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Wydarzenia
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Brodnicy 10 listopada
tradycyjnie stały się okazją do
wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
Burmistrz Jarosław Radacz
uhonorował Medalami Brodnicy osoby, które swoją pracą
i zaangażowaniem służą miastu. Z inicjatywy burmistrza, na
wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego, Prezydent RP
odznaczył Tadeusza Rokickiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano za wybitne
zasługi na rzecz honorowego
krwiodawstwa i krzewienia idei
czerwonokrzyskiej oraz za działalność społeczną.
Medale Burmistrza Brodnicy
otrzymali: Albin Schmeichel
– za wkład w powstanie pierwszego Wolnego Związku Zawo-
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dowego „Solidarność” w ZSM
„POLMO” S.A. Brodnica; Mirosława i Zbigniew Nowińscy
z okazji jubileuszu 25-lecia firmy Agromax; Grażyna Szwarc
- Składnica Opału, z okazji
jubileuszu 25-lecia firmy; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
3 - Elżbieta Dobies, Grażyna
Kruszyńska – konkurs matematyczny „Igraszki z ułamkami”;
Anna Majchrzak, Aleksandra
Lechowicz - Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny „O pióro
Burmistrza”; Zespół Szkół nr 1
- Jelena Wysocka, Ewa Domińska – organizatorki od wielu lat
międzyszkolnego konkursu językowo-informatycznego; Iwona
Kempińska-Paterewicz, Renata
Patalon – konkurs międzyszkolny Potyczki matematyczno-przyrodnicze; Marek Jasiński – konkurs o zasięgu regionalnym Liga
Zadaniowa przy współpracy

Burmistrz Jarosław Radacz w imieniu prezydenta
RP wręcza odznaczenie Tadeuszowi Rokickiemu
z Wydziałem Matematyki
UMK; Szkoła Podstawowa
nr 3 (klasy gimnazjalne)
- Renata Ronkiewicz –
konkurs ruchu drogowe-

go, duże zaangażowanie
w przygotowanie uczniów;
Betina Lisiecka – organizatorka konkursu „Wybieramy zawód”.

Wybrane z miesiąca. Przegląd ważniejszych wydarzeń
16 listopada w Pałacu Anny Wazówny miały miejsce VII Brodnickie Warsztaty Literackie. Gościem
specjalnym był tym razem pisarz
literatury kryminalnej z Torunia
Robert Małecki. Podczas spotkania rozmawiano o jego książkach,
odbyła się część warsztatowa oraz
konkurs z nagrodami dla publiczności.

27 października w Brodnicy miały miejsce wojewódzkie obchody święta Terenowych Organów Administracji
Wojskowej. W ramach imprezy zorganizowano koncerty
i festyn wojskowy. W trakcie jubileuszowej gali w BDK
wręczono wyróżnienia i odznaczenia. Uroczystości zostały zorganizowane przez szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Bydgoszczy, burmistrza Brodnicy, starostę brodnickiego, starostę golubsko-dobrzyńskiego oraz
starostę rypińskiego.

11 listopada z okazji Święta Niepodległości starosta brodnicki i burmistrz
Brodnicy zaprosili mieszkańców na występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały
Śląsk”. Na koncercie można było obejrzeć tańce narodowe oraz ludowe,
m.in. śląskie, łowickie, kujawskie , góralskie. Były też pieśni i piosenki patriotyczne, a wszystko okraszone kolorowymi strojami i pełnym zaangażowaniem młodych, wspaniale przygotowanych artystów.

18 listopada Przedszkole Niepubliczne przy ul Jagiellońskiej 8 w Brodnicy zyskało imię „Bajeczka”. Pomysłodawczynią nazwy wybranej w wyniku konkursu była
Alicja Kaźmierczyk, obecna absolwentka przedszkola. W
uroczystości nadania imienia wzięło udział wielu gości,
m.in. szefowa miejskiej oświaty Anna Kupczyk oraz dyr.
SP nr 1 - Krystyna Dżur.
17 listopada w galerii Brama w Bramie Chełmińskiej przy
ul. Mały Rynek 4 otwarto wystawę pt. „Bogurodzica – Królowa – Matka. Różne twarze Marii”. Twórcami ekspozycji
są brodniccy muzealnicy, którzy korzystali ze współpracy
z Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Szerzej o wystawie na stronie 9.

9 listopada w Galerii Art Radzikowscy w Brodnicy
przy ul. 700-lecia 4 odbył się wernisaż wystawy malarstwa prof. Jarosława Kweclicha. W spotkaniu wziął
udział artysta, opowiadając o swej drodze artystycznej
i uprawianej sztuce.

Jesteśmy Napełnieni Duchem Świętym to hasło tegorocznego XXVI Tygodnia
Kultury Chrześcijańskiej, który odbył się
w dniach 17 - 26 listopada. Cykl spotkań
wypełniły koncerty, konkursy, wykłady, wystawy i prezentacje. Organizatorami byli:
Parafia pw. św. Katarzyny, Urząd Miejski
w Brodnicy, Brodnicki Dom Kultury, Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy, Muzeum w Brodnicy i Warsztat Terapii
Zajęciowej.

Stronę przygotował: Paweł Stanny
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Fot. Paweł Stanny

Podatki w 2018 roku bez zmian

Brodniccy radni podczas głosowania na ostatniej sesji
lazły się określające wysokość stawek podatku od
nieruchomości, od środków
transportu oraz określające

Świąteczne spotkanie na Dużym Rynku
Burmistrz Jarosław Radacz serdecznie zaprasza na Świąteczne Spotkanie Mieszkańców Brodnicy, które odbędzie się
20 grudnia o godz. 16.00 na Dużym Rynku. Podczas spotkania
przewidziano wspólnie śpiewanie kolęd oraz składanie życzeń
świątecznych. Brodniccy harcerze przekażą Betlejemskie Światło Pokoju, przygotowany zostanie również poczęstunek, część
artystyczna, a także prezentacja najpiękniejszych lampionów
adwentowych.
Natomiast od godziny 11.00 do 17.00 na Jarmarku Bożonarodzeniowym zakupić będzie można świąteczne ozdoby na
wigilijny stół.

(rwi)

Klaster energii da im moc
21 listopada w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisano umowy w sprawie przygotowania porozumienia cywilno-prawnego będącego podstawą funkcjonowania Klastra
Energii.
W skład klastra energii wejdą: Gmina Miasta Brodnicy, PEC,
MPWIK, Gmina Brodnica oraz firma „Behrendt”. Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi
elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jednocześnie, konstrukcja klastra może
uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym
niż 110 kV. Klaster stanowi podmiot znacznie silniejszy i bardziej konkurencyjny na rynku, ponieważ jego celem jest osiągnięcie przez partnerów rezultatów, które byłyby niemożliwe
lub trudniejsze do uzyskania przy samodzielnej działalności.

opłatę targową.
Zgłosiłem
projekty
uchwał dotyczące wysokość
stawek tych podatków. Za-

W ramach tego zadania
wybudowana zostanie stacja
przesiadkowa przy ulicy gen.
Maczka pomiędzy cmentarzem parafialnym i komunalnym.
- Chcielibyśmy tam wybudować stację przesiadkową z

Cena za 1 metr sześc. wody w 2018 roku wyniesie:
* na cele bytowe 2,39 zł netto/ 2,58 zł brutto
* na cele gospodarcze 2,41 zł netto/ 2,60 zł brutto
Cena za odprowadzanie 1 metr sześc.ścieków w
2018 roku wyniesie:
* gospodarstwa domowe (ścieki komunalne) 4,94
zł netto/ 5,34 zł brutto
* przemysł (ścieki przemysłowe) 6,16 zł netto/ 6,65
zł brutto
Warto dodać, że ceny za wodę i ścieki pozostają na
takim samym poziomie od dwóch lat.

Komunikacja

Najprawdopodobniej pod
koniec przyszłego roku komunikacja miejska w Brodnicy zostanie wyposażona w
nowe ekologiczne autobusy
niskopodłogowe,
wymienione zostaną wiaty przystankowe, powstanie stacja
przesiadkowa z systemem
ITS oraz osiem parkingów
bike&ride dla rowerzystów.
Wniosek o dofinansowanie
takiego zadania został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu pod koniec
października.
- Przedmiotem zadania ma
być zakup ośmiu nowych autobusów niskopodłogowych
o pojemności 80 osób. Będą
to autobusy ekologiczne, wyposażone w silniki EURO6 mówi Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy.

Dobrą wiadomością dla mieszkańców Brodnicy
jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków na 2018 rok.
Uchwała pozostawia taryfikator na tym samym poziomie co w 2017 roku. Oznacza to, że w przyszłym
roku mieszkańcy nie będą mieli podwyżek za wodę
i ścieki.

Inwestycje w komunikacji
Fot. Nadesłana

Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Brodnicy, radni podjęli kilkanaście
uchwał, wśród których zna-

proponowałem by zostały
one na poziomie ubiegłego
roku - mówi Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy.
- Oznacza to, że nie będzie
podwyżek stawek podatków od nieruchomości,
środków transportu i opłaty
targowej. Na pozostawienie
podatków w przyszłym roku
na takiej samej wysokości,
jak w roku obecnym i poprzednich latach pozwoliła
dobra i stabilna sytuacja finansowa miasta.
Radni przyjęli do realizacji
projekty uchwał.
(rwi)

Woda i ścieki w tej samej cenie

Komunikacja miejska w Brodnicy nadal będzie bezpłatna
parkingiem, przystosowanym
dla osób niepełnosprawnych.
Stacja posiadać będzie system ITS (Inteligentny System
Transportowy), który informować będzie pasażerów na
specjalnej tablicy ledowej o
aktualnościach dotyczących
komunikacji miejskiej. Taki
sam system będzie zainstalowany w autobusach - dodaje

Jarosław Radacz Burmistrz
Brodnicy.
W planach jest również
modernizacja warsztatu mechanicznego znajdującego się
na terenie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej. Zostanie on dostosowany do
nowych potrzeb.
W ramach zadania powstanie osiem parkingów „bike-

Miejskie inwestycje

Najpierw porządny stadion, potem trybuny

(rwi)

Brodnica liderem wśród samorządów
W tegorocznej edycji rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju liderem w województwie
kujawsko-pomorskim w gminach miejskich jest Brodnica. Za
nią znalazł się Ciechocinek i Rypin. W kategorii Gminy Miejskie
Brodnica uplasowała się na 45 miejscu w kraju, Ciechocinek
na 63, a Rypin na 82 miejscu. W sumie przebadano 237 miast.
Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej
ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek
samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie
opracowanych wzorców.
Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników,
których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m. in.
wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób
pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz
odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

(rwi)

Wizulizacja stadionu po modernizacji
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w Brodnicy radni
głosowali projekt uchwały dotyczący zwiększenia
środków
budżetowych
na modernizację stadionu
miejskiego w Brodnicy.
- W postaci projektu uchwały zaproponowałem radnym
zwiększenie środków finansowych na to zadanie. Mamy

XXI wiek, dobrze byłoby, gdyby
Brodnica miała stadion z prawdziwego zdarzenia - mówi Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy.
Niebawem
modernizacja
obiektu ruszy pełną parą. A pracy będzie sporo. W ramach modernizacji wykonane zostanie
boisko piłkarskie z nawierzchnią
z trawy naturalnej. Przewidziana
została niwelacja terenu oraz

odtworzenie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki, wymiana
bramek na nowe certyfikowane, zakup nowych przenośnych
wiat dla zawodników, budowa
bieżni okólnej pełnowymiarowej z czterema torami okólnymi
oraz sześcioma torami na prostej z nawierzchnią syntetyczną.
Arena lekkoatletyczna posiadać
będzie dwuścieżkową, jednostronną skocznię do skoku

&ride” dla rowerzystów, które
zlokalizowane będą na terenie
całego miasta. Każdy parking
zgodnie z projektem będzie
miał 10 miejsc postojowych.
Ponadto wymienione zostaną
wszystkie wiaty przystankowe.
Całość zadania szacowana
jest na prawie osiem milionów złotych. Dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego
wyniesie 85 proc., czyli ok.
6 mln 700 tys. zł. Pozostała
kwota 1 mln. 200 tys. zł pochodziłaby z budżetu miasta.
- Całość zadania planujemy
zakończyć do października
2018 roku. Nowe plany nie
zmienią zasad funkcjonowania komunikacji miejskiej na
terenie Brodnicy. Nadal pozostanie bezpłatna - podkreśla
burmistrz Brodnicy.

