
 

„Charzy…” ‐  Stowarzyszenie  Przyjaciół  
Miejscowości Charzykowy  

 

 

                    Fot. R. Dyląg ‐  organizatorzy  

zaprasza serdecznie 

 

na III JARMARK EKOTURYSTYCZNY 

pt. „Czym Chata Bogata” 

w dniu 24 lipca 2011r 

niedziela od 12.00 do 20.00  

amfiteatr Charzykowy 

 

 



towarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy ‐   Charzy… powstało w końcu 2008 

roku  z  inicjatywy  10  osób  jako  tzw.  stowarzyszenie  zwykłe.. Obecnie  Charzy…  liczy 

sobie  prawie  40  członków,  którzy  zamieszkują  Charzykowy  na  stałe,  bądź  tylko  

w  okresie wakacji.  Członkiem  Stowarzyszenia może  być  każdy,  komu  na  sercu  leży  dobro 

Charzyków  i  każdy  kto  zechce  identyfikować  się  z  naszą miejscowością mniej  lub bardziej 

oficjalnie.  

Celem działania Stowarzyszenia Charzy…  jest promowanie miejscowości Charzykowy 

w  kraju  i  za  granicą.  Działania  zmierzające  do  poprawy  jakości  życia,  bezpieczeństwa  

i  wizerunku    oraz  poprawy  infrastruktury  turystycznej.  Poszerzanie  wiedzy  historycznej, 

przyrodniczej  i geograficznej o regionie zarówno wśród  turystów  jak  i wśród mieszkańców, 

budzenie  tożsamo0ści  regionalnej  wśród  mieszkańców  i  ich  aktywizowanie  do  czynnego 

udziału w  życiu kulturalnym, sportowym  i proekologicznym. Popieranie wszelkich  inicjatyw 

służących  rozwojowi miejscowości,  inicjatyw  zgodnych  z  harmonijnym  i  zrównoważonym 

rozwojem.   Celem działania  jest  także pomoc wyjątkowo pokrzywdzonym przez  los, w  tym 

dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i problemów związanych z nauką.  

Od  kilku  lat  staramy  się  wypełniać  wszystkie  nasze  ustalenia  i  realizować  wyżej 

wymienione cele.  

Organizujemy systematycznie :   

 akcje proekologiczne (np. co roku  sprzątamy brzegi J. Charzykowskiego i szlaki 

turystyczne  w  okolicy,  zbieramy  baterie,  zainicjowaliśmy  w  Charzykowach  

zbiórkę tzw. elektro‐smieci i śmieci ponadgabarytowych) , 

 przygotowujemy  przewodnik  po  najbliższej  okolicy  J.  Charzykowskiego  oraz 

dokładne opisy szlaków turystycznych z mapkami  (wydawnictwa w j. polskim 

 i angielskim)   

 bierzemy udział w szkoleniach ( np.. dot. pozyskiwania środków unijnych , 

szkolenie pt. „Nowoczesny marketing w turystyce” ) 

 organizujemy  mnóstwo  różnych  spotkań  kulturalnych  (są  to  zabawy  

i wieczorki taneczne oraz wspólne wyjazdy do kina i teatru) , 

 imprezy sportowo‐rekreacyjne  ( np.   sylwestrowe  i nie  tylko marsze z nordic 

walking ), 

  pomagamy ubogim ( pomoce dla przedszkolaków oraz w tym roku paczki dla 

wszystkich rodzin z dziećmi objętych pomocą GOPS ),  

 oferujemy  pomoc  w  nauce  dzieciom  i  młodzieży  naszej  miejscowości 

( darmowe korepetycje ), 

 bierzemy  udział  we  wszystkich  rajdach  pieszych  i  innych  imprezach 

organizowanych  przez  ZPK,  a  także  w  imprezach  sportowo‐  rekreacyjnych 

organizowanych  w  innych  rejonach  kraju  reklamując  w  ten  sposób 

Charzykowy, 

S 



 uczestniczymy w wykładach przyrodniczych organizowanych przez PNBT, 

 Charzy… promuje działania proekologiczne np. namawiając mieszkańców do 

montowania paneli słonecznych, zakładania gazu i innych urządzeń 

grzewczych, które nie trują środowiska,   

 każdego  roku organizujemy zawody wędkarskie o puchar J. Charzykowskiego, 

 od początku istnienia Stowarzyszenia organizujemy  letnie jarmarki 

ekoturystyczne pn „Czym Chata Bogata” ( zawsze w 3 – cią niedzielę lipca ) ,  

 

