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W minionym roku blisko tysiąc rodzin skorzystało z 
wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po-
wody szukania pomocy w ośrodku są różne. Najczęst-
sze to bezrobocie i ubóstwo.

Corocznie zwiększa się liczba zadań nakładanych 
ustawowo na samorząd gminy, których wykonawcą jest 
ośrodek pomocy społecznej. Zwiększają się tym samym 
wydatki  budżetowe takich jednostek. 

Także zadania zlecone

- Ośrodek nasz kieruje się wytycznymi i uzgodnieniami  
burmistrza Brodnicy w zakresie wykonywania zadań wła-
snych gminy oraz ustaleniami przekazanymi przez wojewo-
dę w zakresie realizacji zadań zleconych - tłumaczy Alfred 
Józefiak, szef brodnickiego  MOPS.  

Najważniejsze prace realizowane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brodnicy zgodne były z Miejską Stra-
tegią Rozwiązywania Problemów Społecznych, ustawą o 
pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, o dodatkach miesz-
kaniowych, o systemie oświaty, wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie i ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Ośrodek realizuje 
zadania w oparciu o 59 zatrudnionych pracowników.

W 2013 roku z pomocy społecznej korzystało ponad 9 
procent mieszkańców Brodnicy, a wsparciem objęto 994 
rodziny. Z funduszu alimentacyjnego korzystało około 200 
osób, a ze stypendium szkolnego około 270 rodzin. Dodat-
kiem mieszkaniowym wsparto ponad 800 osób. Obecnie 
ze świadczeń rodzinnych korzysta miesięcznie około 1700 
osób. Pomocy społecznej udzielano najczęściej z powodu: 
bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i  prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Na co pieniądze

Brodnicki MOPS w 2013 roku wydał 17,7 mln złotych,  z 
czego jedynie blisko 12,2 mln złotych to dotacja z budże-
tu wojewody. Stanowi ona 69 procent ogółu wydatków 
ośrodka. Z ogólnej kwoty na pomoc społeczną wydano 4 
mln 981 tys. złotych, na program POKL - 350 tys. zł, reali-
zację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 8 mln 304 
tys. zł, na dodatki mieszkaniowe - 1mln 2 tys. zł, stypendia 
szkolne - 399 tys. zł, poradnictwo specjalistyczne - 411 
tys. zł. Utrzymanie ośrodka kosztowało 2,1 mln zł.

(sta)

Wakacje coraz bliżej. Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy szaleją w skateparku OSiR 
i powoli odliczają czas do ostatniego dzwonka

Za dobrze zrealizowany, 
proinwestycyjny budżet 
2013 r. burmistrz Brodnicy 
Jarosław Radacz otrzymał 
na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej absolutorium. Oznacza 
to, że zarządzanie publicz-
nymi środkami w mieście 
było prawidłowe. 

Absolutorium to przyjęcie 
przez Radę Miejską sprawoz-
dania burmistrza z realizacji 
ubiegłorocznego budżetu i 
stwierdzenie prawidłowo-
ści wydawania publicznych 
pieniędzy przez burmistrza. 
Pozytywną opinię w tej spra-
wie wydała Regionalna Izba 
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Absolutorium dla burmistrza
Samorząd 

Obrachunkowa, a Komisja 
Rewizyjna RM w Brodnicy 
zaopiniowała pozytywnie 
sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za 2013 r. 
oraz informację o stanie mie-
nia komunalnego przedsta-
wione przez burmistrza.

- Zawnioskowaliśmy jed-
nogłośnie o udzielenie bur-
mistrzowi Brodnicy absolu-
torium z tytułu wykonania 
budżetu za 2013 rok – mówi 
Brygida Bartkowska, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyj-
nej.

Komisja dokonując oceny 
sprawozdania burmistrza z 

wykonania budżetu za 2013 
rok stwierdziła, że został w 
ujęciu globalnym zrealizo-
wany. 

- Nie stwierdziliśmy prze-
kroczeń wydatków zakłada-
nych w uchwale budżetowej, 
a niezrealizowane dochody 
oraz wydatki nie miały zasad-
niczego wpływu na wykona-
nie budżetu miasta. Plan 
dochodów budżetu został 
wykonany w 98,9 proc., na-
tomiast plan wydatków zo-
stał wykonany w 96,6 proc. - 
dodaje Brygida Bartkowska.

Komisja analizowała do-
chody i wydatki poszcze-
gólnych działów budżetu. 
W trakcie analizy nie stwier-
dzono nieprawidłowości 
skutkujących naruszeniem 
dyscypliny budżetowej lub 
naruszeniem prawa. 

Burmistrz, dziękując rad-
nym za udzielenie absoluto-
rium, podziękował również 
pracownikom Urzędu Miej-
skiego za dobrą pracę na 
rzecz miasta.

(rwi)

 

Brygida Bartkowska: - Zawnioskowaliśmy jednogłośnie 
o udzielenie Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok

Zgodnie z tradycją, po udzieleniu absolutorium, prze-
wodniczący RM Marek Hildebrandt złożył burmistrzowi 
Jarosławowi Radaczowi gratulacje i wręczył kwiaty
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Żeby związać koniec z końcem… 

Pomoc społeczna

Piłkarze ręczni MKS Eltronik sprawili 
miłą niespodziankę i po raz pierwszy 
w historii brodnickiego szczypiorniaka 
awansowali do I ligi piłki ręcznej męż-
czyzn.

W wielkim stylu piłkarze Brodnickiego 
Klubu Sportowego Sparta po dwóch la-
tach wywalczyli awans do III ligi. 

Czytaj str. 11

Sport. Marzenia się spełniają

Triathlon 
w Brodnicy

Czytaj 
str. 11Fo
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Żołnierskie pożegnanie Mr. Henriego
Na najsłynniejszej polskiej ne-

kropolii - Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie od-
była się uroczystość pożegnania 
Henryka Strzeleckiego. 

Były żołnierz II Korpusu gen. An-
dersa, a po wojnie w Anglii współ-
założyciel firmy Henri Lloyd, zmarł 
26 grudnia 2012 roku. Pochowano 
go w Manchester w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie żył, pracował i miał najbliż-
szą rodzinę. Za życia Henryk Strze-
lecki niemal do ostatnich swych dni 
utrzymywał kontakt z Polską, swy-
mi krewnymi, kombatantami (jako 
żołnierz posiadał stopień kapitana), 
ludźmi sportu, biznesu i gronem 
przyjaciół. Zapadła decyzja, aby 
miał również polski grób. 

Przy pomocy środowisk komba-
tanckich i rodziny udało się to zreali-
zować. W lutym br. delegacja z Polski 
udała się do Anglii, aby z grobu Hen-
ryka Strzeleckiego pobrać do urny 
ziemię i przewieźć ją do Polski.

7 maja na Powązkach, złożono ją 
w kwaterze Żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie.

W uroczystości, która rozpoczęła 
się od mszy św. w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego brali m.in. 
udział synowie Mr. Henriego: Mar-
tin i Paul oraz pozostała rodzina, 
m.in. bratanek i jednocześnie dy-

rektor generalny Henri Lloyd Pol-
ska Andrzej Schuetz oraz bratanica 
Izabela Trojanowska. Na pogrzeb 
do Warszawy przybyło też wielu 
pracowników HL oraz delegacja 
z Urzędu Miejskiego w Brodnicy. 

Przed uroczystością złożenia urny i 
odsłonięcia tablicy wspomnienie o 
ojcu odczytał Martin Strzelecki. Ce-
remonię na Powązkach uświetniła 
asysta żołnierzy Wojska Polskiego. 
Oddano salwę honorową i odegra-
no sygnały wojskowe.    

Henryk Strzelecki urodził się  4 
października 1925 r. w Brodnicy. Po 
klęsce wrześniowej, będąc jeszcze 
młodych chłopakiem, różnymi spo-
sobami próbował uciec z okupo-
wanego kraju i dostać się do wojsk 
polskich na Zachodzie. W końcu  
przedostał się do Włoch, gdzie w 
1944 roku ukończył szkołę podofi-
cerską artylerii i został żołnierzem 
armii generała Andersa. Wraz z II 
Korpusem brał udział w ciężkich i 
krwawych walkach o wyzwolenie 
Bolonii. Właśnie pod Bolonią zasłu-
żył się,  likwidując m.in. niemieckie 
stanowisko kierowania ogniem. Po-
zwoliło to uniknąć wielu strat wśród 
żołnierzy alianckich. 

Po wojnie Henryk Strzelecki osie-
dlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie w 

1963 roku wraz z Angusem Lloy-
dem założył firmę Henri Lloyd. 
Był pionierem we wprowadzaniu 
nowoczesnych technologii w pro-
dukcji odzieży żeglarskiej. Kierując 
się w życiu zasadami wolności, 
uczciwości, pracowitości oraz sza-
cunku do innych, Mr. Henri,  jak go 
nazywano, stworzył firmę, która 
w krótkim czasie stała się jednym 
z głównych producentów najwyż-
szej jakości odzieży ochronnej i 
codziennej na świecie. 

Henryk Strzelecki był nie tylko 
świetnym biznesmenem. Anga-
żował się także w różne przedsię-
wzięcia charytatywne, działał w 
Stowarzyszeniu Kombatantów Pol-
skich, doradzał młodym przedsię-
biorcom i wspierał sportowców. Za 
swe dokonania został odznaczony 
m.in. przez Prezydenta RP Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz przez Królo-
wą Elżbietę II Orderem Imperium 
Brytyjskiego.

Tekst i zdjęcie:
Paweł Stanny

Podczas uroczystości na Powązkach. Za urną idą synowie: 
Martin i  Paul
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14 maja w Pałacu Anny Wa-
zówny odbyła się Konferencja 
Edukacji  Zdrowotnej pn. „Świa-
domą drogą przez depresję”. 

Była to druga z cyklu konfe-
rencji poświęconych edukacji 
zdrowotnej społeczności Brod-
nicy. Pierwsza dotyczyła spraw 
onkologicznych i była odpo-
wiedzią na zwiększającą się 
liczbę zachorowań na choroby 
nowotworowe. Organizowanie 
konferencji prozdrowotnych 
wynika z określonych praw-
nie zobowiązań gminy wobec 
swoich  mieszkańców, a jedno-
cześnie jest to zadanie wynika-
jące z przynależności Brodnicy 
do Zdrowych Miast Polskich, 
stowarzyszenia gmin zaintere-
sowanych sprawami zdrowia 
swoich mieszkańców.