(rwi)

w dal i trójskoku, dwustronną
skocznię do skoku o tyczce,
rzutnie do rzutu oszczepem,
pchnięcia kulą, do rzutu młotem i dyskiem oraz stanowisko
do skoku wzwyż.
- W ramach projektu zaplanowano również ogrodzenie terenu, a także będą podjęte prace
modernizacyjne polegające na
zainstalowaniu systemu zraszania trawy - dodaje Magdalena
Hoga z Biura Projektów Europejskich Urzędu Miejskiego
w Brodnicy.
Urząd na ten cel pozyskał
dotację w wysokości półtora
miliona złotych z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach
„Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”. Projekt
zgodnie z umową o dofinansowanie powinien zakończyć
się w połowie przyszłego roku.
W wieloletnim planie inwestycyjnym przewidziana jest
również modernizacja trybun
stadionu.
- Trybuny chcielibyśmy zrealizować w latach 2019-2020.
Byłby to nowoczesny obiekt
z nową spikerką, szatniami dla
zawodników oraz osobnym
sektorem dla gości – uzupełnia
informacje burmistrz.

(rwi)

Samorząd
Całodobowy dyżur telefoniczny

Drwęca przekroczyła stan alarmowy
Od 2 listopada na terenie Brodnicy trwa stan alarmowy związany
z wysokim poziomem wody w rzece Drwęcy. Woda wylała się na pobliski park, przerwała wał przeciwpowodziowy, zalewając pobliskie
ogródki działkowe oraz wdzierając
się do piwnic pobliskich domów.

worków i 250 ton piachu. Zaangażowanych było 146 osób.

Rzeka przekroczyła stan alarmowy, który w Brodnicy wynosi 260
cm aż o 17 centymetrów. W związku z tym burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz 2 listopada w stan
podwyższonej gotowości postawił
wszystkie służby odpowiedzialne za
pomoc mieszkańcom, a dozór nad
rzeką trwa przez całą dobę.

Wał zabezpieczano workami
z piasku

- Zmobilizowałem oprócz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Brodnicy, Wodociągi Miejskie oraz Brodnickie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, gdzie
zabezpieczono mieszkania dla osób
dotkniętych powodzią - informuje
Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy.

W sobotę 4 listopada br. wał został przerwany. Konieczne więc było
podjęcie odpowiednich działań. Na
miejscu burmistrz spotkał ze sztabem kryzysowym. Akcja trwała od
północy do godziny czwartej nad
ranem. Dzięki współpracy służb wał
udało się uszczelnić. Do tej pory
zużytych zostało ponad 10 tysięcy

Obecnie stan rzeki wynosi 261
cm. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie minęło. W znacznej mierze uzależnione jest to od pogody
oraz od Ostródy, gdzie znajduje się
jezioro Drwęckie i tama regulująca
poziom wody. W sytuacjach alarmowych tama jest otwierana, a woda
spuszczana do rzeki Drwęcy.
Obecnie z powodu wysokiego
poziomu rzeki w Brodnicy zamknięte zostało zakole Drwęcy. W Urzędzie Miejskim w Brodnicy nadal
prowadzony jest całodobowy dyżur telefoniczny. Problemy oraz niepokojące sygnały zgłaszać można
pod nr tel. 501-457-375.

- Chciałbym podziękować Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, jednostkom OSP i wszystkim,
którzy do akcji się włączyli - mówi
burmistrz Jarosław Radacz.

30 listopada Iwona Sugalska, prezes zarządu i Maciej
Betlejewski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisali umowę na dofinansowanie projektów grantowych jakie realizowane będą
w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Miasto stawia na gaz
procesu spalania gazu wytwarzana będzie również
energia elektryczna wykorzystywana w przedsiębiorstwie i sprzedawana
na zewnątrz.
Koszt inwestycji wyniesie prawie 8 mln złotych.
Z tego ponad 3 mln 700
tys. złotych to dotacja
z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(rwi)

Zawarcie umowy pozwoli na
uruchomienie naborów w 2018
na:
*
Przedsięwzięcie
1.1.1
Działania podnoszące rozwój
kwalifikacji oraz kompetencji
społeczno-zawodowych mieszkańców obszaru LSR - I półrocze 2018 r.;
* Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania wspierające rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej z wykorzystaniem:
usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub
animatora aktywności lokalnej
oraz obywatelskiej; i inne rozwiązania w zakresie organizo-

Fot. Nadesłana

W siedzibie PEC Sp.
z o.o. w Brodnicy podpisano 2 grudnia umowę
z wykonawcą zadania pn.
„Poprawa
Efektywności
Energetycznej w Przedsiębiorstwie
Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy”.
Dzięki temu pod koniec
przyszłego roku ciepło do
odbiorców miejskiej spółki
produkowane będzie m.in.
za pomocą gazu. Podczas

Umowa na inwestycje gazowe w Brodnicy

Drogi

Lepsza jazda po Kolejowej
26 października odebrano inwestycję przy ul. Kolejowej, którą realizowały wspólnie samorządy Powiatu Brodnickiego i Gmina Miasto Brodnica.
Rozpoczęte w czerwcu br. prace objęły przebudowę
ulicy Kolejowej od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej. W ramach planowanych robót położono m.in.:
3520 mkw. nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonano ścieżkę pieszo-rowerową z kostki betonowej,
chodnik, zjazdy na posesje, zatokę autobusową oraz
oznakowania pionowe i poziome drogi. Wykonawcą
prac była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
Inwestycja kosztowała 690 tys. zł i sfinansowana została przez Powiat Brodnicki (340 tys. zł) i Gminę Miasto
Brodnica (350 tys. zł).
(sta)

W Brodnicy zmiana systemu segregacji
odpadów od 1 stycznia 2018 roku
Urząd Miejski w Brodnicy informuje, iż w związku z wprowadzeniem ujednoliconego dla całego kraju Wspólnego Systemu
Segregacji Odpadów (WSSO) od
1 stycznia 2018 roku zmieni się
system gospodarki odpadami na
terenie Brodnicy.

gromadzić go w workach w kolorze żółtym.

Najistotniejsza zmiana będzie
dotyczyła zabudowy jednorodzinnej oraz kamienic (w których nie
ma możliwości ustawienia pojemników). Dla tych nieruchomości
nowością będą worki w kolorze
niebieskim z opisem „PAPIER”
przeznaczone do gromadzenia
odpadów w postaci papieru. Powodem zaistniałej zmiany jest
określenie papieru jako odrębnego strumienia odpadów. Nie
będzie można, tak jak do tej pory,

* zielonym z opisem „SZKŁO”
(do gromadzenia szkła);
* żółtym z opisem „METALE
i TWORZYWA SZTUCZNE” (do
gromadzenia metali, tworzyw
sztucznych i opakowań wielomateriałowych);
* niebieskim z opisem „PAPIER” (do gromadzenia papieru
i tektury).
* brązowy z opisem BIO - odpady ulegające biodegradacji.

Od 1 stycznia 2018 roku właściciele nieruchomości z zabudową jednorodzinną i kamienic, do
segregacji odpadów, będą otrzymać worki w kolorach:

Umowa na dofinansowanie projektu
wania społeczności lokalnej
i animacji społecznej - II półrocze 2018 r.
Do 13 grudnia br. trwają też
konsultacje dotyczące kryteriów oceny projektów innych
niż LGD lub operacji własnych
oraz projektów grantowych
w ramach RPO WK-P na lata
2014-2020, OŚ Priorytetowa 11
oraz Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Miasta Brodnicy na
lata 2014-2020. Zmiany w powyższych dokumentach związane są z przeprowadzonymi
negocjacjami z instytucją zarządzającą.
Propozycje zmian należy
zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie www.
lgd.brodnica.pl.
Poza działaniami wynikającymi z wdrażania strategii LGD

Miasta Brodnicy podejmuje się
realizacji wielu inicjatyw społecznych. LGD Miasta Brodnicy
było partnerem projektu „Jestem Kobietą potem Mamą”, realizowanego z programu Potrafisz Polsko. Kolejny projekt pn.

- 2 listopada burmistrz
Brodnicy podpisał umowę,
dotyczącą wsparcia dzieci
i młodzieży z terenu miasta
Brodnicy w ramach zajęć
świetlicowych. To zadanie publiczne tym razem przyjął na
siebie Hufiec ZHP Brodnica
- poinformowała Hanna Osińska, kierownik biura Zdrowia
i Pomocy Społecznej Urzędu
Miejskiego w Brodnicy.
W ramach dofinansowania czterogodzinną opiekę
otrzymało 15 osób. Bezpłatne zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 14.00 do 18.00.
Oprócz tego uczestnicy zajęć
otrzymują ciepły posiłek.
- Chcemy trafić do dzieci z profilaktyką, zajęciami
pierwszej pomocy, wyrównawczymi,
komputerowy-

Posiłek w harcerskiej
świetlicy

Info: Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnicy

Ranking miast

W świetlicy pod dobrą opieką
Od połowy listopada br.
w Domu Harcerza w Brodnicy
harcerze prowadzą
świetlicę
środowiskową
dla dzieci i młodzieży. Zadanie dofinansowane jest
ze środków Gminy Miasta
Brodnicy.

„Kobieta bez Barier” zakwalifikowany został do drugiej tury
konkursu Społecznik 2.0.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektów grantowych

Dom Harcerza

Fot. Nadesłana

Ciepło

(rwi)
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Fot. Nadesłana
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mi łączonymi z pracownią
Orange” - wylicza Maciej Betlejewski, z-ca komendanta
Hufca ZHP Brodnica.
Zajęcia trwać będą do
końca grudnia. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach mogą nadal zgłaszać
się do brodnickich harcerzy.
Oferta złożona przez Hufiec
ZHP Brodnica jest przedłużeniem działań, które Urząd
Miejski w Brodnicy realizuje
z powodzeniem od wielu lat.
- Do tej pory oferentem
było Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe, które
obejmuje grupę 80 dzieci. Tu dodatkowo 15 dzieci
znajdzie
czterogodzinną
opiekę, wsparcie, miejsce
do odrabiania lekcji, miejsce
spotkań z terapeutami, wychowawcami i instruktorami
- kończy Hanna Osińska.
(rwi)

Dobrze oceniają
Brodnica znalazła się na 16.
miejscu w kraju w Rankingu
Związku Powiatów Polskich
w kategorii gmin miejskich i
miejsko-wiejskich.
Brodnicki samorząd oceniany był przez ekspertów
ZPP według wielu kryteriów
zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych
m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania
poprawiające
jakość obsługi mieszkańca
oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa
informacyjnego; umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji;
działania promocyjne.
Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem
tytułu
„Dobry
Polski Samorząd”. Ranking
prowadzony jest w podziale
na sześć kategorii jednostek
samorządu terytorialnego.
Trwa on przez cały rok.

(rwi)

W pierwszych dniach
listopada uczniowie III
Liceum Ogólnokształcącego odbyli spotkanie
z matematyką w innych
niż zwykle okolicznościach. Salę lekcyjną zorganizowano
bowiem
w gościnnych murach
Ośrodka Edukacji Ekologicznej ,,Miętowy Gaj”
w Gaju Grzmięcy.

Fot. UM w Brodnicy

Już pilnie pracują

Podczas głosowania

szkołach ponadpodstawowych.
W ich wyniku wybrano 18
uczniów, którzy reprezentować
będą interesy młodzieży wobec
instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych.
Na radnych zostali wybrani:
Zuzanna Szymańska, Oliwia
Burnicka, Bartosz Czaja, Mikołaj
Zwierzchlewski, Patrycja Giżewska, Klaudia Kalisz, Sebastian
Lamparski, Jakub Rutkowski,
Miłosz Rogalski, Kacper Gutowski, Laura Kosakowska, Paulina
Steinborn, Zuzanna Rysiewska,
Dominika Paradzińska, Igor
Gardzielewski, Mateusz Wróblewski, Kacper Pesta, Mikołaj
Witkowski.
24 listopada br. nowo wybrani przedstawiciele rady wzięli
udział w konferencji „Przyszłość
partycypacji obywatelskiej młodych”, która odbyła się w Iławie.
Podczas konferencji rozmawiano o zaangażowaniu obywatelskim i polityczności młodych
i o sensie uczestnictwa obywatelskiego młodzieży.