Członkowie  Stowarzyszenia  z  niezwykłym  wprost  zaangażowaniem  realizują    cele 

statutowe,  starają  się  w  bardzo  aktywny  sposób  pomagać  sobie  nawzajem  i  innym 

mieszkańcom, zauważają nieprawidłowości w działaniu innych podmiotów, pilnują porządku 

i reagują na działania niezgodne z prawem .  

Są wśód  nas  i  tacy,  którzy  poświęcają  swój  czas  dla  Charzyków mieszkając  bardzo 

daleko … Angażują się w reklamę naszej miejscowości np. opowiadając o niej znajomym  czy 

nosząc koszulki  z napisem Charzykowy  ( p. David Van Olfen  z Bruksel  i młodzi  członkowie 

Charzy…  ,  którzy  często  podróżują  po  świecie  )  Są  wśród  nas  i  tacy,  którzy  ufundowali  

w  imieniu Charzy… pakiet ubezpieczeń uczestnikom wyprawy na   najwyższą górę Europy  ‐  

Mont  Banc  ‐    oni  zaś w  zamian  „witali  górę”  z  transparentem  „Charzykowy”,   witali  też  

Marka Kamińskiego na Wiśle, podczas jego słynnej wyprawy kajakiem w 2010 roku ( p. Beata 

Sadzińska  i  Zygmunt Olech  ze  Świecia  ). Niezwykle ważnym wydarzeniem  dla  całej  naszej 

społeczności charzykowskiej są jarmarki ekoturystyczne, które przejęliśmy organizacyjnie po 

PNBT. Niestety z uwagi na fakt, że do tej pory jesteśmy tzw. stowarzyszeniem zwykłym, nie 

mamy prawa ubiegania się o dofinansowanie naszych działań , a więc na wszystko co robimy 

dla społeczeństwa i środowiska muszą nam wystarczyć składki członkowskie. Według naszej   

oceny, takie działania są wyjątkowe i „cenne inaczej”.  

Poniżej  przedstawiam  założenia,    przebieg  i  dokumentację  III  Jarmaku 

ekoturystycznego pt. „Czym Chata Bogata” , który odbył się  jak zwykle w 3‐cią niedzielę lipca 

(  24.07.  2011  roku  )  . W  roku  bieżącym,  podobnie  jak  i wcześniej,  impreza  odbywała  się 

wokół  miejscowego  amfiteatru  i  sprowadziła  naprawdę  wielu  gości.  Stowarzyszenie 

przygotowało  nalepki  dla  wszystkich  odwiedzających,  dzięki  czemu  mogliśmy  z  grubsza 

policzyć uczestników  imprezy. Według naszej oceny   w  imprezie wzięło udział ponad 1000 

osób    ( goście  ) oraz 43 bezpośrednich uczestników  imprezy, którzy albo wystawiali  swoje 

wyroby  rękodzielnicze  i  artykuły  promujące  region,  albo  brali  udział  w  występach 

artystycznych, albo brali udział w przygotowaniu imprezy, np. GOK Chojnice. Tym wszystkim, 

jak  i  sponsorom  jarmarku,  składam  szczególne  podziękowania  za  zaangażowanie  się   

w promocję miejscowości Charzykowy. Mamy  też wielką nadzieję organizować  tę cykliczną 

imprezę  w  przyszłości  i  wierzymy,  że  znajdą  się  zawsze  tacy  ,  którzy  pomogą  nam  

bezinteresownie przebrnąć wszystkie progi i kłopoty finansowe.  