Majowa konferencja poświę-
cona depresji przygotowana zo-
stała w celu podniesienia świa-
domości społecznej na temat 
często pomijany, unikany czy 
uważany jako wstydliwy,  gdyż 
dotyczy kondycji naszego funk-
cjonowania psychicznego. Jed-
nocześnie obserwowany rozwój 
zdarzeń wokół nas, skarg na ob-

niżony nastrój, uczucie bezrad-
ności czy nie radzenie sobie z 
codziennością ukierunkował 
zainteresowanie organizatorów 
na ten temat. 

W przygotowaniach do 
konferencji Urząd Miejski w 
Brodnicy wspierał Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Nr 3, a 
w szczególności Szkoła Podsta-
wowa nr 4. Grono nauczycieli i 
dzieci pod kierunkiem pedagog 
Ewy Sargalskiej w prezentacji 
„Więzi rodzinne” wyraziło kwin-
tesencję treści, o które w prze-
kazie konferencji chodziło.

Treści merytoryczne doty-
czące depresji przedstawili pre-
legenci zaproszeni do udziału 
przez burmistrza Brodnicy. Go-
ściła u nas psycholog Katarzy-
na Śliwińska  pracująca w Wo-
jewódzkim Ośrodku Medycyny 
Pracy w Toruniu z wykładem 
„Depresja. Objawy, przyczy-
ny, pomoc psychologiczna”. 
Krzysztof Opozda, wykładow-
ca w Klinice Psychiatrii w Byd-
goszczy przedstawił powiąza-
nia depresji z uzależnieniami. 
Krzysztof Liszcz, psychiatra i 
specjalista Państwowej Agen-

cji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych mówił o zabu-
rzeniach nastroju u dzieci i mło-
dzieży w sytuacjach, w których 
często pojawia się alkohol. Ber-
nadeta Małolepsza specjalistka, 
terapeutka rodziny pracująca w 
Dziale Poradnictwa Rodzinnego 
w Brodnicy, przekazała słucha-
czom informacje o lokalnych  
instytucjach udzielających  po-
mocy pedagogicznej, psycholo-
gicznej  i prawnej.

Przebieg konferencji uświet-
niła wykonaniem piosenki Anny 
German „ Człowieczy los” - Ma-
rina  Marciniak. Solistce akom-
paniował Jarosław Salej.

Na zaproszenie burmistrza 
odpowiedzieli, goszcząc w Sali 
Anny Wazówny, dyrektorzy 
brodnickich szkół ponadgim-
nazjalnych z młodzieżą i peda-
gogami,  przedstawiciele sto-
warzyszeń skupiających osoby 
niepełnosprawne. W odczuciu 
organizatorów potwierdzone 
zostało założenie, że należy 
organizować  konferencje po-
święcone zdrowiu, gdyż takie są 
oczekiwania społeczne.

(HO)

Depresja - temat wstydliwy, ale ważny

Uczestnicy konferencji na czele z burmistrzem Jarosławem Radaczem 
i dyrektorem MOPS Alfredem Józefiakiem  

Zdrowie

Na zaproszenie dyrekcji 
ZS nr 1 w Brodnicy w mie-
ście gościła 65-osobowa 
grupa młodzieży z Brorup 
w Danii. Choć oba miasta 
nie łączy już porozumienie o 
współpracy i partnerstwie, 
kontakty na szczeblu edu-
kacyjnym są nadal utrzymy-
wane.

Wizyta Duńczyków trwała 
od 20 do 25 maja. Podczas 
pierwszego dnia pobytu go-
ście spotkali się ze społecz-
nością Zespołu Szkół nr 1. W 
trakcie zajęć integracyjnych 
nawiązali kontakty z uczniami 
z III LO. Późnym popołudniem 
już poza murami szkoły, w 
ośrodku w Rytychbłotach,  
gdzie kwaterowali goście, 
młodzież polska i duńska ba-
wiła się przy wspólnym grillu. 
Obowiązywał język niemiecki 
i angielski.

W kolejnym dniu pobytu 
zagraniczni przyjaciele na-
szego ZS nr 1 wybrali się na 
wycieczkę do Torunia, zwie-
dzając najważniejsze zabytki 
tego miasta.

W programie pobytu w 
Brodnicy zapisano także wi-
zytę delegacji duńskiej w ma-
gistracie u burmistrza miasta 
Jarosława Radacza.

W tym samym czasie, dwie 
inne grupy młodzieży z Brorup 
zwiedzały Brodnicę. Przewod-
nikami byli nauczyciele języka 
angielskiego i historii z ZS nr 1.

Podobnie jak w ca-
łej Polsce, 25 maja 
mieszkańcy Brodnicy 
i powiatu głosowali w 
wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego. Fre-
kwencja w całym po-
wiecie wyniosła 18,98 
proc. Na zdjęciu siedzi-
ba obwodu nr 4 w Brod-
nicy przy ul. Zielonej 3.

Edukacja. Przyjaźń z Duńczykami trwa

Spacerując po średnio-
wiecznej Brodnicy, goście 
poznawali  ciekawostki  zwią-
zane z kościołem farnym 
oraz inne zabytki Starówki. 
Odwiedzili też park Chopina 
i przedzamcze, gdzie pod 
pomnikiem Anny Wazówny 
zapoznali się z historią życia 
i działalności szwedzkiej kró-
lewny. 

Na przedzamczu obejrze-
li również kamień, który w 
1998 roku został podarowany 
gminie miasta Brodnicy przez 
gminę Brorup. Kamień, na 
którym starożytnym pismem 
runicznym spisano okolicz-
ność jego przekazania dla 
Brodnicy (na jubileusz 700-
lecia miasta), stanowi sporą 
osobliwość turystyczną w 
mieście. W Brodnicy potocz-
nie nazywany jest kamieniem 
Wikingów. 

Przebywając na przed-
zamczu, Duńczycy zwiedzili 
podziemia zamku. Podziwiali 
też panoramę miasta z wieży 
krzyżackiej. Ostatni etap po-
bytu gości to zakupy pamią-
tek oraz wyjazd do Gdańska 
oraz obozu w Stutthofie, któ-
ry uznawany jest za miejsce 
martyrologii narodu duń-
skiego. 

Podczas pożegnania usta-
lono, że wizyty będą konty-
nuowane. Goście poinformo-
wali swoje polskie koleżanki i 
kolegów, że w Brorup brod-
niczanie będą mile widziani i 
czekają na rewizytę.

Tekst i fot.
Paweł Stanny 
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15 czerwca o godzinie 
16.00 otwarcie nowej, tury-
stycznej atrakcji Brodnicy 
tzw. Zakola Drwęcy.

Dobiegły końca prace na 
Zakolu. Zgodnie z zapowie-
dziami nowoczesny i przy-
jazny, zarówno dla miesz-
kańców, jak i dla turystów 
odwiedzających Brodnicę, 
obiekt gotowy jest na przy-
jęcie gości  przed wakacja-
mi. Oficjalne otwarcie Zakola 
odbędzie się w niedzielę 15 
czerwca, o godz. 16.00. Na 
osoby, które zechcą tego dnia 
przyjść w jedno z najbardziej 
atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym miejsc Brodni-
cy, czekać będzie wiele atrak-
cji. W programie festynu na 
Zakolu zaplanowano między 
innymi: występy zespołów 
artystycznych: muzycznych 
i tanecznych, poczęstunek 
grochówką i kiełbaskami, gry 
i zabawy sportowe  „na we-
soło” dla dzieci i osób nieco 
starszych, pokazy ratownic-
twa medycznego. Teren jest 

W związku z rozpoczętymi 
pracami dotyczącymi rewi-
talizacji brodnickiej Starówki 
w najbliższym czasie mogą 
w tej części miasta wystąpić 
okresowe utrudnienia dla pie-
szych i zmotoryzowanych. 

Remont Starówki będzie 
przebiegał w ten sposób, 
by tych utrudnień było jak 
najmniej. Nie przewiduje się 
zamknięcia ruchu w obrębie 
Dużego Rynku na dłuższy 
czas. Jedynie na finiszu prac 
może dojść do całkowitego 

zamknięcia na dwa lub trzy 
dni ruchu w tym rejonie. Przy-
pomnijmy, że prace wykonuje 
wyłoniona w drodze przetar-
gu brodnicka firma PDB. Ak-
tualnie na płycie rynku trwają 
prace przy budowie fontanny. 
Teren ten został ogrodzony i 
zabezpieczony. 

Od połowy maja ruszyły 
roboty przy ulicy Kopernika 
i w związku z tym nastąpiło 
wyłączenie jej z ruchu. Za-
kończyły się natomiast prace 
prowadzone przez PEC przy 
ul. Tylnej, Przypomnijmy, że 

Rekreacja

przygotowany tak, by odwie-
dzający Zakole mieszkańcy 
i turyści mogli spędzić tam 
miło i wygodnie wolny czas.

Przypomnijmy,  że wyko-
nanie projektu budowlano-
wykonawczego i realizację 
zadania w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” urząd zlecił  wy-
łonionej w przetargu brod-
nickiej firmie REJBUD.  Cał-
kowita wartość projektu 

wynosi ponad 1,2 mln  zł, w 
tym dofinansowanie unijne 
to kwota wynosząca ponad  
640 tys. zł.  W ramach pro-
jektu dostosowano istniejące 
na Zakolu budynki do potrzeb 
nowych funkcji z uwzględnie-
niem ich rozbudowy i prze-
budowy. Zagospodarowano 
teren poprzez  budowę: drogi 
dojazdowej, parkingu dla sa-
mochodów osobowych oraz 

samochodów transportują-
cych kajaki, parkingu rowero-
wego (stojaki). Powstał wie-
lofunkcyjny  plac, ustawiono 
tzw. małą architekturę, w tym 
ławki, miejsce na ognisko i 
grilla oraz tablicę informacyj-
ną z zasadami użytkowania 
terenu. Poza tym, zostały upo-
rządkowane tereny zielone 
nad brzegiem Drwęcy. Nowej 
jakości nabrał basen rzeczny. 
Powstało pole namiotowe, 
urządzono i ogrodzono plac 
zabaw oraz tzw. strefę wypo-
czynkowo - rekreacyjną z za-
daszonymi stolikami, stałym 
grillem i miejscem na ognisko 
oraz boiskiem do gry w piłkę 
siatkową. Na gości czeka 
także wyposażona w najpo-
trzebniejszy sprzęt kuchnia, 
świetlica oraz pomieszczenia 
sanitarne. Inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  RPO 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego.