(IS)

Matematyka w plenerze
W zielonej „matematycznej” szkole uczestniczyło 29
uczniów klasy trzeciej. To
matematycy, realizujący ten
przedmiot licealny w zakresie rozszerzonym.
Przyszłoroczni maturzyści bardzo intensywnie

pracowali i z sukcesem
pokonywali zawiłości matematycznych zadań. Umiejętności uzyskane podczas
wielogodzinnej pracy z całą
pewnością przyniosą pozytywne efekty np. na egzaminie maturalnym - mówi

Marek Jasiński, wicedyrektor i nauczyciel matematyki
w III LO, organizator matematycznego weekendu.
W
traktacie
wyjazdu
uczniowie spędzali czas również na zabawie. Po wspólnie przygotowanej kolacji
odbyła się projekcja filmu,
którego bohaterkami były
genialne matematyczki biorące udział w przygotowaniu
pierwszych amerykańskich
misji kosmicznych. Był też
spacer jesiennymi dróżkami ścieżki dydaktycznej oraz
prezentacje przyrodnicze.
Matematyczne
wyjazdy
stały się już tradycją szkoły. W bieżącym roku szkolnym odbył się już czwarty
tego typu wyjazd. Wszyscy
uczestnicy tej naukowej biesiady zgodnie twierdzą, że
warto uczestniczyć w tego
rodzaju inicjatywach, bo nauka w grupie to nie obowiązek, ale przyjemność.
Info: Redakcja szkolnej
strony internetowej III LO
w Brodnicy

Pasowanie
na czytelnika

Moc muzyki filmowej i festiwalowej
Uczniowie działającej przy I LO Szkolnej Grupy Teatralnej
ponownie oczarowali publiczność podczas szóstego już koncertu z cyklu „Moc muzyki filmowej i festiwalowej”. Impreza
odbyła się 20 listopada i zgromadziła pełną salę publiczności.
Podczas widowiska Szkolna Grupa Teatralna przedstawiła
utwory filmowe i musicalowe. Były to przeboje ze znanych
światowych musicali, które słucha się z jednakową przyjemnością bez względu na wiek. Koncert wyróżniał się nie tylko
ciekawymi i oryginalnymi partiami wokalnymi, ale także rozbudowanymi układami tanecznymi, dynamicznym wykonaniem
i ciekawą scenografią.
Gośćmi specjalnymi koncertu byli artyści Teatru Roma
w Warszawie – Sylwia Banasik i Jan Traczyk. Aktorzy wykonali
kilka utworów, które na co dzień prezentują w swym teatrze.
Niespodzianką i wyróżnieniem zarówno dla widowni, jak i samych licealistów było premierowe wykonanie piosenki Jana
Traczyka, pochodzącej z jego autorskiego musicalu. Recital
wymienionych artystów został dodatkowo wzbogacony układami tanecznymi w wykonaniu licealistów.
W najbliższym czasie część widowiska zostanie powtórzona.
(sta)

Wiktoria z pamięci
Wiktoria Lubczyńska z sekcji recytatorskiej
Brodnickiego Domu Kultury zajęła IV miejsce
w 42. Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej, który 19 listopada
odbył się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
Już wcześniej Wiktoria Lubczyńska wywalczyła sobie miejsce w finale wystąpieniem
o ludowych tradycjach ziemi brodnickiej,
opartym luźno o teksty Piotra Grążawskiego
- brodnickiego gawędziarza, z zamiłowania
rysownika i pasjonata gwary brodnickiej.
Każda z finalistek musiała przedstawić
przygotowany wcześniej 15. minutowy tekst,
ale prawdziwe wyzwanie czekało na nie później, kiedy finalistki losowały temat, na zaprezentowanie, którego miały tylko 3 minuty.
Wiktoria swobodnie improwizowała na temat: „Gdybym mogła przenieść się do innej
epoki, jaka to byłaby epoka i dlaczego?”.

Fot. Dariusz Deja

Rada Młodzieżowa

29 listopada w Urzędzie
Miejskim w Brodnicy odbyła
się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej
Miasta Brodnicy. Podczas posiedzenia młodzi radni złożyli
ślubowanie i wybrali spośród
siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
Przewodniczącym został wybrany Mateusz Wróblewski,
a wiceprzewodniczącym Mikołaj Witkowski. Podczas sesji
młodzież rozmawiała z władzami miasta na tematy związane
z uczestnictwem i inicjowaniem
działań dotyczących młodzieży w mieście m.in. tworzenia
miejsc aktywnego spędzania
czasu wolnego i możliwości
zgłaszania inicjatyw obywatelskich.
Wybory do rady przeprowadzone zostały w brodnickich
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Wiktoria

Źródło: BDK

Tomek ma KATAR
Tomasz Piotrowski z Młodzieżowego
Teatru CBR’60,
który
działa
przy BDK wystąpi w finale
XXVI Konfrontacji Amatorskiej
Twórczości Artystycznej Regionu
KATAR 2017.

Tomek na scenie
Podczas eliminacji, Tomek zaprezentował się w monodramie, na podstawie opowiadania Pär Lagerkvista, „Karzeł”. Już
sama nominacja do finału jest ogromnym wyróżnieniem zarówno dla młodego aktora, jak i dla reżyser monodramu, instruktor Pracowni Teatralnej BDK, Anety Giemzy-Bartnickiej.
Spośród 24 grup teatralnych do finału KATAR 2017 zakwalifikowało się tylko osiem, w tym MT CBR’60.
Zespoły teatralne oceniało jury w składzie: Jerzy Rochowiak
- dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,
Kamil Hoffmann - specjalista ds. informacji kulturalnej WOAK
oraz Agnieszka Zakrzewska - specjalista ds. teatru i przedsięwzięć interdyscyplinarnych WOAK.
Finaliści zaprezentują się 9 GRUDNIA, w toruńskim Klubie
OD NOWA.

Źródło: BDK

Matematyka. Sukces uczniów i nauczyciela

Fot. Paweł Stanny

W
dziale
dzieci
i młodzieży Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło
się uroczyste pasowanie na czytelnika.
Bohaterami
byli
uczniowie klasy integracyjnej IIb ze Szkoły Podstawowej nr
2. Dzieci ślubowały
czytać i szanować
książki pod okiem pań
nauczycielek: Marzeny Kaszyńskiej i Aikanush Gumruyan. Po
ślubowaniu maluchy
otrzymały czytelnicze
paszporty.
(sta)

Licealiści z III LO zwyciężyli w IX Powiatowym Konkursie
Matematycznym im. Jana Adamczaka. Konkurs, któremu patronuje wybitny pedagog śp. Jan Adamczak, odbył się 25
października w I LO w Brodnicy.
Pierwszy, pisemny etap konkursu polegał na rozwiązaniu
kilku zadań o dużym stopniu złożoności. Uczniowie, którzy
najlepiej poradzili sobie z konkursowymi zadaniami zakwalifikowani zostali do drugiego finałowego etapu, który odbył się
w czwartek 26 października.
W finałowej ósemce znalazło się sześciu uczniów III Liceum
Ogólnokształcącego i 2 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. Również w tej części konkursu doskonale radzili sobie licealiści z Matejki, którzy zdobyli: I miejsce - Piotr Filipski, kl. Ia
i Jakub Kucharski, kl. Ib; II - Natalia Olszewska, kl. IIa , Monika
Klocek, kl. IIa i Kamil Karczewski, kl. IIa; III - Sebastian Górski,
kl. IIa. Grupę matematyków z III LO przygotował Marek Jasiński. Finaliści konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Info: Szkolne Koło Redakcyjne III LO w Brodnicy
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Jemy smacznie i zdrowo
(przepisy kulinarne mieszkańców ziemi michałowskiej)

Święta Bożego Narodzenia
coraz bliżej. Mając niewiele czasu na co dzień, nie wszyscy nasi
czytelnicy spędzają czas przy
gotowaniu. Może więc okres
przedświąteczny będzie okazją,
aby sprawić sobie i rodzinie smakowitych przyjemności. Poprosiliśmy wybranych mieszkańców
miasta i regionu o podzielenie
się swoimi ulubionymi przepisami. Mamy nadzieję, że znajdą się
czytelnicy, którzy z naszej oferty
skorzystają. A co i jak serwować na świąteczne stoły oraz
sylwestrowe przyjęcie poprosiliśmy naszego stałego czytelnika
z Brodnicy Stanisława Meyera.
Oto jak w jego domu wygląda
kulinarna strona świąt.

Wigilia:

Ryba zapiekana w porach i śmietanie
Składniki:
- 800g filetów ryby (miruna, dorsz, sola lub inna ulubiona)
- 2 pory ( biała część i po centymetrze zielonej)
- pół cytryny
- 400g śmietany 18 proc.
- 1 łyżka musztardy
- 2 łyżki oleju
- 2 łyżki masła
- 1 łyżeczka cukru
- 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
- mąka zwykła
- świeży koperek, szczypior, natka pietruszki
- ćwierć szklanki bulionu
- pieprz czarny
- sól
Sposób przygotowania: Rybę skrapiam sokiem z cytryny,
doprawiam solą i pieprzem. Następnie obtaczam w mące
i obsmażam na rozgrzanej, na oliwionej patelni. Następnie
umyte i osuszone pory kroję w plastry, lekko oprószam solą,
pieprzem, cukrem oraz sokiem z cytryny. Wszystko razem duszę na maśle.
Przygotowuję sos: śmietanę dokładnie mieszam z musztardą, pieprzem, szczyptą soli i cukru,
następnie dodaję zimny bulion wraz z mączką
ziemniaczaną. Naczynie żaroodporne smaruję
masłem, na nie przekładam uduszone pory, które
posypuję koperkiem, szczypiorkiem i natką pietruszki, rybę układam na wierzchu. Następnie rybę
polewam wcześniej przygotowanym sosem i wstawiam do nagrzanego piekarnika. Piekę około 30
minut w temp. 185 stopni pod przykryciem.
Podaję z ryżem. Ozdabiam natką pietruszki.

Autor: Małgorzata Chojnacka,
Karbowo

Krokiety ze szpinakiem
Ciasto naleśnikowe na 8 sztuk:
2 jajka
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka mleka
1/5 szklanki oleju
szczypta soli
Z produktów przygotować ciasto naleśnikowe, smażyć na patelni cienkie naleśniki, odstawić do wystygnięcia.
Farsz:
Paczka mrożonego szpinaku rozdrobionego
450 g
3-4 ząbki czosnku
5 plastrów sera żółtego
sól, pieprz
Na rozgrzanej patelni, na maśle smażyć mrożony szpinak, czosnek rozetrzeć i smażyć wraz
ze szpinakiem, doprawić do smaku, pod koniec
smażenia dodać plastry sera i zmieszać całość.
Na naleśnik nakładać farsz, zawinąć do środka
dwie strony ciasta a następnie zwijać krótszą
częścią. Panierować z wszystkich stron w rozbełtanym jajku i tartej bułce, smażyć ponownie.

Autor:
Magdalena Dołkowska, Brodnica

Nakrywamy stół białym obrusem, pod który kładziemy sianko
a na wierzch w centralnym miejscu talerzyk z opłatkiem.
Dania na gorąco: zupa grzybowa z łazankami, ryba smażona
karp, pierogi (z farszem) z kapustą i grzybami, mogą być również z tym samym farszem naleśniki( mniej pracy).
Dania na zimno: szczupak w

galerecie, śledziki marynowane,
śledziki w oliwce, mogą być tez
owoce morza.
Podczas tego uroczystego
Dnia nie podajemy alkoholu i
nie spożywamy mięsa. Na stole
powinny być owoce np. mandarynki, pomarańcze, winogrona,
(dla ozdoby) ananas i koniecznie orzechy, suszone figi itp. Nie
może też zabraknąć ciasta. Tradycyjne wypieki to: jabłecznik,
sernik, makowiec, piernik twardy,
murzynek itd.

I dzień świąt
Zaczynamy późnym śniadaniem. Potrawy pozostają cały
dzień na stole i po południu tylko
na życzenie dania na gorąco.
Dania na zimno: Gęś smażona w całości, indyk smażony w
całości, różnego rodzaju pasztety, szynka wieprzowa lub cielęca ,
pokrojone różne gatunki kiełbas,
do tego białe pieczywo, masło
lub swojski chleb.
Dania na gorąco tylko na życzenie : bigos staropolski, biała
kiełbasa, flaki wołowe.
Do tego podajemy alkohole
najlepiej nalewki własnej produk-

Rybny pasztet dziadka
2 kg ryb (najlepiej leszcze)
1 duża marchew (lub kilka mniejszych)
1 duży seler - ugotować w całości,
2-3 cebule pokroić, przesmażyć,
przemielić przez sito.
60 dkg boczku (może być podbrzusze) zmielić na średnim sitku.
Ryby oczyścić, wypatroszyć, ugotować w lekko osolonej wodzie. Po
zagotowaniu, dusić jeszcze ok. 5 mi-

cji, które podawane są w karafkach. Nigdy na stół nie stawiamy
butelki.

Sylwester:
(przyjęcie z tańcami)
Dania na ciepło: flaki wołowe,
bigos myśliwski do tego może
być kiełbaska na ciepło itp.
Dania zimne - przekąski - pasztet z dziczyzny, śledzie marynowane, śledzie w oliwce, grzyby
marynowane, ogórki kiszone,
papryka konserwowa, obowiązkowo tatar wołowy z polędwicy
(cielęcej) na małych talerzach
uformowany w krążek, w środek
wpuszczamy żółtko dookoła obsypujemy drobniutko posiekaną w kostkę cebulę i wianuszek
drobnej kostki ogórków kiszonych bez skóry. Na półmiskach
pokrojone minimum trzy gatunki
dobrej wędliny. Można też podawać gotowe kanapki.
Ciasta - pączki, chruściki, ciasto drożdżowe i inne. Na przyjście gości możemy podać herbatę lub kawę, twarde (kruche)
ciastka i obowiązkowo konfiturę
z czerwonej lub czarnej porzeczki
lub z wiśni.

nut, wyciągnąć rybę,wystudzić.
Wywar z warzyw użyć do namoczenia 2 dużych bułek. Mięso z ryb
obrać z ości, przemielić z warzywami
i bułkami. Do masy wbić 4 całe jaja,
doprawić całość wegetą, majerankiem, solą (ostrożnie, jeśli używa się
równocześnie wegety), pieprzem.
Całość masy wyrobić rękoma.
Wyłożyć na pokrytą papierem do
pieczenia blachę, piec 1 i 1/2 godziny
w 200 st. C.

