zebrała się w grupa za-
mknięta naszych czytelników – se-
niorów z chodzieskiego Domu Se-
niora „Wigor”. 

Spotkanie poprowadziła Anna Kacz-

marczyk, która wyświetliła film „Zatańcz 
ze mną” w reżyserii Peter’a Chelsoma, 
ze znakomitymi rolami Richarda Ge-
re’a, Susan Sarandon i Stanley’a Tucci. 

Po seansie nastąpiła dyskusja, 
której owocem stało się przesłanie, 

CHODZIESKI ŚLAD W „FARAONIE” BOLESŁAWA PRUSA, CZYLI...

Prawdopodobnie po raz pierwszy zaćmienie 
udało się przewidzieć Talesowi z Miletu w 
585 roku p.n.e., kiedy to zasłaniający tarczę 

słoneczną księżyc przerwał bitwę między Medami 
i Lidyjczykami. Zaćmienia przerażały i fascynowały 
przez stulecia, szczególnie te całkowite. Pierwsze 
udokumentowane fotografią zaćmienie nastąpiło w 
1860 roku (wcześniej, w 1851 roku zdjęcie w tech-
nice dagerotypowej wykonał Jan Juliusz Berkowski, 
w obserwatorium w Królewcu). Kolejne przyciągały 
coraz większe grono naukowców i osób zafascyno-
wanych tym niecodziennym zjawiskiem. 

Wśród zaledwie kilku zaćmień całkowitych, wi-
docznych z terenu Polski w XIX wieku, dla Cho-
dzieży największe znaczenie miało to z 19 sierpnia 
1887 roku. Nasze miasto, znajdujące się wówczas w 
granicach Cesarstwa Niemieckiego, zostało wybra-
ne na jeden z punktów obserwacyjnych. Samo zja-
wisko rozpoczęło się (tzn. było widoczne) o świcie 
w środkowych Niemczech, przesuwając się dalej na 
wschód w kierunku Wilna, a po drodze przebiegając 
przez Chodzież. 

Mieszkańcom, w obliczu nadchodzącego zjawi-
ska, zalecano zachowanie środków ostrożności, aby 
podczas obserwacji Słońca nie doznać uszkodzenia 
wzroku lub nawet jego utraty. Proponowano więc, 
aby do oglądania tego niecodziennego zjawiska uży-
wać kolorowego szkła, pochodzącego najczęściej z 
brązowych lub ciemnozielonych butelek. Zwracano 
też uwagę na niespokojne zachowanie zwierząt do-
mowych i ptaków, a także kwiatów, zamykających 
swe kielichy. 

Zaćmienie trwało od godziny 4:48 do 6:15 nad 
ranem, jednak całkowite ciemności zapaść miały o 
5:20. Aby obserwować to niecodzienne wydarzenie, 
mieszkańcy Chodzieży już od najwcześniejszych 
godzin porannych zaczęli zajmować dogodne do 
obserwacji, wysoko położone punkty, zarówno 
w terenie, jak i, o ile było to możliwe, na dachach 
budynków. Niestety, podziwianie zjawiska zostało 
znacznie utrudnione przez pogodę – niebo zasłoniły 
ciężkie i gęste chmury – widoczne były tylko ciem-
noczerwone pasy światła na północnym wschodzie. 
Całkowite zaćmienie jednak przyszło o godzinie 5:18 
i trwało jedynie dwie minuty. Na obserwujących zro-
biło to ogromne wrażenie, ponieważ w tych „egip-
skich ciemnościach” nie można było zauważyć, a 
tym bardziej rozpoznać przedmiotów znajdujących 
się w zasięgu ręki. 

SPOTKANIE FOTOPRAFIKÓW

Zaćmienie Słońca 
z 1887 ROKU 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Tadeusz Matraszek 
DHiTM

Od zawsze zaćmienie Słoń-
ca wzbudzało w obserwu-
jących go istotach skraj-
ne emocje. Słońce – jako 
symbol życia i emanacji 
boskiej siły - na chwilę zni-
kało z oczu przerażonego 
ludu, w różnych kulturach 
pożerane przez Księżyc lub 
kradzione przez mrok. Z 
czasem ludzie nauczyli się 
przewidywać to wydarzenie 
i tłumaczyć je w sposób nie 
magiczny, ale naukowy.

Chodzież znajdowała się w doskonałym punkcie na przeprowadzenie badań nad oma-
wianym zaćmieniem. Zauważyli to naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, przysyłając do 
naszego miasta dr. Körbera, asystenta obserwatorium astronomicznego z Wrocławia wraz 
profesorem dr. Reimannem z Jeleniej Góry (wówczas Hirschbergu). Naukowcom towarzy-
szyli nieznani z nazwiska trzej nauczyciele z liceów (szkoły typu Ober-Realschule) z Gliwic. 
Panowie ci, ze swoim instrumentami pomiarowymi, założyli swój punkt badawczy na placu 
strzelnicy, zajmując jego sporą część. Mimo prób i chęci, ze względu na pogodę, obserwacje 
się nie powiodły, w związku z czym naukowcy o godzinie 6:30 dali za wygraną. 