Tekst: (rwi)
Zdjęcia: Paweł Stanny

Place zabaw dla najmłod-
szych przy ul. Jagiełły i w 
parku Jana Pawła II zostały 
na wiosnę odnowione. Plac 
zabaw w parku został ogro-
dzony, a wokół ogrodze-
nia nasadzono żywopłot. 
Prace te wykonało Przed-
siębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w 
Brodnicy.  Na placu stanęły 
nowe zabawki: bujak „mo-
torek”, karuzela talerzowa 
„bąk”, bujak „kompas” 
oraz stojaki rowerowe. W 

piaskownicy wymieniono 
piasek. Zabawki, które słu-
żą dzieciom już od jakiegoś 
czasu,  zostały w tym roku 
wyremontowane i podda-
ne konserwacji.  Nowe za-
bawki stanęły również na 
placu zabaw przy  ul. Ja-
giełły. Tam dzieci do swo-
jej dyspozycji mają teraz 
nową  karuzelę talerzową 
„bąk” i zestaw zabawowy 
„andromeda”.

(rwi)

Parki. Kolorowe i bezpieczne

W parku Jana Pawła II

Inwestycje. Na Starówce prace w toku
PEC rozbudowuje w obrębie 
Starówki swoją sieć ciepłow-
niczą. Wkrótce należy spo-
dziewać się dalszych prac na 
płycie rynku oraz w ciągu  ul. 
Duży Rynek. Kostka brukowa 
z płyty rynku zostanie wbu-
dowana w teren przed Pała-
cem Anny Wazówny oraz w 
dziedziniec kościoła farnego. 
Na czas trwania inwestycji 
nie  powinny wystąpić zna-
czące utrudnienia w ruchu 
w tym rejonie miasta. Prace 
będą przebiegać etapami. 
Najpierw zostaną wykonane 

chodniki po jednej stronie 
rynku, potem po drugiej. Je-
dynie pod koniec inwestycji 
na 2 lub 3 dni rynek będzie 
nieprzejezdny z powodu ukła-
dania nowej nawierzchni na 
ulicach. Jednak jak zapewnia 
wykonawca, prace te będą 
wykonywane w godzinach 
popołudniowych i wieczor-
nych oraz nocą. Wykonawca 
inwestycji zobowiązany został 
przez Urząd Miejski  do zabez-
pieczenia wejść do sklepów i 
firm w czasie prowadzonych  
robót budowlanych.

(rwi)

Nowa turystyczna atrakcja Brodnicy

Widok ogólny na basen rzeczny będący przystanią dla łodzi i kajaków

Plac zabaw dla dzieci. Ogrodzony i dzięki temu bezpieczniejszy 

Miejsce na grilla i towarzyskie spotkania
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Montaż żelbetowych konstrukcji dla planowanej fon-
tanny na płycie Dużego Rynku Prace przy budowie sieci ciepłowniczej na ulicy Tylnej
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Instytut Psychologii Zdrowia Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicz-
nego uruchomił  telefon zaufania, 
dedykowany osobom cierpiącym 
z powodu uzależnień behawioral-
nych oraz ich bliskim. 

Czym są uzależnienia behawio-
ralne? Są to wszystkie uzależnienia, 
które nie są związane z zażywaniem 
substancji psychoaktywnych (alko-
holu, narkotyków) czyli na przykład 
uzależnienie od hazardu, uzależnie-
nie od internetu lub komputera, sek-
soholizm, pracoholizm, uzależnienie 
od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta 
telefonu? Do wszystkich osób, któ-
re mają problem lub też zastana-
wiają się czy mają problem z uzależ-
nieniami behawioralnymi. Dla osób 
bliskich osobom uzależnionym – ro-
dziny, przyjaciół, znajomych. Dzia-
łalność telefonu zaufania obejmuje:

- prowadzenie konsultacji telefo-
nicznych dla osób cierpiących z po-
wodu uzależnień behawioralnych i 
ich bliskich;

- rozwijanie i udostępnianie bazy 
informacji o lokalnie działających 

Kleszczy można się spodziewać 
wszędzie. Należy być ostrożnym pod-
czas wycieczki do lasu, jak również w 
czasie spaceru z psem po parku, gdzie 
istnieje większe prawdopodobieństwo 
przyniesienia kleszcza przez psa.

Kleszcze to pajęczaki, gnieżdżą się 
w ściółce, trawach, krzewach, na wy-
sokości nie większej niż 1,5 metra i 
cierpliwie czekają na dawcę krwi. Są 
bardzo małe, ślepe i głuche, ale wy-
czuwają bliskość i przy potrąceniu 
trawy lub gałązki, na której wyczeku-
ją, zabierają się z dawcą, by napić się 
jego krwi. Najczęściej zagnieżdżają się 
w miejscach, gdzie skóra jest najcień-
sza np. pod pachami, w pachwinie lub 

pod kolanami. 
Nie wszystkie uką-

szenia kleszczy są nie-
bezpieczne. Kleszcz, 
który jest zakażony 
chorobotwórczymi 
drobnoustrojami jest 
niebezpieczny.

Dla człowieka naj-
bardziej niebezpieczna 
jest bakteria borrelia 
burgdorferi, która po-

woduje boreliozę, jak rów-
nież wirus wywołujący za-
palenie mózgu (KZM).

Borelioza jest trudna do 
wykrycia. Najbardziej typo-
wym objawem tej choroby 
jest kuliste zaczerwienienie 
wokół miejsca ukąszenia. 
Zazwyczaj występuje do 
trzech tygodni od kontaktu z 
kleszczem. Mogą też wystą-
pić objawy przypominające 

grypę. W kolejnym stadium choroba 
powoduje dolegliwości reumatyczne, 
neurologiczne lub kardiologiczne. 

Kleszczowe zapalenie mózgu za-
zwyczaj zaczyna się w okresie 7-14 dni 
od ukąszenia wystąpieniem wysokiej 
gorączki, której towarzyszą objawy 
grypy. W następnej fazie rozwija się za-
palenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
czasem mózgu, a niekiedy także rdze-
nia kręgowego. 

Przeciwko kleszczowemu zapale-
niu mózgu można się zaszczepić!

W każdym przypadku, by ustrzec się 
kleszczy należy ubrać odzież zakrywa-
jącą całe ciało. W przypadku zbierania 
jagód lub grzybów ubrać kalosze.

Po powrocie do domu wytrzepać 

odzież i obejrzeć całe ciało (w odzie-
ży kleszcz może przetrwać nawet 10 
dni).

U dzieci kleszcze lubią się chować 
we włosach albo u ich nasady. W 
przypadku znalezienia kleszcza na 
ciele należy wyjąć go powoli pęsetą, 
chwytając jak najbliżej skóry. Zde-
zynfekować miejsce ukąszenia. W 
przypadku dużego zaczerwienienia w 
miejscu ukąszenia, należy skorzystać z 
pomocy lekarza.

Marian Chwiałkowski
szef Miejskiego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego

UWAGA,  KLESZCZE!
Bądź ostrożny

Jeśli masz problem, zadzwoń
Telefon zaufania

Prace remontowe i termo-
modernizacyjne w dawnej 
rezydencji starostów brodnic-
kich wkraczają powoli w fazę 
końcową. Co prawda sporo 
jest jeszcze do zrobienia, ale 
efekty robót już są widoczne.

Pałac Anny Wazówny ma 
nowy kolor elewacji. Widać 
to zwłaszcza od strony ulicy 
Zamkowej. Nowa szata obiek-
tu w kolorze beżu jest dużo 
jaśniejsza od poprzedniej. 
Obecnie pracownicy firmy 
Kombud zaczynają odnawiać 
elewację od strony Parku 
Chopina. W budynku wsta-
wiono już nowe, drewniane 
okna w kolorze ciemnego 
brązu. Poprzednie były białe. 

Pałac w nowej szacie

Dobiegają końca prace przy 
wymianie instalacji centralne-
go ogrzewania. 

Sala Wielka i Bankietowa 
zostały wymalowane, a pod-
łogi wycyklinowane i pola-
kierowane. Wstawiono nowe 
drzwi wejściowe i zmieniono 
wygląd facjat w dachu budyn-
ku. Poprzednio były one obło-
żone blachą, a ich wygląd nie 
był imponujący. W pałacu 
remontowane będę jeszcze 
łazienki. Trwają też przymiarki 
do liftingu najbliższego oto-
czenia pałacu. Całość prac 
powinna zostać zakończona 
do końca czerwca.

(sta)
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Nowy kolor elewacji pałacu bliższy jest cechom 
typowym dla rezydencji pałacowych

Stosunki międzynarodowe 

Wymienią się doświadczeniami

2 czerwca członko-
wie Młodzieżowej Rady 
Konsultacyjnej Miasta 
Brodnicy wzięli udział w 
debacie poświęconej pro-
blematyce funkcjonowa-
nia Młodzieżowych Rad 
w Województwie Kujaw-
sko-Pomorskim, która od-
była się w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Toruniu.

Debatę z udziałem 
przedstawicieli Młodzie-
żowych Rad poprzedził 
wykład z cyklu: Dekada 
przełomu 1980-1990 pt. 
„Ruina fasady – w stronę 
samorządu i demokra-
cji lokalnej”. Wygłosił go 
prof. Roman Bäcker, dzie-
kan Wydziału Politologii 
i Studiów Międzynaro-
dowych z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w To-

Debata o demokracji lokalnej

runiu. Swoimi doświad-
czeniami podzieliła się 
również przewodnicząca 
Sejmiku Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 
Dorota Jakuta, wiceprze-

wodnicząca Rady Mia-
sta Bydgoszczy w latach 
1994-1998. Po zakończe-
niu części oficjalnej  przed-
stawiciele Młodzieżowych 
Rad wraz z opiekunami 

wzięli udział w spotkaniu 
integracyjnym w Centrum 
Konferencyjnym Daglezja 
w Przysieku. 

(rwi)

Debata młodych
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Młodzież 

11 i 12 czerwca odbywać 
się będą w Brodnicy w Pa-
łacu Anny Wazówny mię-
dzynarodowe warsztaty pt. 
„ Metody partnerskiej współ-
pracy sektora pozarządowe-
go i publicznego; doświad-
czenia polskie i ukraińskie” . 
Organizatorem warsztatów 
jest Regionalny Ośrodek De-
baty Międzynarodowej  z To-
runia i Urząd Miejski w Brod-
nicy. Zadanie dofinansowane 
zostało ze środków Minister-
stwa Spraw Zagranicznych.

- Celem spotkania jest 
przede wszystkim wymia-
na doświadczeń między 
partnerami z Polski i Ukra-
iny w zakresie współpracy 
administracji publicznej: 
samorządu, jednostek or-

ganizacyjnych samorządu z 
organizacjami pozarządowy-
mi i społecznymi – mówi Łu-
kasz Kaczorek, koordynator 
RODM. - Tematyka naszych 
dwudniowych spotkań bę-
dzie realizowana  w formie 
moderowanych dyskusji 
oraz warsztatów. 

