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Wydanie specjalne
Królewna Anna Wazówna wciąż uczy, inspiruje, wychowuje

Szwedka, która kochała Polaków
Trwają przygotowania do cyklu spotkań uświetniających
450. rocznicę urodzin królewny
szwedzkiej, starościny brodnickiej i golubskiej Anny Wazówny.
Wystawy, koncerty, sesja popularnonaukowa, festyny, konkursy, wieczorki literackie i szereg
innych wydarzeń potrwają aż do
jesieni. Inaugurację obchodów
zaplanowano na dzień urodzin
Anny w dniu 17 maja.
Pamięć o królewnie Annie Wazównie, która zmarła blisko 400 lat
temu wciąż jest w Brodnicy żywa.
Może się to wydawać niezwykłe
zwłaszcza, że po powtórnym pochówku w Toruniu w roku 1636,
o królewskiej siostrze, kobiecie
mądrej, pełnej empatii i miłości
do bliźnich niemal zapomniano.
Dotyczyło to zarówno Polski, jak
i rodzinnej Szwecji. Chociaż Wazówna mieszkała również w Warszawie oraz Golubiu, mądrze zarządzając starostwem brodnickim
i służąc pomocą ludziom różnych
stanów i wyznań, trwale zapisała
się na kartach historii tej ziemi.
O ile Szwecja niekiedy kojarzy
się z okresem długoletnich wojen z Polską w XVII wieku, tak
Anna Wazówna obrazu wojny
była zupełnym przeciwieństwem.
W osobie królewny jej współcze-

Na początku 2018 roku ruszyła modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy. Do końca
czerwca powstanie tu nowoczesny obiekt.
- Będzie on pełnił dwie funkcje: jako profesjonalny stadion
zarówno dla piłki nożnej, jak
i dla lekkiej atletyki - informuje burmistrz Brodnicy Jarosław
Radacz. - Obiekt będzie spełniać
certyfikację Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. Będą tu mogły
odbywać się mitingi ogólnopolskie, a także w ograniczonym zakresie mistrzostwa Polski. Mamy
już wstępną certyfikację. Urząd
Miejski w Brodnicy na modernizację obiektu pozyskał dotację
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach „Programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej”.
Całość inwestycji to koszt ok. 4,5
miliona złotych. Z tej kwoty 1,5
miliona złotych stanowi dofinansowanie z ministerstwa.
W ramach modernizacji wyko-

śni mogli szukać przystani spokoju, tolerancji i harmonijnego życia
w zgodzie z naturą. Fakt ten może
być dziś źródłem fascynacji jej
osobą, czy też inspiracji do różnych działań proekologicznych.
Brodnickie uroczystości, które
wpisują się w program obchodów Roku Anny Wazówny ogłoszony przez sejmik województwa
kujawsko-pomorskiego rozpocznie się 17 maja od sesji popularnonaukowej pt. „Życie codzienne w Brodnicy w czasach Anny
Wazówny”. Swój udział w niej
potwierdziła dr Alicja Saar-Kozłowska oraz dr hab. Piotr Birecki.
Ciekawym uzupełnieniem wykładów będzie wystawa pt. „Anna
Wazówna – Starościna Brodnicka”.
W bogatym programie imprez
poświęconych królewnie znalazł się cały wachlarz imprez dla
młodszych oraz dorosłych brodniczan i turystów. Będzie nocna
wycieczka po mieście, wieczorek
z poezją brodnickiego piewcy infantki – Ryszarda Przybylskiego,
wystawa zielników, widowisko
muzyczne pt. „Anna Wazówna –
kobieta niepospolita”, promocja
nowej książki o Annie Wazównie ujmująca nieznane dotąd
fakty, opinie i sugestie badaczy.

Nie zabraknie oczywiście tradycyjnej „Dychy Anny Wazówny”
oraz kolejnej edycji największej
plenerowej imprezy rekreacyjnej
w Brodnicy - XIII Międzynarodowego Jarmarku Ekologicznego.
Szczegółowy kalendarz wydarzeń
publikujemy na stronie 8.
Przygotowując niniejsze wydanie „Ziemi Michałowskiej” większość łamów gazety poświęcamy „mądrej pani” jak mówiono
o brodnickiej starościnie. Na kolejnych stronach naszego pisma
znajdą czytelnicy wiele faktów
dotyczących życia i działalności
Anny Wazówny. Pozwolą one być
może na własne refleksje związane z królewną.
Przypominamy również o wydarzeniach kojarzonych z obchodami wcześniejszych rocznic,
zwłaszcza z okazji 400-lecia objęcia starostwa brodnickiego przez
królewską siostrę. Uzupełnieniem
treści zawartych w gazecie zawsze będą książki w bibliotece
oraz zbiory muzeum, które przechowuje cenne pamiątki z czasów Wazów.
Paweł Stanny
Czytaj str. 5-12