„Nasze” zaćmienie nie odeszło jednak zupełnie w zapomnienie. Tym niecodziennym zja-
wiskiem fascynował się polski pisarz, Bolesław Prus. Jego głód poznawczy mógł zostać 
zaspokojony właśnie dzięki wystąpieniu zaćmienia w omawianym momencie. Co prawda, 
pisarz nie zdecydował się na obserwacje w Chodzieży (co okazało się akurat dobrą decyzją) 
i postanowił oglądać zaćmienie w Wilnie. Z różnych względów obejmujący ziemię mrok zastał 
go w, znajdującej się wówczas na terenie Rosji, Mławie. Nie przeszkodziło to jednak Pruso-
wi, aby swoje obserwacje i zachwyt przełożyć na język literatury i w zmodyfikowanej nieco 

że każdy z nas – nieważne kim jest, jak 
wygląda, czym się zajmuje – chce być 
sobą w tym, co robi. Co najważniejsze, za 
słowami hitu zespołu Budka Suflera: „Bo 
do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i 
chętnych serc” – miłość we dwoje pokona 
wszelkie przeszkody. 

Wizyta w MBP upłynęła seniorom w 
miłej atmosferze przy kawie i ciastkach. 
Panie i panowie wyrazili chęć przybycia 
na zaproponowany kolejny pokaz filmowy.

                                                                                                         AK

formie umieścić je w „Faraonie”, w scenie, kiedy to kapłan Herhor 
„wywołuje” zaćmienie Słońca w Egipcie i tym samym przywołuje do 
posłuszeństwa wzburzony lud egipski. Co prawda, w słynnej powie-
ści nie ma słowa o Chodzieży, czy nawet Mławie, jednak czytając 
zdania z „Faraona” możemy być pewni, że dokładnie to co widział 
autor i stworzone przez niego postaci literackie, dane było oglądać 
mieszkańcom naszego miasta na własne oczy w 1887 roku.  

Historycznie, w Polsce, ostatnie pełne zaćmienie można było ob-
serwować 30 czerwca 1954 roku. Samo zjawisko w pełni, po raz 
ostatni w XX wieku, w Europie wystąpiło 11 sierpnia 1999 roku. W 
Polsce (a także w Chodzieży) oglądać je można było jako zaćmienie 
częściowe, kiedy to tarcza słoneczna przesłonięta była między 84 a 
94%. Najbliższe pełne zaćmienie będzie mona oglądać w Europie 
(bo niestety w Polsce tylko jako częściowe) w 2026 roku, a w na-
szym kraju dopiero w… 2135 roku.

Widok ogólny Chodzieży, pocz. XX w.

Rysunek wschodu słońca podczas zaćmienia 1887 r.

Mapa obrazująca przebieg zaćmienia słońca 
w 1887 roku, z zaznaczonymi Piłą (Schneide-

muhl) i Poznaniem (Pozen) 

Obserwacje zaćmienia słońca, Francja, 
II poł. XIX w.

źródło: wikipedia
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  „Na regale”, czyli co warto wypożyczyć i przeczytać
Podwodny świat. Opowieść 
o Jacque’u Cousteau 
J. Berne

Opowieść o sile dziecięcych marzeń, o 
wytrwałości i dążeniu do celu, o wrażliwości 
na zaśmiecanie mórz i oceanów. Idea „musi-
my pójść i sami zobaczyć”, która przyświe-
cała życiu badacza mórz i współwynalazcy 
akwalungu, może zainspirować dzieci do 
aktywnego, samodzielnego odkrywania za-
gadek w otaczającej rzeczywistości.

Eksperymenty z wodą-co pływa, co tonie, 
robienie łódek z papieru,  jak nie wylać wody 
ze szklanki przewracając ją do góry noga-
mi? Oto kilka z propozycji prostych zabaw 
badawczych. Nam dorosłym wydają się zwy-

czajne i mało atrakcyjne, dla dzieci często 
są drzwiami do zadawania pytań, szukania 
odpowiedzi i głębszego poznawania świata.

Marcelina Kidoń
Dział dla Dzieci

Wyrwa
Wojciech Chmielarz 

Wojciech Chmielarz to wśród miłośników 
kryminałów oraz thrillerów psychologicz-
nych, rozpoznawana marka. Jego nazwi-
sko gwarantuje czytelnikowi stopniowane 
napięcie, zaskakujące zapętlenie wydarzeń 
i jeszcze bardziej nieprzewidywalne zakoń-
czenie. 

W powieści „Wyrwa” pierwszy raz 
pisarz dotyka tak mocno relacji małżeń-
skich, trudnych czasem chwil w związku 
dwojga ludzi. Skupia się na miłości, utra-
cie bliskiej osoby i gdy już zaczynamy 
myśleć, że tym razem to żaden kryminał, 
a po prostu powieść obyczajowa (kto wie 

może kiedyś na ten gatunek literacki au-
tor też się skusi?), akcja komplikuje się i 
zamienia w wielki znak zapytania. 