W warsztatach udział weź-
mie pięcioosobowa grupa 
przedstawicieli samorządu, 
szkolnictwa i organizacji 
społecznych z Iwano-Fran-
kowska oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 
z Torunia, Bydgoszczy,  Sol-
ca Kujawskiego  i Brodnicy. 
Warsztaty poprowadzi pan 
Janusz Wiśniewski przed-
stawiciel Kujawsko-Pomor-
skiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych z siedzibą w 
Toruniu. 

W środę 11 czerwca  
uczestnicy warsztatów dys-
kutować będą między inny-
mi o polskich i ukraińskich 
doświadczeniach związa-
nych z  partnerską współpra-
cą sektora pozarządowego i 
publicznego. 

Następnego dnia, w czwar-
tek, uczestnicy spędzą trzy 
godziny w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej w Brodnicy, 
by porozmawiać o dobrych 
praktykach współpracy mię-
dzysektorowej w obszarze 
aktywizacji lokalnych spo-
łeczności, działań na rzecz 
młodzieży, edukacji i wycho-
wania oraz integracji społecz-
nej i zawodowej osób niepeł-

nosprawnych. 
Po wizycie studyjnej dal-

sza część warsztatów od-
bywać się będzie w Pałacu. 
Omówione zostaną tematy 
związane z tworzeniem sieci 
współpracy NGO, budowa-
nia społeczeństwa obywa-
telskiego oraz   współpracy 
polsko-ukraińskiej podmio-
tów publicznych i pozarządo-
wych w przyszłości.

- Chcemy by to nasze ro-
bocze spotkanie w Brodnicy 
zaowocowało nie tylko po-
szerzeniem wiedzy, ale także 
podjęciem konkretnych  dzia-
łań przez polskie organizacje 
pozarządowe z partnerem z 
Ukrainy – mówi Łukasz Ka-
czorek, koordynator RODM. 

rwi

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Poglądy wyrażone w publikacji są poglądami autorów i nie muszą 

odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

specjalistach i instytucjach prowa-
dzących terapię uzależnień beha-
wioralnych;

- prowadzenie działań informa-
cyjnych i edukacyjnych na temat 
uzależnień behawioralnych.

Konsultacje telefoniczne prowa-
dzą doświadczeni specjaliści Insty-
tutu Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, 
przeszkoleni w zakresie problema-
tyki uzależnień behawioralnych.

Nowy telefon zaufania 801-889-
880 jest czynny codziennie, także w 
weekendy, w godzinach od 17 do 22. 
Koszt połączenia to koszt jednego 
impulsu, według taryfy operatora.

Projekt uruchomienia i prowa-
dzenia telefonu zaufania świadczą-
cego pomoc w zakresie uzależnień 
behawioralnych dofinansowywany 
jest ze środków Funduszu Rozwią-
zywania Problemów Hazardowych, 
będących w dyspozycji ministra 
zdrowia.

TELEFON ZAUFANIA 
801-889-88

(HO)

Zabytki 
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Brodniccy muzealnicy 
włączyli się do akcji pod 
nazwą „Noc w Muzeum”. 
Jedni goście buszowa-
li wieczorem do woli po 
muzealnych komnatach, 
na których zgromadzo-
no rozmaite wystawy. 
Inni skupili się z kolei na 
słuchaniu piosenek z re-
pertuaru Anny German. 
Dla wszystkich był to z 
pewnością mile spędzony 
czas.

Choć wydarzenie to miało 
miejsce  27 kwietnia, nie można 
go pominąć. W dniu kanonizacji 
Jana Pawła II, na przedzamczu, 
odbył się uroczysty koncert w 
wykonaniu zespołu Opole Go-
spel Choir oraz społeczności z 
Zespołu Szkół nr 1 im. Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II. Koncert 
otworzył Ryszard Rynkowski, a 
zakończył pokaz fajerwerków 
i wspólne śpiewanie. Osobne 
uroczystości z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II i Jana XXIII odbyły 
się w kościołach i pod brodnic-
kim pomnikiem polskiego pa-
pieża przy ul. Mazurskiej.

W Zespole Szkół nr 1 odbyło się różyczkowanie czy-
li uroczyste pożegnanie absolwentów. Tym ostatnim 
uczniowie drugich klas przypinali na pożegnanie róże. W 
nawiązaniu do klimatu tej uroczystości dyr. Tomasz Wy-
socki rozpoczął spotkanie od fragmentu „Małego Księ-
cia”. Dziękowano nie tylko uczniom, ale też nauczycielom. 
Absolwenci podziękowali m.in. dyrektorowi Tomaszowi 
Wysockiemu i zastępcy d.s III LO – Marii Malinowskiej.

W IX Konkursie Piosenek 
z repertuaru Maryli Rodo-
wicz, który 31 maja odbył 
się we Włocławku rywali-
zowało 16 wokalistek. Pio-
senką pt. „Wariatka tańczy”, 
reprezentowała Brodnicę 
Karolina Ziętara, z pracow-
ni wokalnej Brodnickiego 
Domu Kultury. Do występu 
przygotowywała ją instruk-
tor śpiewu, Joanna Neh-
ring-Roszkowska. Karolina, 
głosami jury, zajęła w kon-
kursie III miejsce, w katego-
rii gimnazjum.

W Brodnickim Domu Kultury odbył się XVII Ogólnopolski 
Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku, 
do Brodnicy zjechali goście z całej Polski, m.in. z Torunia, 
Elbląga, Warszawy, Pucka, Lubawy, Włocławka, Aleksandro-
wa Kujawskiego, Rypina i Wirowa. Nie zabrakło oczywiście 
gospodarzy czyli uczestników Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Brodnicy na czele z niezmordowaną, charyzmatyczną 
kierownik WTZ Barbarą Tuptyńską – organizatorką imprezy.

Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Brodnicy 
dołączyła do Ogólnopolskiej 
Akcji Odjazdowy Bibliotekarz. 
17 maja można było spotkać 
brodnickie bibliotekarki na ro-
werach przemierzające ulice 
miasta. Odjazdowy Bibliotekarz 
to akcja, w której bibliotekarze i  
miłośnicy książek, przejeżdżając 
przez miasto, mogą przyjemnie 
i aktywnie spędzić wiosenne 
popołudnie w gronie osób o 
podobnych pasjach. W trakcie 
przejazdu mieszkańcy otrzymy-
wali ulotki z informacjami na 
temat godzin otwarcia bibliotek 
oraz książki, a dla dzieci przygo-
towane były balony i słodycze. 

Chór Miejski Canto Grazio-
so pokazał się w całkiem nowej 
odsłonie. Tym razem chórzyści 
z przyjaciółmi wystawili na de-
skach BDK bajkę muzyczną na 
podstawie Kopciuszka. Wido-
wisko, w którym czynny udział 
brali też burmistrz Jarosław Ra-
dacz, jego zastępca Krzysztof 
Hekert oraz v-ce przewodniczą-
ca RM Marta Szmidt, spotkało 
się z bardzo ciepłym przyję-
ciem. Bajkę wyreżyserowała 
i scenariusz napisała szefowa 
chóru Mirosława Barczewska. 
Pojawiło się wiele głosów, żeby 
spektakl powtórzyć, aby obej-
rzało go więcej dzieci. 

W ramach Dys-
kusyjnego Klubu 
Książki dla Dzieci i 
Młodzieży brodnicką 
bibliotekę odwiedził 
anglista, tłumacz, ale 
przede wszystkim 
pisarz i autor książek 
dla dzieci - Paweł 
Beręsewicz. W trwa-
jącym ponad godzi-
nę spotkaniu brały 
udział dzieci ze szkół 
w Brodnicy i Gorcze-
nicy. Była okazja do 
zdobycia autografu i 
nauki nowych, cieka-
wych zabaw związa-
nych z książką.

Teatr CBR działający w 
Brodnickim Domu Kultury, 
odnotował kolejny sukces. 
Tym razem podczas Gru-
dziądzkiej Kieszeni Scenicz-
nej - przeglądzie teatrów 
amatorskich z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, 
działających przy ośrodkach 
kultury i w szkołach. Za swój 
spektakl pt. „Obłęd” według 
tekstu Adama Piekarzew-
skiego, w reżyserii Anety 
Giemzy-Bartnickiej, młodzi 
aktorzy - Tomasz Piotrowski, 
Wiktoria Lubczyńska i Kasia 
Pawłowska - otrzymali Na-
grodę Główną, w kategorii 
szkół średnich.

W Sali Widowisko-Sportowej OSiR pracownicy BDK już 
po raz VII zorganizowali Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzy-
skiego. Przyjechali tancerze m.in. z Warszawy, Suwałk, Byd-
goszczy, Torunia Włocławka, Nowego Miasta, Legionowa. W 
turnieju startowali także brodniccy tancerze z zespołu Uniq.

Wielką przygodą dla studentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Brodnicy oraz ich przyjaciół był wyjazd do Hiszpa-
nii.  W przygodach uczestniczyła również liczna grupa pań 
ze Stowarzyszenia Od Nova. Podczas podróży zwiedzili m.in. 
Barcelonę, Gironę (na zdjęciu) Figureas, słynny Avignon we 
Francji i Monaco.

Opracował: Paweł Stanny

Przegląd wydarzeń kulturalnych
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Szlak Camino de Santiago to 
najsłynniejszy obok szlaków do 
Rzymu i Jerozolimy pielgrzymko-
wy szlak średniowiecznej Europy. 
Jego główna trasa biegła z Litwy, 
przez Polskę, Niemcy, Francję do 
Hiszpanii, a konkretnie do grobu 
św. Jakuba Apostoła w mieście 
Santiago de Compostela w Gali-
cji. Kult Świętego w hiszpańskim 
mieście zaczął się rozwijać od po-
łowy IX wieku, jednak apogeum 
pielgrzymek przypadło na wieki 
XII – XIV. W XII wieku papież wy-
dał bullę, w której uznał miasto 
Santiago de Compostela, obok 
Rzymu i Jerozolimy za święte 
miejsca chrześcijaństwa. 

Średniowieczne pielgrzymowa-
nie posiadało wyłącznie charakter 
religijny i wiązało się z umacnia-
niem nadwątlonej wiary, intencją, 
ślubowaniem, pokutą lub dziękczy-
nieniem pielgrzymującego. 

W latach 80 – tych XX wieku 
nastąpił renesans Szlaku św. Jaku-
ba. W 1987 roku szlak ogłoszono 
pierwszym Europejskim Szlakiem 
Kulturowym, w 1993 roku został 
wpisany na Listę Światowego dzie-
dzictwa Kulturowego UNESCO. Tak 
w Europie jak i w Polsce istnieją już 
odnogi poprowadzone od szlaku 
głównego m.in. Dolnośląska Droga 
św. Jakuba, Małopolska Droga św. 
Jakuba lub Wielkopolska Droga św. 
Jakuba. Szlak św. Jakuba zwany 
również Drogą św. Jakuba, Camino 
de Santiago albo Camino Polaco 
na terenie województwa kujaw-
sko – pomorskiego powstał dzięki 
współpracy i wsparciu finansowym 

samorządów lokalnych: Urzędu 
Miasta Torunia, Urzędu Miejskiego 
w Brodnicy oraz Urzędu Gminy Ku-
rzętnik. Szlak w terenie wyznaczyła 
grupa znakarzy  szlaków z Oddziału 
Miejskiego PTTK im. Mariana Sy-
dowa w Toruniu. 