Dla piłkarzy i lekkoatletów

Prace na stadionie obserwuje burmistrz Jarosław Radacz (z prawej) oraz prezes
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Zenon Rosiński

Anna Wazówna, szkic do portretu autorstwa
brodniczanina Zbigniewa Prusaka

nane zostanie boisko piłkarskie
z nawierzchnią z trawy naturalnej, wymiana bramek na nowe
certyfikowane, zakup przenośnych wiat dla zawodników. Zaplanowano również ogrodzenie
terenu, a także zainstalowanie
systemu zraszania trawy.
- Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla lekkoatletów,
ale dla wszystkich mieszkańców
Brodnicy. Będą mogły się tu
odbywać zawody, a zawodnicy
będą mogli trenować w bardzo
dobrych warunkach. Również
fani piłki nożnej dostaną piękny
obiekt - podkreśla Zenon Rosiński, prezes Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego w Brodnicy.
Na nowym obiekcie pojawi się
bieżnia okólna, pełnowymiarowa z czterema torami okólnymi
oraz sześcioma torami na prostej z nawierzchni syntetycznej.
Arena lekkoatletyczna posiadać
będzie również dwuścieżkową,

jednostronną skocznię do skoku
w dal i trójskoku, dwustronną
skocznię do skoku o tyczce, rzutnię do rzutu oszczepem, pchnięcia kulą, do rzutu młotem i dyskiem oraz stanowisko do skoku
wzwyż.
Zakończenie inwestycji, którą
realizuje firma Tamex, a podwykonawcą jest brodnicka firma
Westerbud, przewidziane jest na
koniec czerwca br. Uzyskanie końcowego certyfikatu będzie trwało
dodatkowy miesiąc. W latach kolejnych planowana jest modernizacja trybun stadionu.
- W wieloletnim planie inwestycyjnym modernizacja trybun
stadionu została już zawarta.
Rada Miejska podjęła pozytywną
decyzję co do realizacji tego zadania. Myślę, że po zakończeniu
remontu trybun cały obiekt będzie nam brodniczanom służyć
na długie lata – dodaje brodnicki
burmistrz.

(rwi)
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10 kwietnia w 4. Brodnickim Pułku Chemicznym odbyła się ceremonia nadania
tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla I kompanii likwidacji skażeń, I batalionu chemicznego.
Tytuł przyznawany za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w
istotny sposób wpływającej na zwiększenie
zdolności gotowości bojowej sił zbrojnych
i wzmacnianie obronności RP. Brodnicka
jednostka zdobywała tytuł już siedem razy.
Symbolem przyznanego wyróżnienia jest
pamiątkowy proporzec przechodni, który
poświęcony został przez kapelana chemików - ks. Bolesława Lichnerowicza. Z okazji
nadania tytułu burmistrz Brodnicy Jarosław
Radacz uhonorował okolicznościowym listem kapitan Agnieszkę Wodzyńską – dowódcę wyróżnionego pododdziału.

19 kwietnia w Sali
Wielkiej PAW miała
miejsce kolejna sesja
Rady Miejskiej w Brodnicy. Podjęto m.in.
uchwały w sprawie
obwodów głosowania,
lokalnego programu
wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży, wykazu kąpielisk na
terenie Brodnicy, określenia sezonu kąpielowego oraz emisji w br.
obligacji komunalnych
oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przegląd ważniejszych wydarzeń mijającego miesiąca
1 kwietnia zarząd Banku
Spółdzielczego w Brodnicy
powołał Aleksandra Mikołajczaka na stanowisko prezesa
zarządu banku. Decyzję podjęto w związku z zakończeniem pracy zawodowej przez
dotychczasowego prezesa
Józefa Miturę. Uroczystości
związane z pożegnaniem odbyły się w Brodnickim Domu
Kultury (zdjęcie z prawej).