                                                            Prezes Stowarzyszenia „Charzy…”  Bożena Stepień 



 



 

Fot. Jarmark „Czym Chata Bogata” rok  2009 i 2010  

armark  ekoturystyczny  pt.  „Czym Chata Bogata”  ‐  jest    imprezą  promującą   miejscowość 

Charzykowy  i  najbliższą  okolicę,    organizowana  cyklicznie    raz w  roku    ‐    zawsze w  okresie 

wakacji  i  zaledwie  przez  kilku  mieszkańców  tego  uroczego  miejsca.  W  roku  2011  

Stowarzyszenie Charzy… zorganizowało  jarmark  już   po raz  III – ci.  Impreza ta ma również na 

celu  promowanie wszystkich  podmiotów  zajmujących  się  obsługą  ruchu  turystycznego,  zarówno 

tych indywidualnych jak i wszelkich stowarzyszeń, ośrodków wczasowych i pensjonatów, restauracji 

i barów , PNBT, ZPK nowo utworzonego Rezerwatu Biosfery, a także wszystkich twórców rękodzieła 

ludowego zamieszkujących nasze okolice. 

Członkowie „Charzy…” mają nadzieję dobrze promować wszelkie dobra  i walory Ziemi Zaborskiej, 

pracę artystów  ludowych, a  także  tych, którzy od  lat są organizatorami wypoczynku  i szkoleń dla 

dzieci  i młodzieży w okresie wakacji.     Organizując kolejne edycje  jarmarku „Czym Chata Bogata”  

starają się umieszczać w programie  różnego  rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży  i dorosłych. Tak 

też zrobiono w czasie III edycji jarmarku. Przykładem były  zajęcia organizowane przez  PNBT, ZPK , 

Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w  Funce  i Nadleśnictwo Rytel. Konkursy przyrodnicze, 

zadania  związane  z  ochroną  środowiska,  nauka  podstawowych  węzłów  żeglarskich,  pokazy 

ratownictwa wodnego i nauka udzielania pierwszej pomocy tonącemu, zajęcia z makramą i lepienie 

z gliny, filcowanie wełny na biżuterię,  to tylko niektóre z zorganizowanych zajęć w czasie  jarmarku. 

Zachęcając do uprawiania nornic walking  i  żeglarstwa promuje  się   zdrowy  styl  życia  i przy okazji 

charzykowskie  kluby  żeglarskie  .  Pokazując w  jak  prosty  sposób można  zrobić  badania  poziomu 

cukru  czy  chociażby  zadbać o odpowiednią dietę, przyczyniamy  się do  lepszego dbania o własne 

zdrowie. 

Poprzez konkurs prawidłowej   segregacji odpadów niebezpiecznych i zbiórkę baterii, organizatorzy 

przyczyniają się  do bardziej świadomego uczestniczenia mieszkańców w akcji na rzecz środowiska. 

Degustacja  lokalnych wyrobów kulinarnych to  świetna promocja kuchni kaszubskiej  i borowiackiej 

wśród turystów, to także okazja do zakupienia produktów regionalnych np.  runa leśnego i miodów. 

W  programie  jarmarku  znalazło    się  też  sporo  miejsca  dla  tych,  którzy  tańczą  

i śpiewają, zarówno dla bardzo młodych artystów Chojnickiego Domu Kultury  jak i  dla Chojnickiego 

Big‐Bandu,  dla    zespołów  rockowych    z  Charzyków,  Brus  i  Czerska,  dla  każdego,  kto  zechciał 

zaśpiewać i zatańczyć  nawet indywidualnie na deskach naszego amfiteatru. 

J 



Niezwykle  interesującą częścią  jarmarku było  średniowieczne widowisko historyczne w wykonaniu   

Bractwa  Rycerskiego  Herbu  TUR  .  Rycerze  zebrali  ogromne  brawa,  nie  tylko  za  pokaz  walk 

rycerskich, także za pokaz średniowiecznych tańców, zabaw i konkursów dla dzieci. 