Znaki szlaku składają się z nie-
bieskiego kwadratu o boku 15 
cm, tworzącego tło pod stylizo-
waną muszlę morską w kolorze 
żółtym. W zależności od kierunku 
przebiegu szlaku w terenie były 
używane 3 znaki. Pierwszy – węż-
szą częścią muszli skierowaną ku 

górze oznacza kontynuowanie 
marszu na wprost, natomiast dwa 
kolejne – skierowane węższymi 
częściami muszli w prawo lub w 
lewo, wskazują zmianę kierunku 
marszu. Dodatkowo dwa ostatnie 
znaki posiadają pod muszlą żółte 
strzałki skierowane w prawo lub w 
lewo, które dodatkowo sygnalizu-
ją zmianę kierunku.

Odcinek z Iławy 
przez Brodnicę do Torunia
 
44 km Pokrzydowo – wieś 

wzmiankowana w 1414 r. w krzy-
żackiej „Księdze Strat”. W 1535 r. 
wieś była własnością królewską. 
W 1568 r. wolne sołectwo nale-
żało do szlachcica Albrechta Uzy-
dowskiego. W 1733 r. Wojciech 
Pląskowski wzniósł drewniany 
kościół, strawiony przez pożar w 
1806 r. W 1944 r. we wsi zginęło 
trzech partyzantów z grupy dywer-
syjno – rozpoznawczej „Pomorze”. 
W następstwie udzielonej pomocy 
partyzantom Niemcy zamordowali 
kilkunastu mieszkańców Pokrzydo-
wa. Ciekawostki krajoznawcze: ko-
ściół św. Niepokalanego Poczęcia 
NMP wzniesiony w 1866 r., neoro-
mański z 42 m wysokości wieżą; 
pozostałości cmentarza ewange-
lickiego z 1910 roku; kapliczka MB 
z 1907 roku oraz na cmentarzu 
pomnik zamordowanych miesz-
kańców wsi. Gospodarstwo agro-
turystyczne. Dojazd PKS.

47 km Bachotek – jezioro oraz 
stanica wodna PTTK im. Marii 
Okołów – Podhorskiej. Jedno z 
najbardziej znanych miejsc na 
terenie Pojezierza Brodnickiego. 
Jezioro Bachotek posiada po-
wierzchnię 211 ha i maksymalną 
głębokość 24 m. W 1446 r. były to 
dobra rycerskie należące do Lam-
perta w komturstwie brodnickim. 
Od 1511 r. dobra szlacheckie na-
leżały do Janusza Szadlińskiego 
(lub Bachockiego). 

W 1951 r. Maria Okołów – Pod-
horska zainicjowała budową drew-
nianej stanicy wodnej na potrzeby 
turystów – wodniaków. Ciekawost-
ki krajoznawcze: przy leśniczówce 
„Bachotek” rośnie lipa drobnolist-
na w wieku 150 lat o obwodzie 395 
cm – pomnik przyrody, na „Wyspie 

Przez Brodnicę i Pojezierze 

Początek tego etapu trasy podróży wiedzie z  
malowniczo położonej nad Jeziorakiem Iławy

Docierając na Pojezierze Brodnickie, wkraczamy 
na tereny bogate w lasy i jeziora. Do najurokliw-
szych miejsc trzeba zaliczyć jezioro Bachotek. Nad 
jeziorem oraz w  jego okolicach jest wiele miejsc 
związanych z lokalnymi legendami. Nie brak też 
na Pojezierzu Brodnickim tajemniczych gródków 
obronnych strzegących w średniowieczu rubieży 
świata chrześcijańskiego. A tak zobrazował jezioro 
Bachotek lokalny artysta Janusz Bronclik

Na innym obrazie tegoż malarza widać, że wędrówka 
po Pojezierzu Brodnickim atrakcyjna jest o każdej po-
rze roku. Jesienią jest tu bajecznie kolorowo. Prawdzi-
wy raj dla artystów

Brodnica wita wędrowców widokiem wież 
kościołów, zamku  i dawnego ratusza

A taki obraz Brodnicy mogli zastać wędrowcy po-
dążający szlakiem św. Jakuba w średniowieczu. Ob-
raz Mieczysława Mełnickiego

Najważniejszym punktem w mieście jest Duży Rynek. 
Wytyczony w średniowieczu ma odbiegający od reguły 
kształt trójkąta

Będąc na rynku, koniecznie trzeba zajść do brodnic-
kiej fary. Znajduje się tu wiele wspaniałych zabytków

Poruszanie się po mie-
ście ułatwiają pielgrzy-
mom muszle – symbol 
szlaku św. Jakuba. Ten 
znak prowadzi do Wieży 
Mazurskiej

W średniowieczu, w ka-
plicy Krzyża Świętego, znaj-
dował się w farze relikwiarz 
z cząstką krzyża chrystuso-
wego. Słynął z wielu cudów. 
Podczas Wielkiej Wojny  Pol-
ski z Krzyżakami (1409-1411), 
po zdobyciu Brodnicy przez 
wojska króla Jagiełły, mo-
narcha przekazał relikwiarz 
do Sandomierza, gdzie znaj-
duje się do dziś

Figura wędrującego 
św. Jakuba w Olsztynie

Kujawsko-Pomorski 
Paszport Pielgrzyma
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Skarbów” na jeziorze Bachotek 
znajduje się hipotetyczne grodzi-
sko z wałem i fosą (22 x 12m), na 
półwyspie  jeziora Strażym zlokali-
zowane są dwa grodziska wyżyn-
ne: 1-owalne (40 x 30 m), 2 – stoż-
kowate z wałem i fosą (32 x 15 m) 
położone obok siebie. W sezonie 
restauracja i dojazd PKS. Baza ho-
telowo – gastronomiczna.

49,2 km Mariany – przysiółek z 
kilkoma zabudowaniami. Docho-
dzi szlak turystyczny niebieski im. 
Romana Sołtysińskiego prowa-
dzący z Górzna do Bachotka  o 
długości 44 km. 

 53,4 km Tama Brodzka – osada 
kolejowa powstała w XIX w. zwią-
zana z budową linii kolejowych: 
Brodnica – Działdowo i Brodnica 
– Nowe Miasto Lubawskie. Cieka-
wostki krajoznawcze: węzeł szla-
ków turystycznych: żółty Toruń 
– Radomno  i zielony Górzno – Łą-
korz o długości 56 km. W pobliżu 
stacji PKP niemiecki schron żelbe-
tonowy z okresu II wojny świato-
wej (1944 r.), dawny zajazd z po-
czątku XX w. Bar gastronomiczny. 
Dojazd PKS.

59,7 km Brodnica – miasto. Pra-

wa miejskie otrzymała w 1298 r. 
W latach 1317 – 1479 znajdowała 
się w rękach Krzyżaków. Dzielnica 
miasta – Michałowo, we wcze-
snym średniowieczu było ośrod-
kiem ziemi michałowskiej, którą 
książę kujawski Leszek sprzedał w 
1317 r. Zakonowi krzyżackiemu. W 
czasie wojny 13 – letniej w latach 
1454–1466  miasto przechodziło 
kilkakrotnie z rąk do rąk. W 1479 
roku włączone do Korony zostało 
siedzibą starosty królewskiego. 
Rozkwit gospodarczy miasta na-
stąpił w XVI w. oraz kolejny w la-
tach 1604–1625 (za rządów Anny 
Wazówny). W połowie XVII w. na 
skutek wojen szwedzkich nastąpił 
upadek miasta. W latach 1807– 
1815 miasto należało do Księstwa 
Warszawskiego. 

Obecnie liczy ok. 28.000 miesz-
kańców. Ciekawostki krajoznaw-
cze: kościół parafialny z przełomu 
XIII/XIV w. ceglany, gotycki, we-
wnątrz polichromia gotycka, rene-
sansowa oraz barokowa, gotyckie 
rzeźby z II połowy XIV w. oraz kru-
cyfiks z II połowy XIV w. Kościół 
i klasztor Reformatorów fundacji 
Józefa i Rozalii z Czapskich Plą-
skowskich w 1751 r. Po kasacie 
zakonu w 1831 r. zamieniono na 

cmentarny, potem garnizonowy 
a klasztor na więzienie (1939 r.). 
Po 1945 r. objęty przez francisz-
kanów kościół barokowy z wypo-
sażeniem rokokowym, klasztor o 
skromnych cechach barokowych. 
Wieża Mazurska z początku XIV 
w., gotycka; Brama Chełmińska 
z II połowy XIV w.; wieża i szczyt 
ratusza gotyckiego z końca XIV 
w., który  spalił się w 1631 r. a na-
stępnie został rozebrany w 1868 r.  
Spichlerz renesansowy z 1604 r., 
przebudowany XIX/XX w.; pałac 
Anny Wazówny wzniesiony około 
1564 r. przez starostę Rafała Dzia-
łyńskiego. Zamek krzyżacki został 
wzniesiony w latach 1308–1339, 
jako siedziba komturów krzyżac-
kich. 

Od 1479 do 1772 r. siedziba 
starostów polskich m.in. Działyń-
skich (1485–1604), Anny Wazów-
ny (1604–1625 ). W czasie wojen 
szwedzkich zniszczony, rozebrany 
przez władze pruskie w XVIII w. 
Zachowane zarysy murów i czę-
ściowo piwnice, wysoka 54 m 
ośmioboczna wieża, częściowo 
budynek bramy oraz duże partie 
murów obronnych przedzamcza. 
Przy ulicy Kamionki dąb – pomni-
kowy (460 cm). Na uwagę zasłu-

guje trójkątny rynek. Baza hote-
larsko – gastronomiczna. Dojazd 
PKP i PKS.

63 km Szabda – wieś wymie-
niona w 1340 r. jako granicząca z 
Niewierzem. W 1343 r. został wy-
mieniony sołtys Gobil. W 1535 r. 
własność królewska a częściowo 
szlachecka należąca do Jerzego 
Wąpierskiego. Ciekawostki kra-
joznawcze: w dniu 14 III 1769 r. 
skonfederowany oddział szlach-
ty z ziemi dobrzyńskiej pod do-
wództwem Szymona Zielińskiego 
stoczył tu przegraną bitwę z rosyj-
skim oddziałem. Dojazd PKS.