Główny bohater Maciej dowiaduje się, 
że jego żona Janina zginęła w wypadku 
samochodowym, jadąc wna delegację. Sy-
tuacja w książce zmienia się diametralnie, 
gdy okazuje się, że do wypadku doszło w 
okolicach Mrągowa, a żona powiedziała 
Maciejowi, że jedzie do Krakowa… Po-
czucie straty i rozpaczy miesza się z gnie-
wem. Co dalej? Zaufajcie Wojtkowi Chmie-
larzowi i sięgnijcie po „Wyrwę”, szukając 
rozwiązania dla  przepełnionej emocjami 
zagadki.

Honorata Struzik – bibliotekarz 
Wypożyczalni dla Dorosłych MBP Chodzież

czajne i mało atrakcyjne, dla dzieci często 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO W CHODZIEŻY

Życie artystyczne kwitło także w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. W 
1932 roku, w sierpniu, miała miejsce 

wystawa obrazów warszawskiej malarki Le-
okadii Marii Ostrowskiej, zaprzyjaźnionej z 
lokalnym artystą Sylwestrem Mańczakiem. 
Wydarzenie zorganizowano w ówczesnym 
kasynie Koła Ofi cerów Rezerwy przy willi 
S. Mańczaka „Straszny Dwór”. Chodzieska 
wystawa artystki składała się z głównie z 
pasteli (sporadycznie malowała akwarelą, 
czy olejem), portretów i martwych natur o 
tematyce kwiatowej, utrzymanych w cie-
płych barwach. Pokazano m.in. „Słoneczni-

ki”, „Białe bzy”, ,,Czerwone róże”, ,,Łubiny”, 
ale też studia kobiet, pt. „Odaliska”, „Cygan-
ka”, czy „Nimfa wśród grot morskich”, na-
malowane iście subtelną manierą, wydoby-
wając naturalny wdzięk modelki. Ten ostatni 
obraz spotkał się z wyróżnieniem ponad 20 
lat wcześniej na wystawie w Paryżu, gdzie 
artystka promowała polską sztukę. 

Ostrowska urodziła się w 1875 roku w 
Kielcach. Artystyczne wykształcenie od-
bierała uczęszczając na wieczorowe kursy 
rysunku A. Jasińskiego w warszawskim 
Muzeum Rolnictwa i Przemysłu. Praw-
dopodobnie uczęszczała też na lekcję 

rysunku m.in. u W. Gersona - nauczyciela 
kilku generacji polskich artystów kręgu 
warszawskiego z końca XIX wieku, który 
wykształcił m.in. Józef Chełmońskiego, czy 
Leona Wyczółkowskiego. Podróżowała do 
Monachium, Wiednia, Krakowa, Mediolanu 
i Belgradu. W 1895 roku po uzyskaniu sty-
pendium, artystka wyjechała na studia do 
paryskiej Academii Colarossi (1896-1897). 
Wyjazd pozwolił jej oderwać się od aka-
demickiego i zdominowanego ówcześnie 
przez mężczyzn, nurtu polskiej sztuki, dał 
możliwość poznania czołowych artystów 
epoki i uczenia się od nich warsztatu ma-
larskiego. Krytyka artystyczna ówczesnych 
czasów złożona z przedstawicieli płci mę-
skiej, dzieląc sztukę na „męską”, bardziej 
dynamiczną, wyższą jakościowo, skupioną 
głównie na malarstwie historycznym i pej-
zażowy, i kobiecą, ograniczoną do tematów 
martwej natury i portretów, aktów kobiecych 

o wydźwięku ówcześnie ocenianym za dy-
letancki. 

Dopiero początek XX wieku przyniósł 
możliwość zaprezentowania sztuki kobiet 
na Światowej Wystawie w Paryżu, w której 
Ostrowska, obok J. Mehoffera, J. Fałata, 
czy J. Malczewskiego brała udział, wysta-
wiając „Studium kobiety” (pominiętej jednak 
w katalogu z wystawy). Temat aktu wpisał 
się w hasło „sztuka kobieca”, zgodnie z 
którym kobieta powinna się realizować 
w profesji artystycznej, nie zaniedbując 
jednocześnie swojej roli żony i matki. Trzy 
lata wcześniej już świat paryski znał obrazy 
Ostrowskiej, eksponowane na wystawach, 
obok twórczości m.in. polskiej artystki Olgi 
Boznańskiej. W 1911 roku swoje paste-
lowe portrety i studia kobiet wystawiła w 
warszawskiej galerii Zachęta. Twórczość 
Ostrowskiej znana była za granicą jak też w 
kraju, głównie w poznańskim kręgu artystów 

(w latach 1924-1930). Jej prace znajdują 
się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
m.in. pastelowy portret Józefa Dowbór-Mu-
śnickiego (z lat 1919-1920), z oddanymi 
detalami umundurowania, oraz licznych ko-
lekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. 
Większość obrazów uległa zniszczeniu lub 
rozproszeniu w czasie drugiej wojny świa-
towej, a prace z okresu paryskiego znane 
są z niewielu biało-czarnych reprodukcji. 
Na rynku antykwarycznym wystawiane są 
jej obrazy pt. „Słoneczniki”, „Tulipany w 
szklanym wazonie”, czy „Nasturcje”. 