Autor: Waldemar Czyża,
Brodnica

Ryba pod pierzyną
śmietanową
70 dag filetu z ryby, np.
morszczuk, dorsz, mintaj
3 cebule
30 dag pieczarek
350 ml śmietany 30 proc.
20 dag sera żółtego
czosnek granulowany
sól, pieprz
Filet przyprawić, obtoczyć
w jajku i w mące, smażyć na
patelni. Wyłożyć na dno żaroodpornego naczynia. Cebulę
obrać, pokroić w piórka, przesmażyć na oleju lekko posolić. Wyłożyć na rybę. Posypać
granulowanym czosnkiem. Na
patelni przesmażyć, pokrojone
pieczarki, doprawić do smaku
solą i pieprzem. Wyłożyć na
rybę. Zalać śmietaną, posypać
na górę startym serem. Zapiekać 20 minut w 180 st. C.

Autor:
Marlena Kępczyńska,
Brodnica

Pasztet Eli
1 i 1/2 kg łopatki
1 i 1/2 kg boczku
80 dag wątróbki drobiowej
1 marchewka
1 pietruszka
1/2 selera
3 cebule
sól, pieprz, majeranek
1 szklanka rosoku (może być z kostki)
Wątróbkę z cebulką smażyć na patelni, mięso z warzywami gotować do miękkości, zmielić, dodać 3 całe,
surowe jajka. Jeśli masa wyjdzie zbyt rzadka dodać
bułkę tartą. Wyłożyć na blachę, piec około półtorej godziny w 180 st. C.
Autor: Regina Wójcik, Ciche

Kapusta wigilijna z grzybami i miodem
Składniki:
2 kg kapusty kiszonej (najlepiej tej domowej, nie może pachnieć octem!)
2 duże cebule lub 3 średnie
50 g suszonych grzybów (najlepiej połowa borowików)
2 łyżki masła
3 łyżki miodu
2 łyżki oliwy
3 suszone liście laurowe (lub 5 świeżych)
3 ziarna jałowca
8 ziaren ziela angielskiego
szczypta mielonego kminku
sól, świeżo mielony pieprz, cukier
Wykonanie:
Grzyby zalewamy trzema szklankami ciepłej wody, przykrywamy i zostawiamy na co najmniej godzinę. Kapustę odciskamy
z nadmiaru wody (wodę można zostawić na później). Jeśli jest
zbyt kwaśna można ją przepłukać. Gdyby kapusta była ukiszona bez marchewki ścieramy do niej 2 duże sztuki. Rozgrzewamy
w garnku masło z oliwą i podsmażamy cebule posiekane w kostkę. Dodajemy kapustę, miód i podsmażamy przez 5 minut ciągle
mieszając. Grzyby odsączamy dodając wodę z ich moczenia do
kapusty. Same grzyby kroimy na mniejsze części i także dodajemy do całości. Wrzucamy liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec
oraz po solidnej szczypcie soli, pieprzu, kminku i cukru. Dusimy
ok. 1 godziny, co jakiś czas warto zamieszać, ewentualnie dolać
wody. Zostawiamy na noc w chłodnym miejscu.
Kapustę podajemy na stół wigilijny samą lub z łazankami albo
używamy jako nadzienie do uszek, pierogów, pasztecików.

Autor: Małgorzata Chojnacka, Karbowo
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Bigos Staropolski
Staropolski bigos szlachecki według przepisu mojej
babci Ireny Wyrzykowskiej, a receptura tego bigosu w naszej rodzinie używana jest od 1831 roku, po zakończeniu
powstania listopadowego.
3 kg kapusty kiszonej
1,2 kg surowego boczku chudego
0,8 kg cebuli
0,2 kg 30% przecieru pomidorowego ( mały słoik)
0,1 kg suszonych grzybów
0,1 kg powideł śliwkowych
6-9 ziaren owocu jałowca
do smaku pieprz mielony, sól
Najlepiej gdy kupimy kapustę kiszoną a nie kwaszoną.
Jeśli kapusta według nas jest zbyt kwaśna, można odcisnąć
kwas i przepłukać ją wodą. W zależności od kwasowości
i słoności kapusty. Teraz do garnka z kapustą wlać trochę
wody a jeszcze lepiej lekkiego rosołu. Gotować przez godzinę nie zapominając o mieszaniu. Podczas gotowania dodajemy zmielonego pieprzu oraz rozgniecione owoce jałowca. W tym czasie można suszone grzyby zalać wrzątkiem,
Po namoczeniu grzybów pokroić je drobno i razem z wodą
wlać do gotującej kapusty. Gotujemy bez przykrywania, tak
żeby nadmiar wody mógł swobodnie odparować.

Chruściki
0,5 kg mąki pszennej
50 g stopionego masła
(żeby nie piły tłuszczu)
50 ml spirytusu
2 łyżki cukru
6 żółtek
1 op. cukru waniliowego
tłuszcz do smażenia
śmietana 18% 2-3 łyżki
Do przesianej mąki dodajemy żółtka, rozdrabniamy
tłuszcz nożem oraz trochę
śmietany. Wyrabiamy ciasto na jednolitą masę. Tak
wyrobione ciasto, dzielimy
na części, wałkujemy każdą
z nich na cienko.
Następnie rozwałkowane ciasto kroimy wzdłuż na

paski szer. około 3 cm i długości około 12 cm. Każdy
kawałek rozcinamy wzdłuż
przez środek na około 5 cm
i jeden koniec przekładamy
przez rozcięty otwór. Tak
przygotowane wrzucamy
do gorącego tłuszczu ( najlepiej roztopiony smalec)
i smażymy na kolor złocisty.
Po wyjęciu i odsączeniu
tłuszczu posypujemy cukrem pudrem z dodatkiem
cukru waniliowego.
Autor: Stanisław Meyer
Brodnica

Surowy boczek dokładnie umyć, pokroić w kostkę; posolić , popieprzyć i smażyć. Po wydzieleniu się (wytopieniu)
tłuszczu, smażyć dalej mięso do uzyskania koloru brązowego. Wcześniej pokrojoną cebulę solimy.
Po usmażeniu boczku, dodać całą posiekaną na drobno
w kostkę cebulę i teraz smażyć aż cebula osiągnie kolor
lekko brązowy. Całość „gulaszu” smażymy bez przykrywania w celu odparowania wody z cebuli.

Barszcz czerwony
Zakwas:

1 kg obranych i pokrojonych
w plastry buraków ułożyć w słoju lub kamiennym garnku i zalać
ciepłą wodą. Dodać kawałek razowego chleba ze skórką i przykryć.
Odstawić w ciepłe miejsce na
kilka dni. Później zlać do butelek
i szczelnie zamknąć.

Barszcz:

Przygotować wywar z włoszczyzny z dodatkiem suszonych
grzybów. Odcedzić go. Dodać
zakwas. Zagotować. Doprawić do
smaku solą, cukrem i kwaskiem.
Podawać np. z uszkami.

Uszka:

15 dag suszonych grzybów
umyć, namoczyć, a następnie
ugotować w niewielkiej ilości
wody. Wywar powstały z gotowania grzybów można dodać
do barszczu, co podniesie jego

smak. Średnią cebulę podsmażyć na smalcu, ale nie
zrumienić. Grzyby i cebulę
zmielić, dodać trochę bułki tartej, sól, pieprz i wymieszać. Zagnieść ciasto
z 30 dag mąki, połowy
jajka i ciepłej wody (konsystencja jak na ciasto na
pierogi). Rozwałkować je
na cienki placek i wykrajać
kwadraciki o długości boku
ok. 4 cm. Na każdy nałożyć
trochę nadzienia (wielkość
orzeszka laskowego). Złożyć ciasto po przekątnej,
zlepić brzegi, a następnie dwa dłuższe brzegi ze
sobą. Ugotować w osolonej wodzie.
Autor:
Andrzelina
Wieczorkowska

Tak usmażony boczek dodajemy teraz do kapusty. Pozostałym wywarem z bigosu płuczemy patelnię i wlewamy
do bigosu. Całość mieszamy i dodajemy przecier pomidorowy, powidła śliwkowe. Ponownie dokładnie całość mieszając. Gdy wywaru w garnku jest już niewiele sprawdzamy
smak i twardość kapusty. Gdy kapusta jest miękka to bigos
gotowy do spożywania.
Do bigosu można dodać dla poprawienia smaku też inne
mięso np. z szynki lub karkówki czy też łopatki i tak pokrojone w drobne kawałki surowe dodajemy do kapusty (bez
wcześniejszego smażenia). Można również dodać kawałek
schabu (ok.1kg) z kością, osobno zagotować, uzyskując
wywar rosołowy. Tym wywarem zalać kapustę, a ugotowane mięso oddzielić od kości i drobno pokrojone dodać do
bigosu.

Autor: Stanisław Meyer, Brodnica

Orzechowiec świąteczny
Składniki na kruche ciasto:
- 2 szklanki mąki - 3 żółtka - 1/2 szklanki cukru - 1 kostka
masła (zimna) - cukier wanilinowy - 2 łyżeczki proszku
Sposób przyrządzania:
Szybko zagnieść kruche ciasto, włożyć na ok.1 godz.
do lodówki i wyłożyć na blaszkę na to powidła lub owoce
z kompotu np. śliwki.
Ciasto ładnie podgiąć, jak na mazurek, aby polewa nie wypływała. Na to wszystko polewa.
Składniki na polewę: - 1 i 1/2 szklanki cukru pudru - 4
łyżki kakao - 1 łyżka masła - 20-30 dkg orzechów (włoskie
lub laskowe) - 3 białka - surowe.
Wszystko do garnka i lekko podgrzać (aby masło się rozpuściło - nie gotować). Piec 45 minut w 170 stopni - termoobieg.

Autor: Ewa Zarębska Szabda

Galaretka z porzeczek
Dojrzałe czerwone porzeczki, odszypułkowane
i wypłukane, rozgotować w rondlu z małą ilością
wody. Można tylko tyle jej użyć do rozgotowania,
żeby porzeczki nie przypaliły się!
Rozgotowane porzeczki należy dokładnie przetrzeć przez sitko o małych oczkach. Najlepiej
perlonowe. Teraz na ustaloną przez siebie miarkę
przetartych porzeczek, dodaję taką samą jedną
miarkę cukru, czyli 1 do 1. Tę masę należy mieszać i kontrolować jej konsystencję. Jeśli uznamy,
że jest wystarczająco gęsta to gorącą wlewamy
do wcześniej umytych i wyparzonych słoików
włącznie z wygotowanymi zakrętkami!
Czas gotowania masy galaretki minimum 25
minut. Po zalaniu gorącej galaretki do słoików
dobrze (szczelnie zakręcamy) jest żeby masy
w słoiku było pół centymetra od górnej krawędzi,
odwracamy dnem do góry i odstawiamy do ostygnięcia. W identyczny sposób można robić galaretki z pozostałych kolorowych porzeczek i malin.
Konfiturę z wiśni, po uprzednim wypestkowaniu.

Autor: Stanisław Meyer, Brodnica

Przepisy kulinarne
członkiń zespołu ,,Złoty Krąg’’
,,Łabędzi puch’’

Piernik z herbatą

Biszkopt upiec i podzielić
na dwie części.
Masa: 2 jasne bułki, 3 szkl.
mleka, 1/2 szkl cukru, 10 dkg
wiórków kokosowych,
1,5 kostki masła, cukier waniliowy, dżem porzeczkowy.
Posypka: 10 dag kokosowych wiórków, 1 łyż. masła,
1/2 szklanki cukru.
Wykonanie masy:
Bułkę zmoczyć w 2 szkl.
mleka, pozostałe mleko zagotować z cukrem, dodać bułkę
z mlekiem oraz wiórki. Gotować aż zgęstnieje ciągle mieszając, żeby się nie przypaliło.
Masę ostudzić. Po ostygnięciu dodawać po łyżce masła.
Wykonanie posypki:
Podane składniki podgrzać
na patelni lub w rondelku
często mieszając, aż cukier
się roztopi a kokos nabierze
rumianego koloru.
Przełożenie ciasta:
biszkopt, dżem, 1/2 masy,
biszkopt, masa i posypka.