 

Fot. R. Dyląg ‐  Pokaz walk rycerskich  

Program dnia :  

Godz. 12.00 ‐16.00   

 otwarcie jarmarku i przywitanie wszystkich uczestników jarmarku – p. L.Redzimski 

ogłoszenie programu dnia i zasad udziału w loterii z nagrodami, 

Prezentacja uczestników i stoisk z wyrobami regionalnymi, 

 konkursy dla dzieci i dla dorosłych w namiotach parków krajobrazowych  

i narodowych uczestniczących w jarmarku , 

konkursy sportowe dorosłych i dzieci  

konkurs ze znajomości segregowania odpadów 

 zbiórka baterii , 

pokaz ratownictwa wodnego przy  głównym pomoście na plaży 

badania lekarskie  w namiocie GEMINI ,  

zajęcia dla najmłodszych w namiocie HCEE ( makrama, origami, lepienie z gliny, itp. ) 

Bractwo Rycerskie z Chojnic ( pokazy walk, nauka tańca, konkursy, itp.)  

konkurs przyrodniczy w namiocie Nadleśnictwa Rytel  

pokaz i konkurs znajomości szlaków turystycznych w namiocie ZPK, 

gry i zabawy przyrodnicze  w namiocie PNBT, 

nauka węzłów żeglarskich , budowy żaglówki, itp.  

od godz. 16.30  do 22.00  

              Występy na deskach amfiteatru  –  Dziecięcy Zespół  Kaszubski „ Bławatki” 

              Zespół rockowy Zaraz Wracam z Brus, 

             Zespół rockowy  Nagła Zmiana  Klimatu  ‐ Charzykowy,  

              tańce młodzieży i dzieci z MDK Chojnice  

             występy wokalne ‐  młodzież i dzieci szkoły podstawowej nr 1 Chojnice 

             zakończenie loterii  i losowanie nagród         –    Bożena Stępień i Grażyna Sołtysiak 



Zaproszenia wysyłane do gości, sponsorów i miejscowych mediów. 

 

 

 



 

ZAPROSZENIE I REGULAMIN  

Jarmark  pt.    „CZYM  CHATA  BOGATA”  –  Charzykowy  24  lipca  2011  r.  Impreza  o  charakterze 

ekoturystycznym    organizowana    po  raz  III‐ci  przez    Stowarzyszenie  Przyjaciół  Miejscowości 

Charzykowy ‐ Charzy… 

Wspólnie  z  wieloma  uczestnikami  naszej  imprezy  :  artystami,  twórcami  ludowymi,  właścicielami 

lokalnych  firm  produkujących  wyroby  charakterystyczne  dla  regionu,  właścicielami  podmiotów 

gospodarczych obsługujących  turystów,  klubami  sportowymi,    a  także  z GOK Chojnice  ,  z  Parkiem 

Narodowym  Bory  Tucholskie  i  Zaborskim  Parkiem  Krajobrazowym  oraz  z  innymi  parkami 

krajobrazowymi,  Nadleśnictwem  Rytel,  Bractwem  Rycerskim  z  Chojnic,  itd.  przygotowujemy 

mnóstwo atrakcji  i niespodzianek, konkursy  i  loterie   pokazy ratownictwa   oraz występy na deskach 

amfiteatru, itd.  

Stowarzyszenie  Przyjaciół  Miejscowości  Charzykowy    zwraca  się  do  Państwa   

z  propozycją  wzięcia  aktywnego    udziału  w    letnim  jarmarku  pt.  „Czym  Chata  Bogata”  ,  który 

odbędzie  się  24lipca  2011  roku  w  godzinach  od  12.00  –  20.00  w  miejscowym  amfiteatrze.  

Proponujemy zaprezentowanie się na naszej imprezie w dowolny sposób zgodnie z poniżej podanymi 

zasadami.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Należy zgłosić chęć udziału w imprezie do dnia 30 czerwca 2011 r. telefonicznie lub pisemnie 

na adres Stowarzyszenia podany niżej. 

Organizator dopuszcza do udziału w jarmarku wszystkie podmioty obsługujące turystów  

( hotele, pensjonaty, restauracje, bary, sklepy, itp. ) oraz firmy produkujące wyroby 

charakterystyczne dla regionu . 

Podczas jarmarku nie zezwala się na prezentację wyrobów plastikowych, gumowych, 

dmuchanych zabawek, tzw. „chińszczyzny” , itp. 