67 km Mszano – osada znana 
w 1246 r. W XIX w. należała do 
Wybickich. Ciekawostki krajo-
znawcze: kościół neogotycki św. 
Bartłomieja z 1902 r. W 1991 r. na 
łąkach nad Drwęcą, zostały odkry-
te najstarsze w Polsce groby pre-
historyczne z około 7000 r. p.n.e. 
Gospodarstwo agroturystyczne. 
Dojazd PKS.

Henryk Miłoszewski

- szlakiem świętego Jakuba

W kościele farnym podziwiać można 
np. monumentalny fresk z początku 
XVI wieku przedstawiający patrona 
podróżników – św. Krzysztofa z dzie-
ciątkiem. Odkryty został w 2004 roku 

W Brodnicy znajduje się także drugi tzw. Mały Ry-
nek. Tu uwagę swym gotyckim surowym pięknem  
przyciąga  Brama Chełmińska Przez tę bramę przechodzili w 

średniowieczu także pielgrzymi 
podążający w kierunku Torunia

Najważniejszą ulicą szlaku w Brod-
nicy jest oczywiście ulica Św. Jakuba. 
Należy ona do najstarszych w mieście. 
Dawniej była to ulica Piekarska. Miesz-
kali przy niej rzemieślnicy. Głównie pie-
karze. Najpiękniejszym zabytkiem ulicy 
jest  XVII-wieczny spichlerz. Dziś mieści 
muzeum i dwie wystawy: przyrodniczą 
i archeologiczną

Przy ulicy św. Jakuba pielgrzmi znajdą 
okazałą tablicę ze szczegółowym opisem 
przebiegu szlaku 

W drodze na zamek można od-
począć przy kamiennej fontannie 
z figurą panny wodnej, opiekunki 
wodnego ptactwa. Figury ptaków 
m.in. łabędzia i perkozów znajdą 
pielgrzymi tuż za fontanną

W zamkowych piwnicach 
znajdują się muzealne wysta-
wy, na których zaprezentowa-
no oryginalny średniowieczny 
enkolpion – krzyż relikwiarzo-
wy z czasów krucjat 

Po opuszczeniu 
zamku i przedzamcza 
pielgrzymów żegna 
drewniana figura ry-
cerza. Za figurą jest 
ścieżka, która do-
prowadzi w bliskie 
sąsiedztwo ponad 
500- letniego dębu 
Kopernik

Wracając na szlak, warto 
zatrzymać się na chwilę w 
Parku Chopina i przy figurze 
kompozytora wsłuchać się w 
rytm życia miasta

Miłego, pełnego wrażeń i nowych odkryć podróżowa-
nia przez Brodnicę życzy wszystkim pielgrzymom  naj-
większy brodnicki podróżnik – Stefan Ciechanowski. 
Człowiek, który opłynął kulę ziemską i dotarł do ponad 
150 najważniejszych portów świata. Tę piękną muszlę 
odnalazł na Jamajce 

Pod tym dębem odpoczywał 
w przeszłości niejeden piel-
grzym podążający szlakiem 
św. Jakuba

Opracował: Paweł Stanny
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Jak co roku zapraszamy brodniczan i osoby odwiedzające 
nasze miasto latem do udziału w wielu imprezach plenero-
wych organizowanych przez Urząd Miejski, placówki kultury 
oraz organizacje pozarządowe działające w Brodnicy. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze z nich.

Muzyczne lato  

W  czerwcu czekają nas Dni Brodnicy. 
Najważniejsze wydarzenia odbędą się 14 
czerwca na stadionie OSiR. 

Tym razem, Dniom Brodnicy towarzy-
szyć będą atrakcje sportowe przygotowa-
ne przez BKS Sparta z okazji 90-lecia klubu 
oraz Piknik Motoryzacyjny zorganizowany 
przez Społeczność Motoryzacyjną Brod-
nicy. Już o godz. 10.00 warto wybrać się 
na stadion OSiR, by obejrzeć nietuzinkowe 

Z pewnością wiele osób ucieszy się z faktu, że 28 czerw-
ca od godz. 16.00 na stadionie OSiR rozpocznie się impre-
za plenerowa „Lato z TVP 3 w Brodnicy”. 

Organizatorzy imprezy przygotowali wiele atrakcji dla 
publiczności, liczne konkursy i zabawy. Na scenie zagrają: 
zespoły K.A.T.S., Golden Life i Blue Cafe. Ich koncerty po-
przedzą występy grup  artystycznych działających w BDK. 
Imprezie plenerowej przez cały dzień towarzyszyć będzie 
Studio Plenerowe TVP Bydgoszcz, które realizować będzie 
„na żywo” program o Brodnicy i z Brodnicy.  Organizatorem 
imprezy jest Urząd Miejski w Brodnicy i TVP Bydgoszcz.

Publiczność na pewno nie zawiedzie

9 sierpnia  ponownie zapraszamy na OSiR na 
koncerty w ramach III edycji festiwalu Rap Reggae 
Night.

Impreza rozpocznie się o godz. 18.00. Na scenie 
wystąpią zarówno lokalne grupy grające muzykę reg-
gae i hip hop oraz zespoły znane fanom takiej muzy-
ki w całym kraju. Usłyszymy grupy: Małpa, Paluch. 
Gwiazdą festiwalu będzie grupa JAMAL. Organiza-
torem festiwalu są: Urząd Miejski w Brodnicy i Mło-
dzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy.

Na zdjęciu z prawej: W Brodnicy wystąpiło już 
wiele gwiazd Rap i Reggae. Jedną z nich był Me-
sajah 

W ostatnich latach imprezy w ramach Dni Brodnicy odbywały się na przed-
zamczu. W tym roku będzie to Zakole i stadion OSiR.

Dni Brodnicy
auta. O godz. 16.00 na górnej płycie roze-
grany zostanie mecz towarzyski BKS Spar-
ty. O godz. 17.00 na płycie dolnej zabrzmi 
na scenie muzyka na żywo w wykonaniu 
lokalnych zespołów muzycznych. Gwiaz-
dami wieczoru będą MIG oraz Paweł Kukiz 
z zespołem. Organizatorami imprezy są 
Urząd Miejski w Brodnicy i Brodnicki Dom 
Kultury.

W ubiegłym roku Brodnica gościła Lato z Radiem. Obecnie bawić 
się będziemy w ramach „Lata z TVP 3”

LATO z TVP 3

RAP REGGAE NIGHT

W tym roku nad jeziorem Niskie Brodno ponownie usłyszymy grupę Dżem

19 lipca warto 
będzie się wybrać 
nad Niskie Brod-
no na Muzyczny 
Camping 2014. 

W tym roku 
zagrają: Dżem, 
VooVoo, Trebu-
nie Tutki, Tilt oraz 
Habakuk. Organi-
zatorem imprezy 
jest Stowarzysze-
nie OMEGA, a 
współorganizato-
rami Urząd Miej-
ski w Brodnicy i 
Brodnicki Dom 
Kultury.

Muzyczny Camping 2014
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Muzeum w Brodnicy zaprasza 
w dniach od 15 do 22 czerwca na 
wystawę pod tytułem „Arachnea. 
Piękne inaczej.” Będzie to pre-
zentacja żywych okazów kamele-

1-11 lipca. Zajęcia animacyjne i artystyczne, prowa-
dzone przez instruktorów Brodnickiego Domu Kultury 
na terenie parku BDK.

6 lipca. FINAŁ OPEN MUSIC - zagrają trzy zespoły, 
które znalazły się w finale czyli laureat, I miejsca zespół 
HOLLY WIVES Toruń/Nakło, II miejsca, zespół  REGGA-
ESIDE z Kurzętnika oraz zespół DRIQ z Kwidzyna, które-
mu przyznano III miejsce, a także gwiazdy wieczoru: lau-
reat ubiegłorocznej edycji przeglądu, zespół OmniMoDo 
oraz PROLETARYAT (miejsce - przedzamcze).

17 sierpnia. KONCERT ORKIESTR DĘTYCH. Zagrają: 
Orkiestra Dęta Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino”, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika oraz Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Płośnicy (miejsce - przedzam-
cze).

18 sierpnia.  KONCERT INAUGURACYJNY WARSZ-
TATÓW MUZYCZNYCH Z PASJĄ. W programie muzyka 
kompozytorów romantycznych.

Wystąpią pedagodzy i artyści, uczestniczący w 
warsztatach Wakacji  Muzycznych  z Pasją: Anna Maria 
Staśkiewicz - skrzypce, Maria Sławek - skrzypce, Artur 
Rozmysłowicz - altówka, Katarzyna Budnik-Gałązka - al-
tówka, Rafał Kwiatkowski - wiolonczela, Marcin Zdunik 
- wiolonczela.

22 sierpnia. KONCERT ORKIESTRY ZŁOŻONEJ Z 
UCZESTNIKÓW WAKACJI MUZYCZNYCH Z PASJĄ 
(dzieci i młodzież).

W programie aranżacje muzyki filmowej, tanga i walce.

WAKACJE Z BDK

24 sierpnia zaprosimy ponownie na przedzamcze smakoszy 
mięsa wieprzowego na  Festiwal Wieprzowiny. 

Od godz. 13.00 kulinarni eksperci przyrządzać będą  swoje po-
pisowe dania. Najbardziej zainteresowanym wyjawią tajemnice ich 
przyrządzania. Festiwal Wieprzowiny oprócz atrakcji kulinarnych 
obfitować będzie  w liczne konkursy, występy artystyczne zespo-
łów. Wśród publiczności zostaną rozdane gadżety związane z Festi-
walem Wieprzowiny. Dodatkową atrakcję stanowić będą kiermasze 
żywności ekologicznej, roślin, rękodzieła, a dla najmłodszych weso-
łe miasteczko. 

Organizatorem imprezy są: Krajowy Związek Grup Producentów 
Rolnych i Urząd Miejski w Brodnicy.

W dniach  20 - 22 czerwca trwać  będzie BRODNICKA 
UCZTA TEATRALNA „BUT”. 

W tym popularnym, ogólnopolskim festiwalu biorą udział 
amatorskie grupy teatralne z całej Polski. W minionych la-
tach, na scenie BDK gościły m.in. teatry z Głubczyc, Będzina, 
Gdyni, Suwałk, Torunia, Inowrocławia. W tym roku festiwal 
potrwa trzy dni. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „BRODNICKA 
UCZTA TEATRALNA”  jest współfinansowany ze środków 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Miasta 
Brodnicy. 

Organizatorem  festiwalu są: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Kultury i Sztuki Bractwo oraz Brodnicki Dom Kultury.

27 lipca od godz. 13.00 na przed-
zamczu rozstawią swoje kramy 
uczestnicy IX Międzynarodowego 
Jarmarku Ekologicznego. 