4 żółtka utrzeć z 1 szklanką
cukru +1/2 szklanki miodu
+3/4 szklanki oleju +3 szklankami mąki +1 szklanką mocnej herbaty +1 łyżeczką cynamonu +1 paczką przyprawy
piernikowej +1 łyżeczką sody
+1 łyżeczką proszku do pieczenia +1 łyżeczką kakao.
To wszystko zarobić i dodać na koniec pianę z 4 jaj.
Piec w 175 C ok. 45 min.

Autor: Łucja Zielonko

Zupa serowa
Wywar z rosołu + posiekaną marchewkę + makaron
,,zacierka’’ + 3 serki topione
+ 3 paczki /roladki w sosie
serowym/. Na koniec śmietana. Przed podaniem wsypujemy starty ser /już na talerzu/.

Autor: Irena Czarnowska

Autor: Ewa Kulka

Ilustracje świąteczne:
Małgorzata Iwanowska - Ludwińska
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Książka

Reportaż i ballada w jednym
Nakładem wydawnictwa Adam Marszałek lada dzień ukaże się najnowszy tom
opowiadań Bogumiła Drogoroba pt. „Miedzą gnał czarny pies”. Zbiór liczyć będzie
27 utworów.
Bogumił Drogorób znany jest w społeczności regionu brodnickiego dzięki swej
działalności dziennikarskiej. Przez długie
lata kierował lokalnym działem „Gazety Pomorskiej”, informując o życiu wsi, miast
i miasteczek powiatu brodnickiego i nowomiejskiego. Obecnie jest dziennikarzem i redaktorem w tygodniku „Super Brodnica”.
Jako autor zadebiutował w 1987 roku zbiorem opowiadań pt. „Biuro pisania podań”.
Potem przyszedł czas na tomy pt. „Czysty
zapis” oraz „Idąc”. Wspomnienie o dziennikarskiej karierze tego publicysty nie pojawia
się bez przyczyny.
Lata i kilometry przebytych przez Bogumiła Drogoroba dróg, torowisk, szlaków
pieszych, ścieżek, skrajów i traktów jest
niezliczona, a większość z nich prowadziła do miejsc gdzie diabeł mówi dobranoc.
Mieszkającym tam bohaterom książek tego
autora daleko do sławy i dobrobytu. To często „wolne ptaki”, ludzie niepokorni, typy
spod ciemnej gwiazdy, upadli sportowcy,
wieczni marzyciele, niespełnieni artyści,
drobni handlarze i sklepikarze, wszelkiej
maści kombinatorzy dnia powszedniego,
muzycy-amatorzy, ubodzy chłopi, kolejarze
pielęgnujący pamięć o potędze polskich kolei i ogólnie prości ludzie pragnący jakość
odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości.
Peregrynując po Polsce prowincjonalnej
autor pisze prawdę o życiu. Szuka kolorów
w szarzyźnie codzienności. Chwyta za nitki
smutków i radości „małych wielkich” ludzi.

tu też niejeden ślad twórczości Andrzeja
Pilipiuka. Warto jednak podkreślić, że na
przestrzeni lat autor „Czystego zapisu” oraz
„Idąc” wypracował własny styl stanowiący
połączenie klasycznego reportażu i ballady. Należy dodać także fakt, że jedną z zalet
książek Bogumiła Drogoroba, jest także ich
zapis historyczny, etnograficzny i socjologiczny, nie zawsze w pełni dostrzegany
i doceniany.

Tekst i fot. Paweł Stanny

Spotkanie autorskie z Bogumiłem Drogorobem zaplanowano
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 25 stycznia (czwartek). Pałac Anny Wazówny, godz.
17.30.
Bogumił Drogorób
Podnosi z ziemi kamyczki z „żalami do Pana
Boga” i notuje wzniesione tanim piwem toasty za dobrze spędzony dzionek oraz lepsze
jutro.
Proza Bogumiła Drogoroba w pierwszych
tomach ujawniająca zainteresowania autora
fantastyką ludową, dziś coraz bliższa jest
korzeniom dziennikarskim twórcy pragnącego uchwycić szybko przemijającą postać
świata w gromadach, wioskach czy miasteczkach. Żyjący tam ludzie może z racji
egzystencji we własnym mikroświecie mają
swoją filozofię i indywidualne spojrzenie na
otaczającą rzeczywistość. Nie zawsze chcą
żyć w zgodzie z narzuconymi zwyczajami.
Mają ochotę smakować życie inaczej (np.
rowerzyści z tomu „Idąc”).
Dlatego też opowiadania Bogumiła Drogoroba są tak odmienne od spotykanej dziś
powszechnie prozy. To teksty nawiązujące
do klimatów powieści i opowiadań Marka
Nowakowskiego, Edwarda Stachury i Andrzeja Stasiuka, a uważny czytelnik znajdzie

9 grudnia Brodnicki Dom Kultury zaprasza na seanse Kina Visa!
Repertuar:
„Pierwsza Gwiazdka”. Animowany, familijny, komedia 2D dubbing pl, ograniczenia wiekowe: b.o., czas trwania: 86 minut. Godz.
10.00 i 12.00.
„Listy do M. 3”, godz. 14.00 i 16.15.
„Najlepszy” (po seansie spotkanie z Jerzym Górskim). Biograficzny, dramat, sportowy PL, ograniczenia wiekowe: od 12 lat TBC,
czas trwania: 110 minut. Godz. 18.30
Rezerwacja biletów: tel. (22) 357-85-00, (22) 357-78-00, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-15.00.
Przedsprzedaż: Bilety on line sprzedawane są cenie biletów normalnych, czyli 16 zł. Przedsprzedaż on line kończy się na 24 godz.
przed seansem. Wszystkie zarezerwowane bilety należy odebrać
co najmniej pół godziny przed seansem. Bilety ulgowe (14 zł szkolny, studencki, seniora, rodzinny) jedynie w kasie kina w dniu
seansu. Kasa kina czynna w dniu seansów od godz. 9.30.
UWAGA!
Płacąc kartą ze znaczkiem VISA (zarówno on line, jak i w kasie
kina) otrzymasz 50 proc. zniżkę na bilety normalne i zestawy w
barku kinowym (16 zł cena standardowa - 8 zł przy płatności kartą
Visa).

Książka

Jej pierwszy kryminał

Karolina Kowalska

Kino
Spotkanie z aktorem
9 grudnia, po seansie filmu pt.
„Najlepszy” Brodnicki Dom Kultury zaprasza na spotkanie z Jerzym
Górskim – człowiekiem, który stał
się inspiracją do powstanie filmu.
Historia Jerzego Górskiego jest
niezwykła. To jedna z tych opowieści, kiedy sport wyciąga zawodnika
z poważnych kłopotów. Górski przez
15 lat był uzależniony od narkotyków. Trafił jednak do Monaru, gdzie
urodził się na nowo. Zaczął biegać i
wziął udział w prestiżowych triathlonowych zawodach, na dystansie
Double Ironman, w Alabamie w 1990
roku, obejmujących osiem kilometrów pływania, trzysta sześćdziesiąt
kilometrów jazdy rowerem i osiemdziesiąt cztery kilometry biegu. Na
metę dotarł jako pierwszy. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z tą niezwykłą postacią, człowiekiem, którego słabość stała się siłą.

Info: BDK

Karolina Kowalska jest
uczennicą klasy medialno-dziennikarskiej I LO w
Brodnicy i chce w przyszłości iść w ślady wielkich autorów prozy o tematyce kryminalnej.
Licealistka
pragnąca
w przyszłości studiować
dziennikarstwo, napisała
już swój pierwszy kryminał
pt. „Córka kwiaciarza.” Do
napisania własnej książki
skłoniła ją lektura „Doliny
szkieletów”. Przyszedł moment, kiedy powiedziała
„chcę napisać książkę”. I
tak się zaczęło.
- Moja powieść początkowo miała być romansem, w trakcie pisania
przerodziła się w przygodę, a następnie w pełen
szaleńczego tempa kry-

minał – tłumaczy Karolina
Kowalska.
Miejsce akcji liczącej 140
stron książki, którą autorka
zadedykowała matce, nie
jest określone. Wiadomo
tylko, że wydarzenia dzieją
się na terenie Polski.
- Poruszone w książce
tematy są bardzo różnorodne. To m.in. problem
wychowywania się bez
rodziców, śmierć ukochanej osoby, mężczyzna ze
skłonnościami
psychopatycznymi, trudna przeszłość, zabójstwa, szemrane interesy, świat mafii i
wiele innych – dodaje Karolina.
Książka Karoliny dostępna jest na razie tylko przez
internet jako ebook lub
druk na żądanie. Obecnie
trwają prace nad przygotowaniem jej do druku w
wydawnictwie. Potrwa to
kilka miesięcy, a następnie zostanie wydana jeszcze raz i dystrybuowana
w księgarniach na terenie
całej Polski.
Młoda autorka pisze już
nowy kryminał. Podobnie
jak w debiucie, akcja ma
być płynna, szybka i niespodziewana.
- Kiedy mam przypływ
weny, potrafię jednym
tchem napisać nawet kilka
rozdziałów – dodaje Karolina.
(sta)
Fot. Paweł Stanny
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Chwila
na
wiersz
Danuta Gierosz-Świętalska

Dziecięca kolęda
Matka Boska Skępska.
Mazowsze XIX wiek

Matka Boska Łąkowska.
II połowa XIX w. Jajkowo

Matka Boska Jagodna. Łuków 2016 rok, woj. lubelskie

Matka Boska Gromniczna. 1972
rok, powiat łukowska, woj.
lubelskie

Muzeum

Matka Boża wielu odsłon
Przez cały grudzień i pierwsze dni stycznia w brodnickim muzeum można jeszcze
oglądać wystawę poświęconą Matce Boskiej. Ekspozycja prezentuje rozmaitość
wyobrażeń Maryi w kulturze
ludowej.
Trudno o lepsze wprowadzenie w klimat zbliżających
się świąt. Wystawę otwarto z
okazji XXVI Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej, który już za
nami, ale niezwykły zbiór sakralnych skarbów ze zbiorów
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
oraz kolekcji miejscowego
muzeum nadal zachwyca w
Bramie Chełmińskiej.
- Postać Matki Boskiej zajmuje szczególne miejsce w
ludowej religijności, ale także
obrzędowości i wielu sferach
codziennego życia mieszkańców wsi i małych miasteczek.

Próba oswojenia postaci Maryi jako szczególnie bliskiej
ludziom matki, będącej pośredniczką między człowiekiem, a Bogiem zaowocowała niezwykłym bogactwem i
różnorodnością wyobrażeń i
przedstawień tej świętej osoby – piszą w opisie wystawy
brodniccy muzealnicy.
Ujęcia Maryi prezentowane na wystawie są naprawdę imponujące. Matka Boska
Zielna, Jagodna, Gromniczna, Adwentowa, Kwietna,
Ostrobramska i inne wizerunki stworzone na papierze, w drewnie, w gipsie, na
płótnie zachwycają prostotą
wykonania. Czynnik ten nasuwający niekiedy skojarzenie
ze sztuką naiwną należy do
głównych walorów tych maryjnych przedstawień. To nie
tylko koloryt, pomysłowość
i kreatywność twórców, ale

też wtopiona w nie duchowa
ludowość i szczerość wiary
powoduje, że od prac tych
trudno oderwać wzrok.
Wystawiane dzieła zdają
się być bohaterami, ale dziś
też strażnikami ludowych legend, religijnych zwyczajów
i tradycji, które z wiekami
wrastały w ludzi wierzących.
Na przykładzie samych tylko
rzeźb widzimy, że Matka Boska może towarzyszyć nam w
życiu codziennym, choćby w
wyprawie do lasu po jagody,
w czym patronuje Matka Boska Jagodna.
Warto odwiedzić tę wystawę. Dać się uwieść pięknym
Madonnom, dostrzec prostotę wiary i przenosić płynące
z tych pięknych zabytków
przesłanie dalej do naszych
domów.
Tekst i fot. Paweł Stanny

Matka boska Adwentowa.
2008 rok, Brusy Jaglie. Kaszuby

Lubię Święta, lubię gwiazdkę
i lubię choinkę.
Wówczas dziatwa uśmiechnięta
ma radosna minkę.
Lubię błyski i światełka
i barwne babeczki,
Moc życzeń i prezentów,
skrzące iskiereczki.
Lubię śpiewać z radością
witania.
Witaj Dziecino Boża
na snopeczku siana.
Witaj szczęście świadomego
ludzi odkupienia.
Niechaj cały Świat
Dobra myśl w dobro zamienia.
Lubię kolęd śpiewanie,
Czas narodzin miłości
dla nas, w Naszym Bożym Panie.
A my Dzieci, byśmy mogły
na calutkim Świecie,
Zawsze cieszyć się pokojem
z nami Boże Dziecię.
Mojemu wnusiowi / Święta’2008
Ewa Zarębska

Matka Boska Zielna. 2008
rok, Brusy Jaglie. Kaszuby

* * *
Maleńka miłość
przychodzi z nieba
zrób jej miejsce...
podziel się
choćby okruszyną chleba
miłość się mnoży
jeśli się ją dzieli
dla ilu „Jezusków”
zabrakło Ci serca ?
Szabda, 27.11.2017
Hanna Machel