W dniu jarmarku należy zająć wyznaczone miejsce do godz. 11.45  i opuścić je  do godz. 20.00 

– zostawiając po sobie porządek. 

Organizator nie dopuszcza sprzedaży i prezentacji żadnych  napojów alkoholowych !  

Organizator nie organizuje dojazdu ani nie zwraca jego kosztów, nie zapewniamy także  

dostawy elektryczności ( nie dotyczy  osób występujących na scenie ) .  

Wystawcy powinni zapewnić sobie we własnym zakresie namiot , parasol lub kiosk, stolik na 

wystawę własnego towaru, itp.   

Organizator zapewnia  profesjonalną obsługę imprezy : zabezpieczenie 

 i nagłośnienie oraz oprawę artystyczną na deskach amfiteatru. 

Każdy z wystawców zajmuje miejsce wyznaczone przez organizatora – zgodnie z tematyką 

wystawy.  

Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie odpowiednich  dokumentów  w razie kontroli 

Urzędu Skarbowego ( np. pozwolenia na handel, zgłoszenie  działalności  gosp. itp. )  



Adres :  Stowarzyszenie „Charzy…” , 89‐ 606 Charzykowy, ul. Polna 2  ,  

Tel. (52)39 88 467 lub 604 647 671 ‐  

Bożena Stępień, Prezes Stowarzyszenia i główny organizator.     

 

 

 

 

 

                Fot. R. Dyląg ‐  Kaszubskie Miody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stowarzyszenie „Charzy…”  

organizuje 24 lipca 2011r. – niedziela ‐  

III jarmark ekoturystyczny  

 

 
pt. „Czym Chata Bogata” 

 

W związku z powyższym ogłaszamy zbiórkę zużytych 

baterii, które podczas jarmarku będzie można wymienić 

na drobne nagrody lub punkty w konkursie   

(1 nagroda za 10 baterii)  

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy liczne niespodzianki  

i konkursy dla dzieci, zapraszamy do aktywnego 

włączenia się w organizację jarmarku wszystkie 

podmioty zajmujące się obsługą  turystów, zapraszamy  

artystów, parki krajobrazowe  

i narodowe oraz HCEE w Funce i nadleśnictwa.   

Więcej informacji w Punkcie Informacji Turystycznej  

w Charzykowach oraz wkrótce na naszej stronie.  

Kontakt w sprawie jarmarku – tel.  604 647 671 



 

KARTA UCZESTNIKA W LOTERII Z NAGRODAMI   

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………   

Wiek  …………… miejscowość zamieszkania……………………………………  

Aby wziąć  udział w losowaniu nagród należy zebrać  potwierdzenia udziału w niżej podanych 

zajęciach, konkursach, wystawach,  itp. następnie  zebrać  co najmniej  8 pieczątek, podpisać 

kartę  swoim  nazwiskiem      i  wrzucić  tę  kartkę  do  urny  z  napisem  Charzy…  koło  sceny   

( wszystko do godz. 19.00 ! )  

1.  Konkurs w namiocie PNBT  lub  ZPK  

2. Konkurs sportowy – wioska olimpijska 

 3. Pokaz o tematyce związanej z pszczołami  

4.  Odwiedziny i namiot u Nadleśnictwa Rytel 

5.  Zajęcia z gliną lub makramą – namiot Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  

6.  Rozpoznawanie łódek ‐ klas sportowych żaglówek – wioska żeglarska 

7.  Znajomość 2  prostych węzłów żeglarskich – wioska żeglarska – 

8. Udział w pokazie ratownictwa wodnego ( WOPR ‐  przy głównym pomoście ) 

Ważne ! W czasie losowania trzeba być na widowni  amfiteatru !  

Nagrody są bardzo atrakcyjne!   