Chodzieska wystawa spotkała się z za-
interesowaniem, a krytycy sztuki docenili 
realizm i wyczucie w odtworzeniu martwej 
natury. Na zakończenie chodzieskiego wer-
nisażu możliwy był zakup dzieł malarki w 
korzystnych cenach.

 Karolina Matwiejczuk Ilnicka
 MBP-Dział Historii i Tradycji Miasta

PORTRECISTKA KOBIECEJ URODY
I MALARKA KWIATÓW

Plenery oraz wystawy malarskie w Chodzieży i powiecie odbywały się 
cyklicznie i poszerzały grono miłośników sztuki. W miesiącach letnich 
miasto gościło grono adeptów sztuki, m.in. z poznańskiej szkoły plastycz-
nej. Od 20 lat w Chodzieży rolę kuratorską nad promocją lokalnych (i nie 
tylko) artystów przejął Salon Artystyczny Młodzieżowego Domu Kultury.

Dziewczyna w parku, XIX/XX w.
źródło:galeriazak.pl

Sylwester Mańczak zaprzyjaźniony 
z L. M. Ostrowską

Wystawa w Chodzieży

Portret gen. Józefa Dowbóra 
Muśnickiego, 1919-1920
źródło:cyfrowe.mnw.art.pl

Portret kobiety
źródło:invalauble.com

Słoneczniki
źródło:allegro

Nasturcje
źródło:koneserkrakow

Tulipany w szklanym wazonie
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Było to wyjątkowe popo-
łudnie nad Jeziorem Miej-
skim. Przez kilka godzin 2 
sierpnia, organizatorzy cha-
rytatywnej akcji „Gramy dla 
Hani Jopp” robili wszystko, 
aby zapewnić chodzieżanom 
dużą dawkę dobrej muzyki, 
ale przede wszystkim, by ze-
brać jak najwięcej środków 
na leczenie podopiecznej 
fundacji „Sie pomaga” i „Je-
steśmy Blisko”.

Organizatorami muzycznego 
spotkania byli promotorzy, 
rodzice członków zespołu 
„Three Faces”. To występ tej 

grupy był głównym punktem programu. 
Ale najpierw na pięknej scenie, scalonej 
z telebimem, wystąpili, zaproszeni przez 
organizatorów, inni artyści - grupa mło-
dych wokalistów, prowadzonych przez 
Krystynę Świniarską, a także m.in. Ja-
kub Herford, czy zespół taneczny „Elite 
Dance”. Patronat medialny nad imprezą 
sprawowały m.in. rozgłośnie radiowe – 
Polskie Radio Poznań, Radio Eska Piła, 
czy Wasze Radio Wągrowiec.

Organizatorom przewodził Artur 
Szewczak, a niezwykle ważną pomoc 
okazało im Miejskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Chodzieży. 

- Zapewniliśmy odpowiedni teren i 
udzieliliśmy pomocy organizacyjnej – 
wyjaśnia szef chodzieskiego WOPR-u 
Remigiusz Nowak. - Wszyscy wolontariu-
sze reprezentowali fundacje, ale my ich 
wspieraliśmy. Zapewniliśmy możliwość 
wpłat kartami, a kto wrzucił  do puszki 
20 zł lub więcej, mógł skorzystać z rejsu 
Chodzieżanką II. Takich osób było sto.

Dodajmy, że syn R. Nowaka udostęp-
nił chętnym przejażdżki po jeziorze sku-
terem wodnym, a uzyskane z tego tytułu 
610 zł zasiliło puszki wolontariuszy.

- Ważne jest to, że cała impreza prze-
biegała z zachowaniem wymogów zwią-
zanych z koronawirusem, a czuwała nad 
tym przedstawicielka SANEPiD-u pani 
Monika Skiba – podkreśla R. Nowak. - 
Serdecznie też dziękuję za okazaną nam 
pomoc strażakom ochotnikom ze Stróże-
wa i Chodzieży, a przede wszystkim Ad-
rianowi Urbańskiemu, który robił wszyst-
ko, by cała akcja sprawnie przebiegała.

2 sierpnia chodzieżanie wrzucili do 
puszek 12400 zł. Jak informują organiza-
torzy, po chodzieskim spotkaniu akcja po-
mocy Hani Jopp tak bardzo się rozkręciła, 
że już po kilku dniach można było ogłosić, 
iż przekroczony został milion zł. 