Wigilijne życzenia

Święta Rodzina. 1834 rok,
Łaszewo, powiat brodnicki

Matka Boska Bezdomnych.
2005 rok, Hajnówka, Podlasie

William Szekspir był bardzo zamożnym człowiekiem. Zyski przynosiło mu zarówno pisanie
jak i granie. Był współwłaścicielem londyńskiego teatru Globe. Nie dbał o wydawanie swoich
dzieł. Większość sztuk ukazała się siedem lat po
jego śmierci, a zawdzięczamy to jego kolegom,
którzy skrzętnie zbierali jego teksty.
Hans Christian Andersen. Początkowo chciał
zostać aktorem. Śpiewał w Royal Danish Theatre, jednak zaczął przechodzić mutację i stracił
swój piękny głos. Sytuacja ta spowodowała, że
zajął się pisaniem. Cierpiał na dysleksję, w jego
utworach roiło się od błędów. Wydawcy mieli
sporo pracy przy poprawianiu jego tekstów.
Sława nie przyszła mu jednak łatwo. Dopiero 10
lat po pierwszym wydaniu baśni zaczęły się one
dobrze sprzedawać.
Agata Christie była aptekarką. Posiadała certyfikat Towarzystwa Aptekarzy w Londynie. Jest
znana głównie jako autorka kryminałów, jednak

Matka Boska Kwietna. 2016
rok, Łuków, woj. lubelskie

Matka Boska Ostrobramska
2011, Kadzidło, Kurpie Zielone

Ciekawostki literackie
spod jej pióra wyszło też kilka romansów. Pisała
je pod pseudonimem Mary Westmacott. Lubiła
surfować. Jej ogromną pasją była archeologia.
Wiele swoich książek napisała podczas wyjazdów na wykopaliska.
Matka Henryka Sienkiewicza – Stefania też
chwytała za pióro. Jej nowela pt. „Jedynaczka”
została opublikowana w 10 odcinkach na łamach tygodnika dla kobiet „Bazar” w 1865 roku.
Opowiada o losach osieroconej dziewczynki,
wychowywanej, a raczej rozpieszczanej przez
dziadków. Zosieńka żyła w przekonaniu, że jest
najładniejsza i najmądrzejsza.
Jako dorastająca panienka, marzyła o wielkim domu i bogatym mężu, który oczywiście
będzie musiał jej słuchać. Jednak los lubi płatać figle i tytułową jedynaczkę spotyka pasmo
nieszczęść. Utwór pozwolił Sienkiewiczowej na

wyrażenie swoich poglądów na temat ówczesnego wychowania.
Stanisław Lem miał być lekarzem, studiował medycynę na lwowskim Uniwersytecie
Medycznym. Można uważać go za jasnowidza,
gdyż w swoich utworach prezentował wiele rozwiązań technologicznych, mających zastosowanie w naszym współczesnym życiu. Jednym
z przykładów jest czytnik e-booków, o którym
wspominał w „Powrocie z gwiazd” z 1961 r.
Ursula Le Guin ma polskie korzenie. Jej
praprababka była Polką, działaczką ruchu feministycznego. Polskę ceni za bogatą historię,
Czytała „Pana Tadeusza”, interesowała się twórczością Stanisława Lema.

Opr.: Ewa Wałdowska

Wigilijne życzenia,
Jak gwiezdny pył
Są zaklętym zwierciadłem
Naszej duszy.
Nie spadają wprost do serc,
Lecz czekają,
By je dotknąć słowami.
Przenieść do ust,
Odrobiną łez skroplić
Na cały rok.
Niekiedy też oddalić w cień
Zmysł urazy
I między mgieł zadumą,
A miłością
Rozświetlić nasze życie
Chwilą szczęścia.
Barbara Kopaczewska

Kolędowanie
Miasto w puchowej śnieżnej kołderce
zaprasza do spacerów!
by w piórkach śniegu otulić nogi
By posłuchać śpiewu kolęd
wygrywanych na soplach
Podziwiać bajkowe świerki, które dumnie przyjęły
śniegowe płatki.
Tylko księżyc się dziwi, że tak jasno wszędzie
jego blask oświeca biały dywan.

Dawniej
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Brodnica w kolorze sepii

Bazar na zdjęciu i na reklamie
parteru i imponujące, pałacowe jak gdyby ciągi schodów na
galerię. Zawarta była
w tym wnętrzu dynamika dobrej architektury,
pomysłowy
rozmach
i
niekonwencjonalna
uroda, która brodnicki
Bazar uczyniła jednym
z ładniejszych domów
handlowych na Pomorzu - pisał Marian Bizan.
Oprócz roli handlowej
Bazar oraz stworzony
przez ks. Jana Doeringa
Dom Katolicki spełniały w Brodnicy czasów
rozbiorów rolę instytucji
pielęgnujących polskie
tradycje. Wspomniany
Marian Bizan nazwał je
malowniczo „wyspami
przetrwania na obcym,
niekiedy wrogim morzu”.

W czasach, kiedy galerie kojarzyły się tylko z wystawami dzieł
sztuki, a nie z towarami
różnych marek, brodniczanie robili zakupy
w „Bazarze”.

Listy z ratuszem
Tradycja pisania listów piórem lub długopisem na
papierze powoli odchodzi w przeszłość. Opierają się
temu, na szczęście, jeszcze widokówki. W niedalekiej
przeszłości w każdym domu znajdowała się papeteria
z kopertami i papierem. Dziś również można kupić taki
komplet w dobrej księgarni lub empiku, ale nie jest to
już towar szczególnie poszukiwany.
Prezentowana przez nas papeteria brodnicka została
wyprodukowana w latach 70-tych przez Bydgoskie Zakłady Papiernicze Przemysłu Terenowego. Za oprawę
plastyczną posłużył drzeworyt Jerzego Gnatowskiego
(1929-2012) znanego i cenionego polskiego grafika
oraz malarza tworzącego w technice olejnej i akwareli.
Praca artysty jest łatwa do rozpoznania. To szczyt brodnickiego średniowiecznego ratusza oplecionego wstęgą chmur. Drzeworyt to technika graficzna należąca do
druku wypukłego. Matrycę wycina się w desce. Dziś
technika ta jest rzadziej stosowana. Najchętniej sięgano do niej ilustrując m.in. kulturę ludową.
Brodnicka papeteria składająca się w komplecie z 10
(lub więcej) sztuk papieru i kopert (każda z drzeworytem) wyprodukowana została w nakładzie 1000 kompletów. Cena za jeden komplet wynosiła 6 zł.

Tekst i fot. Paweł Stanny

Władysław
Mielnik,
w starszych przekazach
występuje pod imieniem
Włodzimierz, urodził się
w Nowym Sołońcu powiat
Bukowina 10 listopada 1879
roku. Był synem kierownika polskiej szkoły ludowej
w Nowym Sołońcu – Daniela i Teofilii /Marii/ z domu
Lehnert. Po ukończeniu
gimnazjum studiował nauki
rolnicze w Wyższej Szkole Agronomicznej w Czerniowcach i Wiedniu.
Służbę wojskową rozpoczął jako jednoroczny ochotnik 1 października 1901 roku
w armii austriackiej. Otrzymał
przydział do 56. Pułku Piechoty w Krakowie. Podczas
pierwszej wojny światowej
jego jednostka skierowana
została na front włoski. Pełnił tam funkcję dowódcy
oddziału karabinów maszynowych, a później dowódcy
batalionu. Otrzymał odznaczenia austriackie: SIGNUM
LAUDIO trzykrotnie, KRZYŻ
WALECZNOŚCI dwukrotnie
oraz KRZYŻ KAROLA. W tych
czasach awansował: 1 stycznia 1902 r. z podchorążego na
podporucznika, 1 października 1910 r. na porucznika, 17
lutego 1915 r. na kapitana.
Pod koniec wojny austriacki 56. Pułk Piechoty, wzbo-

Był to duży dom towarowy położony przy
Dużym Rynku. Założony
został w 1905 roku jako
spółka przez polskich
włościan, księży i przedsiębiorców. W gronie
tym znalazł się m.in.
ksiądz Mieczysław Kamiński, księżna Maria
Ogińska i Konstanty Łyskowski. Jak wspominał
przed laty na łamach
„Ziemi Michałowskiej”
Marian Bizan (jego matka Helena rozpoczynała tam w 1913 roku
swoją pierwszą pracę
zawodową), Bazar miał
stanowić konkurencję
dla podobnych domów
niemieckich. Eklektyczny budynek harmonijnie
wpisywał się w zwartą,
elegancką
zabudowę
Dużego Rynku. Jednak
zdaniem Mariana Bizana, to co najbardziej
interesujące kryło się
wewnątrz Bazaru.

Bazar na fotografii w
okresie międzywojennym
oraz na reklamie w „Ziemi
Michałowskiej”

- Piękna wielka galeria
na antresoli, otoczona
kunsztowną
metalową balustradą, wielkie
„oczko” dające wgląd
na handlowe stoiska

Ludzie, o których nie można zapomnieć

Płk Władysław Mielnik
gacony o ochotników, przekształcił w jednostkę polską
i jako jej dowódca powrócił
do Ojczyzny do Wadowic.
Do Wojska Polskiego przyjęty został w randze kapitana
18 listopada 1918 roku. Otrzymał przydział do 12. Pułku
Piechoty. Brał udział w walkach na froncie cieszyńskim.
Tam dostał się do czeskiej
niewoli. Przebywał wówczas
od 23 stycznia do 23 lutego 1919 roku w Morawskiej
Trzebowie i Józefowie.
Po powrocie skierowany
został na front białorusko-ukraiński. Pełnił wówczas
w 12. Pułku Piechoty kolejno
funkcję dowódcy batalionu, dowódcy pułku, a przez
pewien czas dowodził także brygadą. Odznaczył się
walecznością,
zwłaszcza
w bojach pod Bojarami /23
maja 1920 r./ oraz Jelnicą /2
czerwca 1920 r./
Dowódca brygady płk.
bryg. Franciszek Latinik
wystawił mu 26 maja 1921
r. następującą opinię: „Bardzo dobry, stały wytrwały
charakter okazujący się spokojem, silną wolą, energią

Bazar przetrwał szczęśliwie II wojnę światową. Zmiana ustroju spowodowała, że przeszedł
na własność państwa.
Dopóki w Brodnicy nie
wybudowano
pierwszych wielkopowierzchniowych sklepów przy
ulicy Mazurskiej i Ceglanej, nadal pełnił rolę
dużego domu towarowego.
W latach PRL daleko
mu jednak było do czasów dawnej świetności.
Dziś o elegancji dawnego Bazaru przypomina
tylko zewnętrzna elewacja. Wewnątrz zmieniło
się wszystko, choć handel tu nie ustał.
Tekst i fot.
Paweł Stanny

i wytrwałością. Doskonały
dca baonu i b. odważny.
Wzorowy oficer.”
W Wojsku Polskim awansował 8 lutego 1920 roku
z kapitana na podpułkownika, a pułkownikiem został 12
czerwca 1922 roku. Posiadał
KRZYŻ WALECZNYCH oraz
Krzyż Srebrny ORDERU WOJENNEGO „VIRTUTI MILI-

TARI”. 15 lutego 1921 roku
został dowódcą 25. Pułku
Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim.
Od 26 października 1921
roku dowodził 67. Pułkiem
Piechoty w Brodnicy. Podczas przewrotu majowego
w 1926 r. opowiedział się
po stronie legalnych władz
z prezydentem RP Stanisła-

wem Wojciechowskim, jako
głową państwa na czele.
Pułk /bez II batalionu, który
pozostał w Toruniu/ wyruszył na pomoc siłom rządowym.
W walkach nie brał jednak
udziału, ponieważ dotarła
wiadomość, że zakończono działania militarne. Po
osiągnięciu wsi Żbików pod
Pruszkowem marsz zakończono. Prezydent i premier
poddali się do dymisji. Po
powrocie pododdziałów 67.
Pułk Piechoty do Brodnicy
płk Władysław Mielnik wydał 22 maja 1926 roku rozkaz
dzienny nr 89, którego fragmenty są następujące:
„Dnia 13 b.m. pułk nasz
w składzie I i III/67p.p. powołany rozkazem M.S.Wojsk.
wyruszył pod Warszawę, by
– wierny swej przysiędze żołnierskiej stanąć w obronie
prezydenta
Rzeczypospolitej, Rządu i prawa. Zapał,
z jakim stanęliście do spełnienia swego żołnierskiego
obowiązku, przejmuje mnie
dumą, dając rękojmię, że 67.
p.p. - bez względu na prądy
polityczne – zawsze znajdzie
się tam, gdzie go powoła
obowiązek, a w obronie Państwa i Jego praw nie cofnie
się przed żadną ofiarą.
Przy tej sposobności chcę
zaznaczyć moje specjalne

uznanie dla korpusu podoficerskiego, który pod każdym
względem
odpowiedział
nadziejom, jakie w nim pokładałem, świecąc swoim
młodszym kolegom na każdym miejscu dobrym przykładem wzorowej karności
i dyscypliny.”
Po objęciu władzy przez
obóz sanacyjny nastąpiły
zmiany w wojsku, także
i w brodnickiej jednostce.
Oficerów przenoszono do
różnych garnizonów, a podoficerów w większości nie
awansowano na wyższe
stopnie. Pułkownik Władysław Mielnik został zdymisjonowany. 7 września 1926
r. zastąpił go na stanowisku
dowódcy ppłk Stanisław
Tarczyński. Dotychczasowy
dowódca odszedł na stanowisko opiekuna P.W. przy
3. Dywizji Piechoty. Według
niepotwierdzonych
informacji miał przez pewien
czas być komendantem
PKU w Kobryniu na Polesiu.
Po przejściu w stan spoczynku zamieszkał w Bydgoszczy przy ulicy Jasnej 2.
Kwestionariusz datowany
22 maja 1933 roku podpisał
jako „pułkownik w stanie
spoczynku”.
Jerzy Wultański
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Sport i wypoczynek