 

                         Fot. R. Dyląg ‐  Tadeusz Tarka uczy węzła ratowniczego  



Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości 

Charzykowy „Charzy…” składa  

serdeczne podziękowanie 

         

Bractwu Rycerskiemu Herbu TUR  

w Chojnicach  
za udział w III Jarmarku Ekoturystycznym  

pt. „CZYM CHATA BOGATA” w Charzykowach  

w dniu 24 lipca 2011 roku  

 Za  zorganizowanie bardzo ciekawego pokazu tańców, walk  

i zabaw rycerskich, za niezwykłe urozmaicenie turystom  

i mieszkańcom tego szczególnego dnia ! 

 

Fot. R. Dyląg ‐  pokaz średniowiecznych tańców  



Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości 

Charzykowy „Charzy…” składa  

serdeczne podziękowanie 

         

Gminnemu Ośrodkowi Kultury  

w Chojnicach  
za pomoc w zorganizowaniu III Jarmarku Ekoturystycznego pt. 

„CZYM CHATA BOGATA”  

w Charzykowach w dniu 24 lipca 2011 roku 

Szczególnie gorąco dziękujemy pracownikom GOK   

za osobiste zaangażowanie się w zorganizowanie nagłośnienia 

naszej imprezy. 

 

Fot. R. Dyląg ‐  widownia w czasie występów  



Lista uczestników jarmarku „Czym Chata Bogata” Charzykowy  24 .07. 2011 r.  

1. Kaszubskie Miody – firma H. Kosecki Brusy, 

2. Fungopol  Brusy ( przetwory runa leśnego : borówki, grzyby żurawina ), 

3. Skwierawski Brusy – przetwory z runa leśnego, 

4.  Wyroby garncarskie – p. Sela ( Gowidlino ), 

5. Biżuteria witrażowa – p. Rudnik – Chojnice, 

6. Witraże i malowane na szkle – p. Gierszewska – Chojnice, 

7.  Na szkle malowane i witraże ‐ . K. Kiepiela – Człuchów,  

8. Ozdoby ze szkła witrażowego – p. Ewa Wilczyńska – Człuchów, 

9. Biżuteria robiona metodą decoupage – p. D. Babińska, 

10. Plecionki ze sznurka – p. A.Gula – Chojnice, 

11. Wyploty z brzozy – p. W. Workowicz , 

12. Zabawki ekologiczne‐ drewniane – firma EKO‐TOYS z Osia, 

13. Hafty kaszubskie i borowiackie – p. Czaplewska z Melanowa, 

14. Hafty Kaszubskie i borowiackie ‐  p. Bonk z Tucholi, 

15. Hafty kaszubskie i borowiackie – p. Zyta Kleszcz – Tuchola, 

16. Hafty kaszubskie i borowiackie – B. Rożniak – Tuchola, 

17. Hafty kaszubskie i borowiackie – Iwona Ziólkowska – Tuchola, 

18.  Hafty i ptaszki – p. Baranowscy – Tuchola , 

19. Biżuteria wykonywana ręcznie z gotowych elementów, 

20.  Anioły drewniane – p. Chorutowie , 

21. Obrazy  ( akwarele ) – K. Warsińska ‐  Konarzyny, 

22.  Obrazy – akwarele  ‐  A. Stolp. – Charzykowy , 

23.  Pracownia pod Aniołem – p. B. Śledź ( Tuchola ), 

24. Informacja Turystyczna Charzykowy ( mapy i wydawnictwa dot. regionu ) , 

25. Pamiątki regionalne ‐   PHU Charzykowy, 

26. Karczma „Ogrol”, 

27. Restauracja „Na Skarpie”, 

28. Park Narodowy Bory Tucholskie, 

29. Zaborski Park Krajobrazowy, 

30. Harcerskie Centrum Edukacji Ekologiczne w Funce, 

31. Nadleśnictwo Rytel, 

32. Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe – Charzykowy, 

33. Dom Wczasowy Jupiter i szkoła tańca,  

34. Młodzieżowy Dom Kultury – pokazy taneczne, 

35.  Pokazy wokalne  ‐ Kasia Gintzel,  Afrodyta Bochenek,  

36. Kaszubski zespół dziecięcy „Bławatki”, 

37. Zaraz Wracam – zespół rockowy – Brusy, 

38. Nagła Zmiana Klimatu – zespół rockowy – Charzykowy, 

39. Bractwo Rycerskie Herbu TUR – Chojnice, 

40. Chojnicki Klub Żeglarski , 

41. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GEMINI – Chojnice 

42.   Szkoła Windsurfingu – Charzykowy, 

43.  Gminny Ośrodek Kultury – nagłośnienie ‐  Chojnice, 



Podsumowanie  

 