- Chodzieżanie mają po prostu dobre 
serca – dodaje Remigiusz Nowak.

Tereny nad Jeziorem Miejskim odwie-
dziło tego dnia ponad 2 tysiące osób. Na-
prawdę warto było.

- Cieszą mnie takie akcje i zawsze 
pomagam tym, którzy pomagają innym – 
powiedział burmistrz Jacek Gursz, który 
przekazał gratulacje organizatorom i po-
zdrowił wszystkich uczestników imprezy.

 Ryszard Cichocki

Wszystko
dla HANI

NA TERENACH PRZY STANICY WOPR

Grupa wokalistek i wokalistów Krystyny Świniarskiej.

Wolontariuszki zbierały datki do puszek również na Promenadzie.

W akcji pomagali strażacy ochotnicy z Chodzieży i Stróżewa.

Pracami chodzieskiego WOPR-u, wspomagającego głównych 
organizatorów, kierował niezawodny Remigiusz Nowak.

Z usługi Książka na 
telefon mogą ko-
rzystać Czytelnicy, 
którzy ze względu na 
stan zdrowia, wiek 
lub stopień niepełno-
sprawności nie mają 
innej możliwości wy-
pożyczenia książek.
W ramach usługi 
biblioteka dostarcza 
książki wyłącznie do 
domów czytelników 
na terenie miasta 
Chodzieży.
Książki zamówione w ramach tej usługi dostarczane są bezpłatnie w terminie 3 dni 
roboczych od daty telefonicznego złożenia zamówienia.
Czytelnikom korzystającym z usługi Książka na telefon wypożycza się jednorazowo 
5 książek, raz na dwa tygodnie.   
Usługę świadczy Wypożyczalnia dla Dorosłych wyłącznie ze zbiorów własnych.

Książka NA TELEFON

Tak to widzę
SUKCES DZIEWCZYN Z TMZCH

Młodzież wykonała zdjęcia do kalen-
darza. Za jedno z nich odpowiedzialna 
była Inez Pietruszka. Do współpracy 
zaprosiła zespół taneczny Elite Dance 
Family (ELITE DANCE COMPLEX). 

- Wykonaliśmy zdjęcie na tle wieży 
kościelnej. Użyliśmy rac dymnych w ko-
lorach żółtym i czerwonym, nawiązując 
tym samym do herbu Chodzieży - rela-
cjonuje Inez. - W ten sposób chcieliśmy 

pokazać, że to piękne miasto, w którym 
mieszka aktywnie rozwijająca się mło-
dzież.   

 Efekt końcowy będzie można zoba-
czyć już jesienią w specjalnym kalenda-
rzu. Projekt „Tak to widzę” realizowany 
jest w ramach Programu „Równać Szan-
se” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, prowadzonego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży.  TMZCh

Kilka dni temu uwagę mieszkańców naszego miasta przykuła „zady-
ma” na Rynku. Chcieliśmy wszystkich uspokoić, miała ona charakter 
pokojowy. To element projektu „Tak to widzę”, realizowanego przez 
Zespół Młodzieżowy TMZCh. 

   Przejście w upalne dni pod takim prysznicem, to sposób na złagodzenie żaru leją-
cego się z nieba. Przez ostatnie dwa tygodnie chodzieżanie mogli korzystać z takich 
udogodnień na dojściu do promenady nad Jeziorem Miejskim oraz na Rynku. RC

Dla ochłody
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12 sierpnia odwiedziła 
Chodzież ekipa z TVP Łódź 
z redaktor Katarzyną Pełką-
-Wolsztajn. Przygotowuje ona 
cykl materiałów dotyczących 
dawnych granic II RP i histo-
rii Polski. W naszym mieście 
reportażystów zainteresował 
powstańczy mural. 

Malowidło stało się wizytów-
ką Chodzieży i, jak się okazuje, 
doceniane jest nie tylko przez 
lokalną społeczność. Przed kame-
rą wywiadu Tomaszowi Grzywa-
czewskiemu udzielili współtwórcy 
muralu - Karolina Ławniczak i Igor 
Kujawski z Zespołu Młodzieżo-
wego TMZCh. Za przygotowanie 
wizyty fi lmowców odpowiedzialna 
była Martyna Maćkowiak. Człon-
kowie ekipy TVP otrzymali od mło-
dzieży drobny upominek - zestawy 
folderów o naszym mieście. 

Przypomnijmy, że mural upa-
miętniający 100. rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego 
został odsłonięty 30 X 2017 roku. 
Powstał z inicjatywy i w wyniku 
wielotygodniowej pracy 17. mło-
dych ludzi (13-16 lat) z TMZCh w 
ramach projektu “Sto lat wstecz”, 
realizowanego w Programie „Rów-
nać Szanse” Polsko-Amerykań-

skiej Fundacji Wolności, prowa-
dzonego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży. Koordynatorem 
projektu była Marta Szymańska. 