Fot. Nadesłana

Niezwykła lekcja w-f

Piłka nożna. Pierwszy turniej z cyklu GOL CUP

Fot. Nadesłana

W ostatnią niedzielę listopada
w Brodnicy odbył się pierwszy halowy turniej z cyklu GOL CUP pod
patronatem burmistrza Brodnicy
Jarosława Radacza. W hali OSiR
rywalizowało 12 zespołów z rocznika 2009.
W turnieju zagrały dwie ekipy
z brodnickiego klubu. Zespół białych zaprezentował się znakomicie.
Chłopcy wygrali 6 meczów, 2 zremisowali i doznali 1 porażki. Ostatecznie zajęli 3. miejsce. Bardzo
dobrze spisała się również grupa
niebieskich, która zajęła 8. miejsce.
Najlepszymi zawodnikami swoich
drużyn zostali Szymon Jasiński
(biali) i Maksymilian Ambroziak
(niebiescy). Dodatkowo Szymon
został wybrany do Dream Teamu
Turnieju. Z kolei Maciej Murawski
otrzymał nagrodę za najszybciej
strzelonego gola (10 sekunda meczu).
Podziękowania dla OSiR w Brodnicy oraz rodziców za pomoc w organizacji turnieju.

Uczniowie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z wychowawcą
i opiekunami, uczestniczyli 16 listopada
w największej lekcji wf-u w kraju, zorganizowanej przez wybitnego piłkarza
ręcznego, Artura Siódmiaka, na warszawskim Torwarze.
W wydarzeniu tym wzięło udział
prawie 8 tysięcy dzieci, podzielonych
na grupy, które co godzinę na zmianę wchodziły na płytę hali, aby odbyć
45-minutową lekcję wychowania fizycznego. Lekcja składała się z rozgrzewki
oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych, z nachyleniem w kierunku piłki ręcznej. Po
lekcji był czas na autografy oraz zdjęcia
z gwiazdami sportu, które wspierały akcję. Obecni byli między innymi Szymon
Kołecki, Jacek Wszoła, Tomasz Majewski, Paweł Zagumny, Łukasz Kadziewicz,
Mariusz Czerkawski, Natalia Madaj, piosenkarz Rafał Brzozowski i wielu innych.
Oprócz lekcji na Torwarze, uczniowie
brodnickiej siódemki zapalili znicze na
grobach harcerzy - członków Szarych
Szeregów i Batalionu Zośka, którzy zginęli podczas II wojny światowej, pochowanych na warszawskich Powązkach,
oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
odbywając tym samym cenną lekcję historii.

Miejski Miesięcznik
Społeczno-Kulturalny
Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Brodnicy

Drużyna piłkarek z III LO z trenerką Katarzyną Bruzdą powróciła ze zwycięskim pucharem z ogólnopolskiego turnieju
w Kraśniku.
10 i 12 listopada uczennice III LO w Brodnicy i gimnazjum Zespołu Szkół nr 1 brały udział w Ogólnopolskim Turniej Niepodległości imienia Lecha Kaczyńskiego w Kraśniku. Dziewczyny
dobrze zaczęły turniej, wygrywając wszystkie mecze w swojej
grupie, m.in. z zespołem z Koszalina (19:10), Kraśnika (12:11),
Jarosławca (20:5), reprezentantkami Słowacji (13:10) i Olkusza
(26:10). W meczu półfinałowym wygrały z Lublinem (13:11),
dochodząc do finału i wygrywając z Kwidzynem(13:12).
Skład zwycięskiej drużyny : Iza Grabińska, Julia Panter, Wiktoria Szarek, Martyna Brózda, Zuzanna Sobiesińska, Nikola
Krajewska, Oliwia Gajtkowska, Klaudia Michalska, Weronika
Kuchczyńska, Oliwia Końpa, Gosia Nowicka, Inez Wenderska,
Magda Szwarc, Dominika Liszewska, Natalia Rydzyńska.

Siedem
zespołów dziewcząt i chłopców
uczestniczyło w mistrzostwach powiatu w unihokeju. Mistrzowskie tytuły w kategorii szkół
podstawowych zdobyły drużyny ze Zbiczna
wśród dziewcząt oraz Jajkowa wśród chłopców. Wśród gimnazjów najlepsi byli zawodnicy
z Brzozia.
Wyniki rywalizacji w Mistrzostwach Powiatu
Brodnickiego w Unihokeju Szkół Podstawowych
przedstawiają się następująco:
Dziewczęta: 1. SP Zbiczno, 2. SP 2 Brodnica,
3. SP Jajkowo, 4. SP 4 Brodnica, 5. SP Nieżywięć; chłopcy: 1. SP Jajkowo, 2. SP 2 Brodnica,
3. SP Nieżywięć, 4. SP 4 Brodnica, 5. SP Zbiczno.

Źródło: Henri Lloyd Polska

Ziemia Michałowska

Szczypiornistki triumfują

(MB)

Henri Lloyd partnerem Team Sky
Henri Lloyd został oficjalnym
partnerem odzieżowym drużyny Team Sky do roku 2020.
Słynna firma odzieżowa będzie
kolejnym polskim akcentem
w jednej z najlepszych grup
zawodowych współczesnego
kolarstwa. Startują w niej także
polscy kolarze z mistrzem świata z 2014 roku Michałem Kwiatkowskim na czele.

Piłka ręczna

Fot. Nadesłana
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Unihokej

Z kijami na sali
Wśród szkół gimnazjalnych do zawodów
zgłosiły się tylko szkoły ze Zbiczna i Brzozia.
Mistrzowskie tytuły przypadły, podobnie jak
w roku poprzednim, uczniom szkoły w Brzoziu.
Podopieczni Agnieszki Fiszer oraz Tomasza Warmińskiego reprezentować będą powiat w zawodach wojewódzkich. Zawody rozegrane zostały
na hali widowiskowo- sportowej w Zbicznie.

Współpracują: Jerzy Wultański, Marian Bizan, Maria
Oryszczak.
Adres redakcji: ul. Zamkowa 1, 87- 300 Brodnica
tel. 56 49-822-47
Adres internetowy: ziemiamichalowska@wp.pl
Skład: Wydawnictwo Kujawy – www.kujawy.media.pl
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania nadsyłanych
materiałów

Henri Lloyd powszechnie
uważany za lidera światowego
rynku technicznej odzieży żeglarskiej wypuścił niedawno
nową linię odzieży sportowej
– Henri Lloyd Sport. To kolekcja wielozadaniowej odzieży
sportowej. Kolarze i personel
pomocniczy Team Sky zostaną
wyposażeni w produkty najnowszej technologii właśnie tej
kolekcji.

Od 55 lat marka Henri Lloyd
założona przez Polaka Henryka
Strzeleckiego i Szkota Angusa
Lloyda jest znana na światowym rynku, a 25 lat temu swoją fabrykę otworzyła również
w Polsce, w Brodnicy.

Fot. Nadesłana

Red. naczelny:
Paweł Stanny

Podczas niedawnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano
kolejne manewry patriotyczne. Młodzież chętnie włączyła się do akcji, łącząc zabawę
z edukacją

Historia
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Archiwum tajemnic

Zagadka karabinu wz. 35 (Ur)
Latem 1939 roku instruktor strzelectwa w stacjonującym w Brodnicy
67. Pułku Piechoty kapral Wojciech
Marciniak został wezwany w poufnej
sprawie do dowództwa. To co tam
usłyszał wzbudziło w nim zdziwienie,
ale też sporą ciekawość. On oraz wytypowani żołnierze mieli przetestować nową, supertajną broń Wojska
Polskiego - karabin przeciwpancerny
wz. 35 Ur. Zanim kapral wrócił do codziennych zajęć, podpisał zobowiązanie o utrzymaniu tego co usłyszał
w tajemnicy.
Relacja o tym wydarzeniu przekazana przez syna Wojciecha Marciniaka
– Mariana (dyrektora Muzeum w Brodnicy) to kolejny niezaprzeczalny dowód, że ukrywana przed wybuchem
wojny w wielkiej tajemnicy nowoczesna broń przeciwpancerna trafiła także
do brodnickiej jednostki. Wbrew kreowanej w czasach PRL propagandzie
o przestarzałym wyposażeniu Wojska
Polskiego w przededniu wojny, polska
armia mogła się pochwalić wspaniałym
orężem i to rodzimej konstrukcji. Problemem była jedynie jego mała ilość.
W kraju z powodzeniem konstruowano
nowoczesną broń strzelecką i samoloty
cieszące się uznaniem również zagranicą. Dla przykładu myśliwiec PZL – P24
sprzedano do Turcji, Bułgarii, Grecji i Rumuni. Podpisano także niezrealizowane
z powodu wybuchu wojny kontrakty na
dostawy lekkich bombowców PZL- P37
Łoś dla Turcji, Bułgarii i Jugosławii.

Vis, Mors i M
Polską konstrukcją wzorowaną na
amerykańskim Colcie był pistolet Vis.
wz. 35 kal. 9 mm. Do dziś cieszy się on
dużym zainteresowaniem miłośników
wojskowości, dlatego w bieżącym roku
Fabryka Broni w Radomiu wznowiła
jego produkcję na użytek rynku kolekcjonerskiego. Innym przykładem udanej pracy polskich konstruktorów był
pistolet maszynowy Mors (łac. Śmierć)
wz. 1939. Broń tę o kalibrze 9 mm wyposażono w grubościenną lufę dzięki
czemu można z niej było strzelać długimi seriami. Wyprodukowano jedynie
36 sztuk do testów.
Seria próbna trafiła w czerwcu 1939
roku m.in. do 3. Samodzielnego Batalionu Strzelców w Rembertowie oraz
do kompanii sztabowej 39. Dywizji
Piechoty. Jeszcze lepiej zapowiadał się
karabin samopowtarzalny wz. 1938 M.
Jego konstruktorem był inż. Józef Maroszek. Po raz pierwszy broń tę o kalibrze 7,9 mm i magazynku na 10 naboi
zaprezentowano publicznie na poligonie w Zielonce w 1937 roku. Rok później zapadła decyzja o przyjęciu kbsm
M do produkcji seryjnej.
Prawdopodobnie do lipca 1939 roku
w Warszawie wyprodukowano ok. 150
sztuk karabinka na testy. Uchodził za
bardzo celny i skuteczny. Wiarygodne
źródła podają, że już w trakcie trwania
wojny sam inż. Maroszek, jadąc pociągiem, unieszkodliwił swym karabinem
atakujący niemiecki samolot, raniąc pilota i zmuszając go do wylądowania.
Dlaczego tak mało karabinów wyprodukowano? Prawdopodobnie dlatego,
że inżynier Józef Maroszek i podległy
mu zespół skupił swoją pracę nad inną
bronią – karabinem przeciwpancernym
wz. 35.