Na tych, którzy zechcą spędzić 
dzień na Jarmarku czeka moc atrak-
cji.  Na przedzamczu stanie ponad 60 
stoisk z żywnością, w tym z certyfiko-
waną ekologiczną, roślinami ozdob-

nymi, wyrobami artystycznymi. Dla 
publiczności zaplanowano konkursy 
ekologiczne i kulinarne z nagrodami 
oraz pokazy sportowe i artystyczne. 
Na scenie zagrają zespoły: Bracia 
i Siostry. Poza tym, działać będzie 
Naukowe Miasteczko Ekologiczne, 
Miasteczko Medyczne i Giełda Kolek-
cjonerska.  Hodowcy gołębi i drobiu 

21 czerwca na brodnickim 
zamku odbędzie się „Noc Świę-
tojańska”.

Impreza rozpocznie się o godz. 
19.00. Od godziny 20.00 do 22.00 
będzie można posłuchać zespołu 
Kats i Amarena Reggae Rockers. 
Po występach zespołów rozpocznie 
się widowisko, którego celem jest 
pokazanie zabaw, które przed wieka-
mi organizowali nasi przodkowie w 
najkrótszą noc roku. Będzie m.in. ta-
niec ognia, obrzędy związane z nocą 
świętojańską i puszczanie wianków 
na wodę. 

Występy zespołów muzycznych 
będą miały miejsce na murach zam-
kowych, a widowisko „Noc Świę-
tojańska” na parchamie od strony 
parku Anny Wazówny. W zabawach 
wezmą udział zaprzyjaźnieni z mu-
zeum studenci i uczniowie brodnic-
kich szkół gimnazjalnych i średnich. 
Muzeum serdecznie zaprasza.

ozdobnego zaprezentują swoje pięk-
ności na wystawie. Będzie można 
również skosztować potraw z woło-
winy przygotowanych przez panie 
z kół gospodyń wiejskich w ramach 
Pikniku Mięsa Wołowego. Organi-
zatorem imprezy jest Urząd Miejski 
w Brodnicy, a współorganizatorami:  
Muzeum w Brodnicy, PGK i Stowa-
rzyszenie EKOŁAN.   

Na jarmarku będzie co wybierać na prezenty z wakacji

Jarmark ekologiczny z królewną Anną

Noc 
Świętojańska

Noc Świętojańska to jedna z najbardziej widowiskowych 
imprez plenerowych w Brodnicy

BUT 2014

W tym roku zapewne również nie zabraknie chętnych na 
pieczonego świniaka

Festiwal Wieprzowy

Egzotyka z dreszczykiem
onów, pająków (w tym groźnych i 
jadowitych tarantul) skorpionów 
i węży. Ekspozycję będzie można 
oglądać w Bramie Chełmińskiej. 
Bilet w cenie 5 zł. 

Szczegółowe informacje i zapowiedzi imprez poja-
wiać się będą systematycznie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www. brodnica.pl 

Zapraszamy do odwiedzania strony.

Opracowanie: Paweł Stanny, (rwi)
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Przez okres letni w muzeal-
nej galerii „Brama” na Małym 
Rynku oglądać można prace 
rzeźbiarza ze Zbiczna, Ryszar-
da Wojtkiewicza. Na wystawie 
zgromadzono dzieła, które pod-
kreślają związki artysty z kultu-
rą ludową, bliskim obcowaniem 
z przyrodą, fascynacje baśniami 
i legendami,  a także zaintereso-
wanie literaturą i historią. Nie 
brak też w pracach Ryszarda 
Wojtkiewicza elementów wia-
ry, satyry, a także erotyzmu.

Tworzy od najmłodszych lat, 
ale pierwsze związki ze sztuką 
dotyczyły nie rzeźby, lecz ry-
sunku (bądź co bądź nazwisko 
wypisane złotymi literami w  hi-
storii polskiej sztuki). Najlepszy 
prezent jaki otrzymał w dzieciń-
stwie to kredki i czysty zeszyt. 
Obok rysowania, pojawiła się 
szybko pasja dłubania scyzory-
kiem w drewnie. To było hobby. 
O sztuce „na poważnie” jeszcze 
nie myślał.  Dziadkowie, wujek 
i ojciec byli elektrykami, więc 
zamiast do liceum plastycz-
nego poszedł do technikum 
elektrycznego. Potem były stu-
dia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Gdańskiej. Galerie 
i muzea Gdańska sprawiły, że 
pociąg do sztuki ponownie w 
nim odżył. Choć ostatecznie 
zrezygnował z ubiegania się 
o indeks studenta Akademii 
Sztuk Pięknych, ponownie za-
czął rysować, a z czasem także 
malować obrazy w plenerze. 
Obok pędzli zaopatrzył się także 

Wanda Marohn, zamężna 
PAULMANN, urodziła się w 
Brodnicy – Michałowie 7 czerw-
ca 1914 roku. 

W rodzinnym mieście uczęsz-
czała do Publicznej Szkoły Wy-
działowej – „wydziałówki”, którą 
w 1931 r. ukończyła. Chociaż od 
wielu lat mieszka za granicą ni-
gdy nie zapomniała o Brodnicy. 
Przyjeżdżała często i spotykała 
się w naszym mieście z gronem 
przyjaciół, do którego mam przy-
jemność należeć. 

W Brodnickim Domu Kultury 
uczyła języka niemieckiego, nie 
pobierając za to żadnego wyna-
grodzenia. Była członkiem To-
warzystwa Przyjaciół Biblioteki. 
Wyróżniona została przez władze 
miasta tytułem AMBASADORA 

BRODNICY. Uroczystość wręcze-
nia medalu odbyła się 3 wrze-
śnia 2001 roku w Pałacu Anny 
Wazówny. Nie mogąc więcej, z 
powodu stanu zdrowia i wieku, 
przyjeżdżać do naszego miasta 
napisała list pożegnalny nastę-
pującej treści:

 
„W związku z tym, że ukoń-

czyłam 96 lat pragnę jeszcze raz 
podziękować wszystkim przy-
jaciołom i znajomym z mojego 
rodzinnego miasta Brodnicy za 
wieloletnią przyjaźń i życzliwość 
oraz za uhonorowanie mnie za-
szczytnym tytułem ambasadora 
Brodnicy. Żegnając się z miłymi 
Brodniczaninami i moim uko-
chanym  miastem, pozdrawiam 
wszystkich bardzo serdecznie i 

życzę dużo dobrego po wsze cza-
sy” /2010/. 

Z jej inicjatywy zasadzono w 
czerwcu 2013 r. w Parku Miej-
skim im. Fryderyka Chopina pla-
tan klonolistny /Platanus aceri-
folia/. Wszystkie związane z tym 
koszty pokryła z własnej szkatuły. 
Pisałem o tym w artykule „Drze-
wo Pani Wandy” zamieszczonym 
w numerze 7/2013 „Ziemi Micha-
łowskiej”.

 W dniu 7 czerwca br. Pani 
Wanda obchodziła 100-lecie 
swoich urodzin. Otrzymała wie-
le gratulacji, w tym specjalny 
list od pana burmistrza Brod-
nicy. Do życzeń dla Dostojnej 
Jubilatki dołączam się i ja: AD 
MULTOS ANNOS. 

Do życzeń i gratulacji dołą-
czają także brodniccy bibliote-
karze. 

Jerzy Wultański

Ludzie.  Stulecie Pani Wandy 

Brodnica. Rok szkolny 1929/1930. Klasa piąta „wydziałówki”. 
W środku, w otoczeniu koleżanek, siedzi Wanda Marohn 

Po przeczytaniu dostępnej w bibliotece miejskiej, pięknie 
wydanej książki Norberta Kasparka Ostatnie chwile powstania 
listopadowego. Brodnica 1831 (z ilustracjami autorstwa brodni-
czanina, dr. Janusza Bronclika) i utworów poetyckich umieszczo-
nych w końcowej jej części, przypomniała mi się książka Gün-
thera Elbinga Der Schimmelmajor (Ehrenwirth, München, 1969). 
„Der Schimmelmajor”, gra słów – „biały major” w sensie ducha, 
zjawy, jak w przypadku Białej Damy, przy czym kolor opisany 
jest słowem „Schimmel” używanym do oddania maści białego 
konia. 

Określenia tego użył w 1940 roku po bezowocnych próbach 
osaczenia oddziału majora Dobrzańskiego- Hubala, jeden z 
niemieckich generałów; z określenia tego nie należy wyciągać 
wniosku, że Hubal musiał jeździć na białym koniu. Książka El-
binga rozpoczyna się słowami pieśni nieznanego – jak podaje 
autor – belgijskiego poety, na cześć polskiego powstania w 1830 
roku (Belgia w tym samych latach 1830/31 walczyła o swoją nie-
podległość z Holendrami). Słowa te, w oryginale po francusku, 
opiewają walkę zbrojną Polaków z rosyjskim okupantem i brzmią 
następująco:

Słyszysz tam na dalekim brzegu
potężny huk strasznego żelaza?
To z okrucieństwa zniekształcony tyran
roztacza śmierć nad Polską.
Ale jej dzieci, silne dawną jej świetnością,
ukarzą te haniebne czyny.
Ręka zwycięstwa ukoronuje polskich ułanów,
my oddajemy im cześć dziś.

G. Elbing wyrażając uznanie dla polskiego oręża, a w szczegól-
ności dla polskiej kawalerii i jej kunsztu militarnego w walkach 
pierwszych dekad XX wieku, cytuje też m.in. notatkę niemiec-
kiego generała Blaskowitza z dnia 6.02.1940 roku: „Plany zastra-
szenia i zgniecenia polskiego narodu poprzez terror okażą się z 
pewnością  niemożliwe do zrealizowania. Naród polski ma zbyt 
dużą zdolność do znoszenia cierpień”.

Ani Hubal, ani powstańcy listopadowi nie doczekali się militar-
nej pomocy z zewnątrz (w obu przypadkach liczono szczególnie 
na Francję), naród pogrążył się na lata, aż do ostatecznego zwy-
cięstwa, w dalszych cierpieniach. Wydaną w j. niemieckim książ-
kę Günthera Elbinga o Hubalu można obejrzeć czy poczytać w 
„Izbie Pamięci Henryka Dobrzańskiego”, urządzonej przez pana 
Andrzeja Goebela w Gaju Grzmięcy.

Stefan Albrecht
Źródła:http://www.harvardartmuseums.org/art/279548

Francuska karykatura z października 1831 roku przedstawia-
jąca rosyjskiego barbarzyńcę wdzierającego się wraz z cholerą 
do Europy.