Mural znajduje się na terenie 
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. 
Podgórnej w Chodzieży. Rozmo-
wę o nim będzie można zobaczyć 
w Telewizji Polskiej już jesienią.

TMZCh

MURAL UPAMIĘTNIAJĄCY 100. ROCZNICĘ WYBUCHU 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

CHARYTATYWNY BIEG

Upał dawał się we znaki każdemu, 
a co dopiero próbującemu pokonać 
tak ogromną odległość. Ale, jak pod-
kreślają uczestnicy tego niezwykłego 
wydarzenia, by pomóc w ratowaniu 
zdrowia małemu Natanowi, warto tak 
się poświęcić.

To wyjątkowe wydarzenie, to „dziec-
ko Roberta Pawłowskiego”. To on 
wymyślił taki bieg, to on zaprosił do 
niego przyjaciół i znajomych. Na star-
cie stanęło 16 osób. Każdy mógł sobie 
założyć inny dystans do pokonania, ale 
dwoje - Adriana Sokołowska i Robert 
Pawłowski, przebiegli całość, czyli 100 
km. 

- Ja akurat dobiegłem z czterema 
kolegami do 30 km – informuje Da-
niel Fórman. - Bardzo młody jeszcze, 
ale jakże zdolny chłopak – Norbert 
Zodrow, pokonał 46 km, a reszta za-
wodników  dystans półmaratonu, czyli 
21 km, poza chyba dwoma, którzy za-
kończyli swój bieg po przebiegnięciu 
15km. 

Ogromne brawa należą się oczywi-
ście wszystkim, którzy podjęli się tego 
wyjątkowego wyzwania. Na mecie był z 
nimi Natan. RC

Ważny nie tylko dla nas

Wyznaczyli sobie trudno 
wyobrażalny dystans dla 
normalnego biegacza – 
amatora.  Dla najbardziej 
wytrwałych - 100 kilome-
trów i to w warunkach 
biegaczom raczej w ogóle 
nie sprzyjających.

SETKA 
dla NATANA

MISTRZOSTWA POLSKI MISTRZOSTWA POLSKI 
MASTERSMASTERS W KLASIE OK-DINGHYW KLASIE OK-DINGHY 
W CHODZIEŻYW CHODZIEŻY

Przez dwa dni 
(15 i 16 sierpnia) 
na Jeziorze Miej-
skim podziwiać 
można było zma-
gania żeglarzy. 
Przyjechali z 
całego kraju, by 
walczyć o tytuły 
najlepszych w 
klasie Ok-Dinghy.

PUCHAR
dla Michała 
Strumnika

Otym, że chodzieżanie po-
trafi ą dobrze przygotować 
i przeprowadzić żeglarskie 

regaty, wiadomo od dawna. Tym 
razem ich organizatorem był Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
a współorganizatorami KS Przy-
goda oraz Dariusz Witosławski - 
Mdm Sport FHU.

Pogoda, szczególnie drugiego 
dnia zawodów, sprzyjała żegla-
rzom. Walczyli oni o mistrzowskie 
trofea w poszczególnych katego-
riach wiekowych, a także w kat. 
open.

Zarówno otwarcie, jak i zakoń-
czenie zawodów, odbyło się na 
chodzieskim molo. W niedziel-
ne popołudnie odbyło się tam 

ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród i pucharów. Wręczenia 
dokonała przedstawicielka MOSiR 
– Małgorzata Sobczyk.

W kategorii najstarszej, a więc 
„60+”, zwyciężył Jarosław Soł-
tys (UKS Zalew Strzelce), przed 
Robertem Święcickim (SZKO) i 
Waldemarem Czyżem (KŻ Horn 
Kraków).

W kat. „50 – 59” I miejsce wy-
walczył Paweł Pawelczyk (JKW 
Poznań), II – Jarosław Radzki, 
a III – Marek Bernat (oboje KKS 
Warmia Olsztyn). W grupie „40 
- 49” natomiast mistrzowski tytuł 
zdobył Grzegorz Salomon (KŻ 
Horn Kraków), II miejsce zajął 
Przemysław Droździk (Stow. Ok.-

-D), a III – Arkadiusz Dobosz (Hals 
Chodzież).

Wszyscy zawodnicy rywalizo-
wali także w kat. open o Puchar 
Burmistrza Miasta Chodzieży. Pu-
char ten pozostał w naszym mie-
ście, a zdobył go Michał Strum-
nik, reprezentujący KS Przygoda. 
Pozostali chodzieżanie sklasyfi -
kowani zostali na następujących 
pozycjach: 8. Arkadiusz Dobosz 
(Hals), 12. Przemysław Kasper-
ski (ChKŻ LOK), 14. Adam Jan-
kowski (Hals), 17. Olaf Malicki 
(Hals), 19. Dariusz Witosławski 
(ChKŻ LOK).

Dodajmy, że sędzią głównym 
regat był Krzysztof Witczak. 