 

Fot. R. Dyląg ‐  stoisko HOEE w Funce – zajęcia z wikliny  

easumując :  W III  Jarmarku Ekoturystycznym pt. „Czym Chata Bogata” , 
zorganizowanym 24.07.2011 roku przez Stowarzyszenie „Charzy…” wzięło w sumie   
udział 43 uczestników ( wystawcy, artyści , itp. ) oraz ponad 1000 osób 

odwiedzających i biorących udział w konkursach, loterii, itp.  Organizatorzy są dumni z tego, 
że udało się wszystko tak zorganizować, aby mieszkańcy i turyści mogli bawić się, poznawać 
naszą kulturę i region,  spędzić wyjątkowo pogodną niedzielę w przyjemny i pożyteczny 
sposób. Tego dnia działo się naprawdę wiele , zebrano ok. 100  kilogramów starych baterii i 
uczono sortować śmieci, uczono węzłów żeglarskich i obcowania z windsurfingiem, tańców 
średniowiecznych  
i sposobów filcowania wełny na biżuterię, wyplatania wilkiny i origami. Pochlebne opinie  
o imprezie przerosły oczekiwania organizatorów. Szczególnie zadowoleni  byli wszyscy 
wystawcy, ponieważ  sprzedali sporo swoich wyrobów, a największym komplementem było 
stwierdzenie właśnie ze strony wystawiających się , że Jarmark w Charzykowach jest lepszy 
organizacyjnie od słynnego  jarmarku we Wdzydzach Kiszewskich. W czasie całego 
popołudnia na scenie amfiteatru działo się tak wiele, że organizatorzy wręcz spieszyli się  
z rozdawaniem nagród głównej loterii, aby zrobić miejsce na scenie amfiteatru występującym 
zespołom..  

rganizatorzy  dziękują szczególnie mocno wszystkim sponsorom, a więc:  firmie 
EUROSTANDARD, Posłowi na Sejm Panu Leszkowi Redzimskiemu, firmie DOMU 
HANDLOWEGO RESLER, Panu Olesińskiemu z Charzyków, Radzie Sołeckiej 

Charzykowy, Pani Sylwii Fryca (Restauracja i Hotel Na SKARPIE ), DRUKARNI 

R 

O 



HEGARD, DRUKARNI DRUK KOLOR i wszystkim, którzy przekazali jakiekolwiek 
drobiazgi na nagrody, wreszcie wszystkim, którzy śpiewali, grali i tańczyli na deskach 
naszego amfiteatru!   

zczególne uznanie dla szefowej Charzy… Bożeny Stepień , dla Grażyny i Artura 
Sołtysiak, dla Marka Stępień , Haliny i Jędrzeja Ilkowskich, dla Marii Warnke i Marii 
Sowisło, dla p.Gawreckiego i jego żony, Zygmunta Olech i Beaty Sadzińskiej, dla 

Tadeusza Tarki, Davida Van Olfen i Jasia Goldsztrom, dla Reni Zientarskiej, Iwony Nojman i 
Leszka Redzimskiego , Ewy Modżejewskiej i Moniki Michalewicz, dla Bogdana Kuffel, i 
Renaty Dyląg , wreszcie dla p. Justyny Rząska z GOK i  Roberta Skórczewskiego, który nas 
karmił , a  wszystkim za fakt, że  dzięki nim impreza  zorganizowana została przez garstkę 
ludzi, bez finansowych środków zewnętrznych i bez dofinansowania jakimikolwiek grantami 
-  jedynie ze składek członkowskich stowarzyszenia .   

 

 

 

                        

                  Fot. R. Dyląg ‐  na widowni i na scenie  

 

         

        Fot. R. Dyląg ‐  prace hafciarek  
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