(La barbarie et le choléra morbus entrant en Europe)

Dwie książki spięte poezją
Historia Galeria Ziemi Michałowskiej

W pracowni Ryszarda Wojtkiewicza
w dłuta stanowiące pamiątkę z 
Leningradu. Obrazów przyby-
wało coraz więcej ale przyszedł 
czas, że pędzle zaczęły coraz 
częściej ustępować różnego 
rodzaju dłutom.

- Kiedy zamieszkaliśmy z żoną 
w Zbicznie, przyjaciel dostar-
czył mi pierwsze kawałki drew-
na lipowego z którego można 
już było coś robić. W czasie wa-
kacji jeździłem ze swoimi wyro-
bami na Jarmark Dominikański 
do Gdańska. I znów środowisko 
twórców, i znów kolejne pozy-
tywne bodźce – mówi Ryszard 
Wojtkiewicz.

U mistrza snycerza w Koście-
rzynie zdał egzamin praktyczny, 
a teorię przed komisją w Izbie 
Rzemieślniczej w Gdańsku. Zo-
stał rzemieślnikiem snycerzem. 
Tytuł ten ucieszył go bardziej 
niż dyplom magistra. Mimo 
tego nie było mu łatwo.

- W galeriach nie pozwala-
li mi nawet otworzyć torby z 
rzeźbami, bo nie miałem dy-
plomu uczelni... W Muzeum Et-
nograficznym twierdzili, że nie 
jestem artystą ludowym, bo 
nie przestrzegam określonych 
kanonów – dodaje Ryszard 
Wojtkiewicz.

W 1979 roku otworzył wła-
sną pracownię. W przydomo-
wej galerii (Zbiczno 184) nie tyl-
ko eksponuje, ale też sprzedaje 
swoje rzeźby. Większość prac 
wykonuje z drewna lipowego. 
Realizację rzeźby poprzedza 

wiele godzin szkicowania, wy-
bierania najlepszego pomysłu.

-  Drewno trzeba odpowied-
nio wysuszyć, czasami trwa to 
lata. Zbyt mokre, pęka, zbyt su-
che, już się nie nadaje... Wszyst-
kiego, łącznie z wykończeniem 
rzeźb, musiałem się nauczyć 
sam. Najczęściej metodą prób 
i błędów – mówi artysta.

W pierwszym okresie twór-
czości tematyka prac była 
związana z okoliczną przyro-
dą. Ptaki drapieżne, zwierzaki, 
ryby, bohaterowie baśni, sa-
tyrki, leśne duszki z kozimi ra-
ciczkami i różkami na głowie. 
Zawsze uśmiechnięte. Prze-
ważnie o proporcjach małego 
dziecka, bo takie wzbudzają 
największą sympatię. Były też 
postacie grajków, zegary, te-
maty religijne.

Po okresie realistycznym 
przyszedł czas na inspiracje 
sztuką zachodnią, zwłaszcza 
kubizmem. Pojawiły się prace o 
uproszczonych kształtach, lek-
ko kubizujące, a nawet idące w 
stronę abstrakcji.

 - W moim odczuciu prawdzi-
wą sztuką nie jest wierne od-
twarzanie rzeczywistości, ale 
stworzenie swojego własnego 
indywidualnego świata – mówi 
Ryszard Wojtkiewicz.

Największą rzeźbą, której 
poświęcił bardzo dużo czasu 
jest znajdująca się w kościele 
w Zbicznie, figura ukrzyżo-
wanego Chrystusa naturalnej 
wielkości. Trzeba było postu-
diować anatomię, poprosić 
modeli o pozowanie. Później 
było mnóstwo pracy z mon-
tażem. W swojej galerii ma 
przekrój prac  z wszystkich 
okresów. Każdego roku kilka 
najlepszych eksponatów do-
chodzi do kolekcji.

- Ostatnio jestem już bardziej 
stonowany... Często wykonuję 
portrety. Każdą rzeźbę staram 
się dopracować ze szczegó-
łami. Mam świadomość, że 
realizacja mojego życiowego 
marzenia o tworzeniu czegoś 
nowego, odbywa się kosztem 
życia rodzinnego. Dobrze, że 
mam wyrozumiałą żonę, która 
jest moim pierwszym recen-
zentem i dobrym duchem – do-
daje ze szczerością artysta.

Tekst i zdjęcia: 
Paweł Stanny

Ryszard Wojtkiewicz
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Piłkarze ręczni MKS Eltronik 
sprawili miłą niespodziankę i po 
raz pierwszy w historii brodnic-
kiego szczypiorniaka awansowali 
do I ligi piłki ręcznej mężczyzn.

Zespół trenera Jana Orzecha 
konsekwentnie dążył do celu,  wy-
grywając mecz za meczem.

 - Jestem dumny ze swoich chło-
paków. Obecnie zespół opiera się 
na młodych zawodnikach, wycho-
wankach brodnickiego MKS-u, jed-
nak żeby utrzymać się w I lidze po-
trzebować będziemy wzmocnień, 
chcemy pozyskać pięciu, sześciu 
zawodników. Zależy nam żeby dłu-
żej zagościć w I lidze - skomento-
wał sukces trener MKS Eltronik Jan 
Orzech.

Z okazji awansu piłkarzom, tre-
nerowi i działaczom klubu gorąco 
gratulujemy, życząc jak najlep-
szych wyników w rozgrywkach 
pierwszoligowych.

Na zdjęciach: Piłkarze MKS 
ELtronik podczas  meczu decy-
dującego o awansie

W hali brodnickiego OSiRu 10 maja odbyła  się  Gala 
Boxing Night, transmitowana na żywo w Polsacie Sport 
oraz walka wieczoru  w otwartym paśmie Polsatu.  

Imprezę komentował Mateusz Borek, natomiast za po-
ziom sportowy odpowiadał Andrzej Gmitruk, czołowy 
polski szkoleniowiec, który  prowadził  Andrzeja Gołotę i 
Tomasza Adamka. W walce wieczoru Maciej Sulęcki po-
konał Nicolasa Diona i dopisał 18. zwycięstwo na swoje 
konto. Z danych Nielsen Audience Meauserement, wy-
nika, że w sobotni wieczór film „Karate Kid” i galę boksu 
zawodowego w otwartym Polsacie oglądało ponad mi-
lion widzów. Doliczyć trzeba jeszcze telewidzów Polsatu 
Sport, co łącznie daje półtora miliona widzów!

Wyniki walk:
Kat. junior średnia: Sasun Karapetyan (7-1-0, 2 KO) pokonał 

na punkty 59-55, 59-55, 60-55 Filipa Rządka (2-5, 1 KO)
Kat. super średnia: Norbert Dąbrowski (15-2, 6 KO) pokonał na 

punkty 40-37, 39-37, 40-36 Andreia Salakhutdzinau (15-4, 5 KO). 
Kat. junior półśrednia: Michał Syrowatka (9-0, 2 KO) wygrał 

przez TKO w 4. rundzie z Ala Edine Mousse (6-4, 1 KO)
Kat. półciężka: Dariusz Sęk (20-1-1, 7 KO) pokonał jednogło-

śnie na punkty 80-72, 80-72, 80-73 Serhiya Demchenko (14-5, 
10 KO)

Kat. super średnia Maciej Sulęcki (18-0, 3 KO) pokonał na 
punkty 96-92, 98-90, 100-90 Nicolasa Dion (11-2, 1 KO)

za boxingews.pl

Marzenia się spełniają. W wiel-
kim stylu piłkarze Brodnickiego 
Klubu Sportowego Sparta po 
dwóch latach wywalczyli awans 
do III ligi. 

Na dwie kolejki przed zakończe-
niem rozgrywek IV ligi mają 12 
punktów przewagi nad drugą dru-
żyną tabeli Chojniczanką Chełmno. 
Brodniczanie w dwudziestu sied-
miu meczach zdobyli 78 bramek, 
tracąc zaledwie 28 i wygrywając 
24 spotkania. 

W tym roku również mija 90 lat 
działalności BKS Sparta. Awans  
do III ligi można potraktować jako 
prezent piłkarzy dla mieszkańców 
Brodnicy z okazji 90-lecia klubu. 
Lepszego być nie mogło. 

Redakcja ZM składa gratulacje pił-
karzom, trenerowi, prezesowi oraz 
wszystkim działaczom i przyjacio-
łom klubu, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu.

Po raz pierwszy 
impreza z cyklu Vo-
lvo Triathlon Series  
gościła w Brodnicy. 

W dniach 7 i 8 
czerwca miasto sta-
ło się stolicą triath-
lonowych zmagań. 
To były dwa dni 
szaleństw, zmagań, 
wyzwań, potu i łez 
szczęścia dla  za-
wodników na pierw-
szym z czterech eta-
pów tegorocznego 
cyklu. Swój udział 
potwierdziło prawie 
650 zawodników z 
całej Polski, w tym 
14 z Brodnicy i oko-
lic. 

Partnerami impre-
zy był Hotel Głębo-
czek Vine Resort & 
Spa oraz Fundacja 
Dary Losu, nato-
miast organizato-
rem G&G Promotion 
i Urząd Miejski w 
Brodnicy.

Na terenie Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Brodnicy 17 
maja odbył się III Turniej Piłki 
Siatkowej pod hasłem „Bo 
my damy radę”. W tegorocz-
nej edycji gościnnie udział 
wzięli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Brodnicy. 

Sparta Brodnica ponownie w III lidze
STRONĘ SPORTOWĄ 

REDAGUJĄ: 
MACIEJ RŻEŃSKI

PAWEŁ STANNY
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Piłka ręczna 

Turniej.  Bosko Natchnieni dali radę na boisku

W Turnieju Piłki Siatko-
wej wzięło udział 6 drużyn. 
Prawo startu miały drużyny 
amatorskie zorganizowane 
w co najmniej 6-7-osobową 
grupę. Rywalizację wygrała 
drużyna Bosko Natchnio-
nych. Kolejne miejsca: 2. 

Aniołki Charliego, 3. Copra 
Piacenza, 4. Złodzieje czasu, 
5. The Killers, 6. Rada Mło-
dzieżowa. Sędzią turnieju 
był Zbigniew Sikorski. 

Puchar dla zwycięskiej 
drużyny ufundował prze-
wodniczący Rady Miejskiej 

w Brodnicy, a upominki 
dla uczestników burmistrz 
Brodnicy. 

Między sobą mecz piłki 
nożnej rozegrały drużyny 
Czerwonych Gumisiów i 
Wściekłych Smerfów. Mecz 
sędziował Tomasz Kołodzie-
jewski. Rywalizację wygrały 
Czerwone Gumisie wyni-
kiem 4:2. Organizatorami 
turnieju byli: Młodzieżowa 
Rada Konsultacyjna Miasta 
Brodnicy oraz Urząd Miejski 
w Brodnicy.

Boks. W telewizji oraz na ringu
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Triathlon
w BrodnicyDumni z awansu do I ligi

Piłka nożna 