RC
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ OLDBOJÓW

21 SIERPNIA W CHODZIEŻY PROCAM CUP 
2020 Z UDZIAŁEM TRENERA 
REPREZENTACJI POLSKI U – 16

PŁYWALNIA DELFIN

PIŁKA NOŻNA

Można zgłaszać 
drużyny

Już po przerwie

Zamiast trzech, 
tylko jeden punkt

Zbigniew Marczyk zaprasza drużyny oldbojów (35+) na 
„XI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI MOŻNEJ 
O PUCHAR STAROSTY CHODZIESKIEGO”.

Termin: 5 września br.  
Wpisowe wynosi 500 zł 
(puchary, nagrody, całodzienne wyżywienie). 
Drużyny grać będą w składach 5 + 1. 
Zgłoszenia drużyn - tel. 784-931-181, 
adres mailowy: zibimar@tlen.pl

LEKKOATLETYKA

    W Poznaniu na wyremontowa-
nym stadionie na Golęcinie, od-
były się Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów U-18 i U – 20. 

W zawodach tych bardzo dobrze za-
prezentowali się zawodnicy Gwardii Piła, 
a wśród nich chodzieżanka – Julka Wit-
kowska. Wygrała ona dwie „swoje” kon-
kurencje – skok w dal i trójskok, uzysku-
jąc rekordy życiowe (5,60 m i 11,35 m).

   Od 1 sierpnia czynna 
jest chodzieska pływal-
nia Delfi n. Korzystać z 
basenu można oczywi-
ście z ograniczeniami, 
wynikającymi z obo-
strzeń, związanych z 
koronawirusem.

Korzystajmy zatem z tego 
dobrodziejstwa, ale pamię-
tajmy, by cały czas mieć na 
uwadze zdrowie swoje i in-
nych.  RC

Chodzieżanka 
na podium

Źródło FB Gwardia Piła

Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze „Naszej Chodzieży”, ze 
względu na pandemię koronawirusa odwołano ogólnopolski turniej PRO-
CAM Cup 2020, którego fi nał miał odbyć się w Kołobrzegu. Organizatorzy 
chcą jednak docenić starania miast, w których miały się odbyć turnieje 
eliminacyjne (w tym Chodzież), a także nie zapominają o adeptach fut-
bolu, przygotowali coś 
specjalnego.

- Dziś już możemy powie-
dzieć, że zamiast turnieju 
sportowego, w którym udział 
miało wziąć blisko 650 mło-
dych piłkarzy na terenie całe-
go kraju, zorganizowane zo-
staną profesjonalne treningi 
piłkarskie, które poprowadzi 
zawodowy trener. W piątek, 
21 sierpnia w Chodzieży będzie to Marcin Dorna, trener reprezentacji Polski do lat 16 i, 
wielce prawdopodobne, Rafał Ulatowski - były drugi trener reprezentacji Polski, a obec-
nie dyrektor Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań. Treningi  z zachowaniem zasad sanitar-
nych, będą podzielone na trzy sesje, zakończone krótkim test meczem. Wszystko rozpo-
czyna się o godz. 12.00, a miejscowa „Polonia” rozpoczyna swój ofi cjalny trening o godz. 
16.00. Zapraszamy już teraz przede wszystkim rodziców młodych zawodników – mówi 
Piotr Przybyłowski, dzięki któremu ten projekt będzie organizowany w naszym mieście. 

Do treningowego projektu zaangażowanych zostało 36 zespołów z całej Polski, a więc 
wszystkie drużyny, które pierwotnie na przełomie maja i czerwca miały wystąpić w tur-
nieju PROCAM Cup 2020.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z oczekiwania młodych piłkarzy biorących udział w na-
szym wydarzeniu. Nie mogliśmy pozwolić by całkowicie zrezygnować z jego organizacji 
w tym roku. Robimy to przecież dla dzieci z małych ośrodków - tłumaczy Artur Jusz-
czyński, dyrektor ds. sprzedaży w fi rmie BASF Polska, która jest partnerem wydarzenia. 

- Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody za udział w specjal-
nym treningu - podkreśla dyrektor Juszczyński. 

- Dodatkowo wszyscy wyposażeni zostaną w sprzęt sportowy, wart kilka tysięcy zło-
tych każdy, który pozostanie w klubach - dodaje z uśmiechem szef Procam Polska, Mi-
chał Ciszak.

Przypomnijmy, turniej PROCAM Cup, to największa impreza piłkarska w Polsce, skie-
rowana do klubów i szkół z małych miejscowości. Patronat nad samym turniejem, a teraz 
nad treningami objął Polski Związek Piłki Nożnej oraz dwa portale „Łączy nas piłka” i 
„Piłka dla wszystkich”.

W nowej odsłonie 

Red.