Szyny zamiast tarcz
Kapral Wojciech Marciniak wytypował kilku najlepszych strzelców do
realizacji rozkazu. Wszyscy wskazani
do testów żołnierze również podpisali
zobowiązania o utrzymaniu tajemnicy.
Wydawało się, że doświadczonego
strzelca wyborowego, instruktora od
broni, pływania, marszów i innych wojskowych profesji jakim był kapral Mar-

Wojciech Marciniak jeden z najlepszych strzelców w 67. PP. Snajper,
specjalista od broni i wyszkolenia. Ze
swoim pułkiem przeszedł cały szlak
bojowy. W czasie bitwy nad Bzurą
awansował na plutonowego. Karierę wojskową zakończył w stopniu
chorążego. Zmarł w Brodnicy w 1994
roku.
ciniak nic nie jest w stanie zaskoczyć.
Głośno zagwizdał, kiedy po raz pierwszy wziął do ręki kb wz. 35. Karabin
przypominał powszechnie stosowany w Wojsku Polskim Mauser wz. 98.
Nawet kaliber był ten sam, ale nowa
broń miała zdecydowane dłuższą lufę
i inne zakończenie jej wylotu. Karabin
przypominał trochę dawny muszkiet.
Wskazywała na to choćby długość całkowita, która wynosiła 1760 mm (sama
lufa miała 1200 mm długości).
Żołnierze dostrzegli, że testowany
karabin jest zdecydowanie cięższy (ważył 9,5 kg) od Mausera. Miał też większy
magazynek mieszczący 4 duże naboje kalibru 7,92mm. Karabin osadzony
był na drewnianym łożu stanowiącym
całość z kolbą. Posiadał też dwunożną
podpórkę. Przyrządy celownicze składały się ze szczerbinki i prostokątnej
muszki.
Zdziwienie brodnickich żołnierzy
wzbudził też sposób przechowywania broni w drewnianych skrzyniach,
oznaczonych dla zachowania tajemnicy jako sprzęt pomiarowy. Kiedy opadły pierwsze emocje, przystąpiono do
prób ogniowych. Na miejsce strzelania
wybrano wojskową strzelnicę w Lasku
Miejskim.
- Była ona oddzielona płotem i drutem kolczastym od części stanowiącej
miejsce rekreacji i wypoczynku brodniczan – mówi historyk Jerzy Wultański, autor książki o 67. Pułku Piechoty.
- Na strzelnicy składającej się z torów
do oddawania strzałów z broni krótkiej
oraz długiej mieściła się też prochownia i wartownia. Miejsce to pilnowało
ośmiu żołnierzy i podoficer.
W dniu rozpoczęcia testów strzelnicę strzeżono wyjątkowo uważnie.
Grupę strzelców dowodzoną przez
kaprala Marciniaka czekała kolejna niespodzianka, bowiem zamiast tradycyjnych tarcz, jako cele ustawiono przez
nimi fragmenty kolejowych szyn.
- Szyny te żołnierze przestrzeliwali
z nowych karabinów z łatwością - przytacza wspomnienia ojca Marian Marciniak.

Zabójca czołgów
Wz. 35 był karabinem powtarzalnym
z zamkiem ślizgowo-obrotowym. Przeładowanie odbywało się ręcznie z magazynka. W tym ostatnim kryły się naboje dużo większe niż do Mausera. Przy
pracach nad bronią stosowano początkowo klasyczne pociski z rdzeniem
ołowianym , które dzięki większym i sil-

niejszym ładunkom prochowym oraz
długiej lufie karabinu wylatywały z bardzo dużą prędkością. Z uwagi na dość
szybkie zużywanie się lufy i zakleszczanie się łuski, opracowano nowy pocisk
z klasycznym rdzeniem ołowianym, ale
nową łuską i innym ładunkiem prochowym (11 gram prochu bezdymnego).
Masa naboju do kb. wz. 35 wynosiła
64,25 g, a długość sięgała 131,2 mm.
Pocisk określany jako DS (odróżnieniu
od pierwotnego pocisku typu SC) wystrzeliwany z lufy karabinowej osiągał
prędkość początkową w granicach
1250-1275 m/s. Przekładało się to na olbrzymią energię pocisku - około 12,000
J. Z odległości 100 m karabin przebijał
pancerz grubości 33 mm, a z 300 m
pancerz o grubości 15 mm. Lufa wytrzymywała 300 oddanych strzałów.
Skutki uderzenia w pancerz były
dwojakie. Pocisk przebijał go, wybijając
korek o średnicy około 20 mm, czyli
niemal trzykrotnie większej od kalibru
karabinu wz, 35. Po przebiciu pancerza
pocisk rozpadał się w pojeździe raniąc
lub zabijając załogę, przy okazji uszkadzając wyposażenie. Druga opcja przewidywała rozpłaszczenie się pocisku
na pancerzu z siłą, która powodowała
rozwarstwianie się pancerza od środka,
także rażąc załogę i system kierowania
lub wyposażenie. W tym czasie broń
ta nie miała sobie równych na świecie. Polski karabin miał przebicie dużo
większe niż np. brytyjski karabin ppanc
boys. Na początku II wojny światowej
z karabinu wz. 35 można było przebić
pancerz większości znanych i używanych w armiach czołgów.

Produkt dla Urugwaju?
Wprowadzenie karabinu przeciwpancernego wz, 35 na uzbrojenie polskich oddziałów objęte było ścisłą tajemnicą. Nie chciano, aby informacja
o naszej nowej broni przedostała się do
potencjalnych wrogów, czyli do Niemiec lub Rosji, które w porę „dopancerzyłyby” swoje czołgi. Karabiny byłyby
wtedy bezużyteczne. W celu dezinformacji sugerowano, że broń miała być
produkowana na eksport do Urugwaju.
Na wiekach skrzyń umieszczano więc
napis Ur. Stąd właśnie wzięła się potoczna nazwa tej broni: Ur (skrót od
Urugwaj). W celu wprowadzenia ciekawskich w błąd, skrzynie z karabinami
opisywano również jako sprzęt mierniczy albo optyczny z zastrzeżeniem, aby
ich nie otwierać.
Zgodnie z wytycznymi
otwarcie
skrzyń z bronią mogło nastąpić tylko
na rozkaz ministra spraw wojskowych.
Zamiar zachowania jak najdłużej tajemnicy karabinu spowodował, że dopiero
w połowie lipca 1939 roku, w obliczu
groźby wojny z Niemcami wydano rozkaz zapoznania z karabinem wybranych
żołnierzy i oficerów. W wielu polskich
garnizonach, także w brodnickim 67.
Pułku Piechoty, otwarto tajne zapasy
mobilizacyjne kryjące m.in. karabiny
wz. 35 Ur. Łącznie na terenie jednostek
Wojska Polskiego znajdowało się 3600
egzemplarzy tej broni.
- 15 lipca 1939 roku minister spraw
wojskowych wydał zarządzenie o prowadzeniu szkolenia z nową bronią oraz
wyznaczył osoby funkcyjne, podlegające szkoleniu. A byli to: strzelcy wyborowi (po 3 z każdej kompanii), rusznikarz pułkowy, dowódcy kompanii
oraz dowódca pułku wraz z zastępcą.
Ograniczenia takie podyktowane były
koniecznością zachowania tajemnicy – tłumaczy Marian Chwiałkowski,
autor książki pt. „Żołnierze garnizonu
brodnickiego w wojnie obronnej 1939
roku”. Etat 67. Pułku Piechoty wynosił
37 karabinów wz. 35, po trzy na każdą
kompanię i jeden w plutonie kolarzy.
W rzeczywistości pułk dostał jedynie
25 karabinów. W związku z tym kara-

Wiktor Rutka ze swoją repliką „Urugwaja” podczas tegorocznego Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego z Królewną Anną w Brodnicy
biny otrzymały pierwsze dwa plutony
każdej kompanii i pluton kolarzy.

Jak go nosić?
Zajmujący się od lat popularyzowaniem historii brodnickiej wojskowości
Marian Chwiałkowski potwierdził fakt
odbycia szkoleń z obsługi nowej broni.
Twierdzi również, że w dniach 26-28
sierpnia przeprowadzono je także dla
żołnierzy rezerwy 67. Pułku Piechoty.
- Karabin prócz zalet posiadał wady,
którym starano się zaradzić. Występowały kłopoty z obsługą a szczególnie
z transportem. Karabin był długi i nieporęczny, w związku z tym wykonywano próby jego przenoszenia – tłumaczy Marian Chwiałkowski. Ostatecznie
zdecydowano się na zakładanie broni
przez plecy, przez prawe ramię, lufą
w dół. W tym celu przerobiono ucho
ze strzemiączkiem, przenosząc z kolby na szyjkę oraz dodano pierścień ze
strzemiuszkiem nałożonym na lufę
w odległości 200 mm od góry bączka.
Taki sposób noszenia karabinu wymagał zastosowania specjalnego pasa
nośnego, który ochraniał ramię przed
odgniataniem, bo karabin ważył 9,5
kg. Zastosowano również skórzane
osłony na wylot lufy i komorę zamka.
Opracowana instrukcja z zaleceniami
sposobu przenoszenia, wydana dopiero 30 sierpnia 1939 roku do pułku już
nie dotarła. Z relacji żołnierzy 67. pułku
piechoty wynikało że karabin był uciążliwy i należycie go nie wykorzystano.

Zatopione skrzynie
Jakie były dalsze losy karabinów wz.
35 Ur w rękach brodnickich żołnierzy?
Tu pojawia się wiele hipotez. Dyrektor
muzeum Marian Marciniak, wsłuchując się w opowieści ojca przekazał, że
skrzynie z karabinami mogły być zatopione w Drwęcy tuż przy jednostce
w wybudowanym przed wojną z pomocą żołnierzy basenie. Na prawdopodobne zatopienie dwóch egzemplarzy
tej broni wskazuje Marian Chwiałkowski, ale Jerzy Wultański ma inne zdanie
na ten temat. Historyk potwierdził tezę
o zatopieniu karabinów w Drwęcy, lecz
jak twierdzi, nie były to Ur-y, tylko stara, nieużyteczna broń z okresu sprzed
I wojny światowej.
Brak amunicji do karabinu wz. 35
Ur, ich nieporęczność (a nawet jak się
niekiedy wskazuje brak opracowanej
koncepcji walki tym karabinem) mógł
wpłynąć na chęć co najmniej ich ukrycia, aby nie wpadły w ręce wroga.
Opuszczając swój garnizon, brodniccy
żołnierze nie wiedzieli jednak, że tu nie
wrócą a kraj będzie okupowany. Niszczenie broni nie było absolutnie w ich
zwyczaju, a woda przecież ma taką
moc. Dwa Ur-y, które prawdopodobnie zatopiono, mogły być egzemplarzami uszkodzonymi. Niewykluczone, że
nie nadawały się do użytku z racji rozkalibrowania luf (po 300 strzałach lufy
wymieniano). Jedna z krążących w tej
sprawie pogłosek mówi, że Niemcy
jednak coś wyłowili z basenu po zajęciu Brodnicy. Czy były to Ur-y? Co
stało się z resztą karabinów stanowiących wyposażenie pułku? Czy spoczęły

w innym miejscu niż Drwęca, czy wzięto je do dalszej walki?
Jerzy Wultański, podkreślając obecność brodnickich żołnierzy w najkrwawszej bitwie września 1939 – nad
Bzurą, wskazuje na fakt używania tam
również Ur-ów. Może strzelali z nich też
żołnierze brodnickiego 67. Pułku Piechoty? Marian Chwiałkowski, wychodząc jakby naprzeciw tej myśli twierdzi,
że karabiny Ur owszem ukrywano, ale
dopiero po bitwie nad Bzurą, żeby nie
były ciężarem w czasie wycofywania
się w kierunku Warszawy.

O ich czynach…
Karabin przeciwpancerny wz. 35
(Ur) wrócił do Brodnicy. Stało się tak
dzięki miejscowemu pasjonatowi historii Wiktorowi Rutce, który zakupił
replikę karabinu wykonaną na potrzeby działalności w ramach Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego
Ziemi Michałowskiej „Cultura”.
- Obecnie repliki karabinów wykonywane są przez różne manufaktury,
które wypuszczają kilka sztuk raz na
jakiś czas. Wykonywane są zwykle na
zamówienia grup rekonstrukcji historycznej, a ich cena waha się od 3 do
4 tys. złotych – tłumaczy Wiktor Rutka.
- Na swojego „urugwaja” trafiłem na
aukcji internetowej. Zakupiłem go ze
względu na interesującą historię tej
broni, o której można wiele opowiadać w trakcie pokazów historycznych,
w których często biorę udział. Jest to
broń rozpoznawalna i zawsze budzi
ogromne zainteresowanie.
Wiktor Rutka oraz pozostali członkowie stowarzyszenia „Cultura” planują
w przyszłości założyć w Brodnicy grupę rekonstrukcji historycznej odtwarzającej dzieje 67. Pułku Piechoty. Oprócz
„Urugwaja” będą prezentować umundurowanie i wyposażenie żołnierzy
Wojska Polskiego z lat 1919-1939 oraz
pamiątki i wszelkie materiały związane
z naszym brodnickim pułkiem. Żołnierze 67. Pułku Piechoty mężnie stanęli
do walki we wrześniu 1939 roku. Z honorem i poświęceniem walczyli w szeregach Grupy Operacyjnej „Wschód”.
Wielu z nich poległo na polu chwały,
m.in. w niezwykle krwawej i bohaterskiej bitwie nad Bzurą. Należy im się
szacunek i pamięć. Dzięki inicjatywie
stowarzyszenia „Cultura” historię naszych żołnierzy będzie można przekazywać współczesnym i nie będzie ona
zapomniana.
Do historii 67. Pułku Piechoty powrócimy na łamach ZM.

Paweł Stanny
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