HARMONOGRAM:
  9 sierpnia  - Ryjewo (woj. pomorskie)
 14 sierpnia  - Hyżne (woj. podkarpackie)
 16 sierpnia  - Gołymin (woj. mazowieckie)
 21 sierpnia  - Chodzież  
 23 sierpnia  - Milicz (woj. dolnośląskie)
 27 sierpnia  - Myślibórz (woj. zachodniopomorskie)

Po trzech kolejkach rozgrywek V ligi, chodzieska 
Polonia zajmuje w tabeli VIII miejsce. Na swoim 
koncie ma jedno zwycięstwo i dwa remisy.

Chodzieżanie rozpoczęli sezon w  
nowej klasie rozgrywek od remisu 
z Płomieniem Połajewo 0:0. Potem 

był mecz wyjazdowy z GLKS Wysoka, z 
którego Polonia przywiozła 3 punkty. W 
ostatnią sobotę natomiast, zespół Sergiu-
sza Grabowskiego przyjmował na swoim  
boisku Czarnych z Czerniejewa.

Mecz z Czarnymi był zacięty i obfi tował 
w wiele trudnych sytuacji. Jak podkreśla-
ją obserwatorzy spotkania, chodzieżanie 
meli dość wyraźną przewagę, czego do-
wodem była piękna bramka, dająca pro-
wadzenie. Drugiego gola nie udało się już 
polonistom strzelić, a pod koniec meczu 
sędziowie podyktowali problematyczny 
rzut wolny, zamieniony przez gości na 

gola. Mecz zakończył się remisem 1:1.
Trener S. Grabowski uważa, że jego 

podopieczni zagrali niezłe spotkanie, a 
„faul został wymuszony i bramka dla go-
ści nie powinna paść”.

- W efekcie tego mamy nie trzy, a je-
den punkt. Przeanalizowaliśmy sytuację 
z zawodnikami. Gramy i walczymy dalej 
– dodaje trener Polonii.

- Kiedy tracisz bramkę w 87 minucie w 
takich okolicznościach, jesteś wściekły. 
Możemy żałować, że nie udało nam się 
udokumentować przewagi i podwyższyć 
na 2:0. Zostawiliśmy kawał zdrowia na 
boisku, każdy dał od siebie ile mógł i 
nikt nikomu nie może niczego zarzucić. 
Cieszyć może fakt, że w kolejnym meczu 

wyglądamy bardzo dobrze fi zycznie i po-
trafi my do tego dołożyć jakość piłkarską. 
Gratuluję Kamilowi, bo takich bramek nie 
ogląda się zbyt często - to był fantastycz-
ny strzał - pisze z kolei na FB bramkarz 
Karol Hermann.

W tym tygodniu Polonia grać będzie w 
Murowanej Goślinie. 

 RC
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KRZYŻÓWKA NR 35

POZIOMO
 1. Państwo na Półwyspie Iberyjskim

  8. Chromek
  9. Dawniej własność hrabiego Bnińskiego
10. Stolica państwa środziemnomorskiego
11. Najdalej na południe położona stolica 
      państwa afrykańskiego
12. Instrument dęty
13. Jałowcówka
14. Z niej się strzela lub mówi kazania
16. Chudy jak….
18. Dawny władca w Rosji
20. Nieprzyjemne zapachy wydostające się
      skądś
22. Pnącze
23. Polski pisarz i rysownik

PIONOWO
  1. Wielki ssak
  2. Zakładany, gdy jest chłodno
  3. O tym włoskim mieście  śpiewały Magda 
      Umer i Sława Przybylska
  4. Miasto partnerskie Grudziądza 
      w Chinach 
  5. Pieśń solowa wchodząca w skład 
      np. opery
  6. Może być łowna
  7. Kara o charakterze majątkowym
12. Liana
15. Na lotnisku i na boisku
16. Otworzył się Ali Babie
17. Imię męskie
19. Efekt
20. Rzeka płynąca przez województwo 
      pomorskie
21. Zwierzę kojarzone z Ewą

Wypełnione kupony można przesłać (dostarczyć) do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Chodzieży do  10 sierpnia 2020 roku. Rozwiązania można też przesłać 
na adres naszachodziez@gmail.com

Wszystkie prawidłowe rozwiązania wezmą udział w losowaniu trzech nagród – nie-
spodzianek.

 O terminie i miejscu odbioru nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.!
Z TEKI
Z RYSUNKAMI 
DONATY 
OTTO

FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH

W niedzielne popołudnie (9 lipca), na terenach 
przy pływalni Delfi n, odbyła się impreza szcze-
gólnie lubiana przez najmłodszych mieszkańców 
Chodzieży. 

Przez dwie godziny na terenie  przed sceną główną, 
oglądać można było przeróżne kombinacje baniek mydla-
nych. Każdy mógł spróbować swoich sił w tym zakresie. 
Na zakończenie natomiast wszyscy mogli uczestniczyć w 
zbiorowym siebie kolorowaniu. RC 

EUGENIUSZ PLEŚNIERSKI 
- RADNY RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 35

     imię i nazwisko: .........................................................................................

     adres, telefon: .........................................................................................

  .........................................................................................