20 kwietnia na scenie Brodnickiego Domu Kultury miał miejsce I Przegląd
Teatralny Osób Niepełnosprawnych. Impreza jest inicjatywą Środowiskowego
Domu Samopomocy przy Brodnickim Centrum Caritas. Występowali uczestnicy
placówek z Torunia, Kowalewa Pomorskiego, Grudziądza, Nowego Miasta Lub.,
Działdowa, Brodnicy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej z Brodnicy (na zdjęciu)
i Grudziądza.

Starosta brodnicki Piotr Boiński był gospodarzem spotkania poświęconego przygotowaniom do tegorocznych obchodów rocznicy 450. urodzin Anny Wazówny. Wziął w nim udział
burmistrz Jarosław Radacz z podległymi mu pracownikami oraz duchowieństwo. Dyskutowano m.in. na temat mszy ekumenicznej i wybranych imprez, które mają się odbyć w ramach
urodzin królewny.

W dniach 12-13
kwietnia w PAW oraz
siedzibie I LO zorganizowano
konferencję oraz warsztaty pt.
„Uczeń ze spektrum
autyzmu w szkole”.
Adresowano je
do
nauczycieli szkół i
przedszkoli,
nauczycieli wspomagających,
pedagogów i psychologów oraz rodziców.
Spotkania
cieszyły
się dużym zainteresowaniem odbiorców z
powiatu brodnickiego,
nowomiejskiego i innych regionów.

Nowy prezes BS Aleksander Mikołajczak (z lewej) z bankowością
jest związany od ponad 28 lat. W
kwietniu 2003 roku został zatrudniony w BS w Brodnicy na stanowisku
dyrektora oddziału w Świeciu. W
październiku 2011 roku powołano na
stanowisko wiceprezesa zarządu BS
Brodnica odpowiedzialnego za pion
finansowy, które to stanowisko pełnił
do 31 marca br.

Takich właśnie osiem autobusów firmy
Autosan SANCITY 10LF pojawi się po wakacjach na ulicach Brodnicy. Nowe pojazdy
pomieszczą ponad 80 pasażerów. Będą klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, bezpieczne i monitorowane. W pojazdach zainstalowany będzie
system informacji pasażerskiej, informujący
o zbliżających się przystankach autobusowych. Nowe autobusy zostaną wyposażone
w ekologiczne silniki spełniające normy emisji spalin EURO 6.

12 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Chodzi o rozbudowę
Brodnickiego Centrum Caritas o pomieszczenia
dla środowiskowego domu samopomocy i bursy
szkolnej. Projekt zakłada rozbudowę i modernizację budynku Brodnickiego Centrum Caritas. Nowa
część gmachu pomieści Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 podopiecznych oraz Bursę
Szkolną dla 60 uczniów. Stare budynki mieszczące
te placówki zostaną rozebrane. W wyniku realizacji
inwestycji zmieni się kaplica i pomieszczenia administracyjne, powstanie również nowa kotłownia.
Wartość projektu to 7,4 miliona złotych. Dofinansowanie z RPO wyniesie 6,3 miliona złotych. Prace budowlane ruszą na przełomie kwietnia i maja,
a całość inwestycji powinna zakończyć się w lutym
2019 roku.

Stronę przygotował: Paweł Stanny oraz (rwi)
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Gaz. Kolejny etap gazyfikacji Brodnicy
Już niebawem ruszy kolejny
etap gazyfikacji miasta. Polska
Spółka Gazownictwa oddział
w Bydgoszczy posiada pozwolenie na budowę. Spółka zwróciła się również do burmistrza
Brodnicy z prośbą o możliwość
uczestnictwa w spotkaniach z
mieszkańcami. Chodzi o przekazanie informacji na temat
możliwości przyłączania się
indywidualnych klientów do
sieci gazowej.
- Podczas spotkań z mieszkańcami miasta w szczególności osiedli Ustronie i Grażyny,
przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa przekażą najistotniejsze informacje nt. gazyfikacji osiedli Ustronie i Grażyny.
Takie spotkania zorganizujemy
w pierwszej połowie czerwca
br. - informuje burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz.
Kolejnym etapem będzie
utworzenie punktu konsultacyjnego. Z taką prośbą zwrócili się
do władz miejskich przedstawiciele spółki. Od września 2018
roku będzie on znajdować się
w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Brodnicy. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa będą
udzielać szczegółowych i wiarygodnych informacji.
- W punkcie informacyjnym
zainteresowani
mieszkańcy
będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat terminów i kosztów przyłączenia oraz
dokumentów wymaganych do
podłączenia gazu do posesji –
kontynuuje burmistrz Jarosław
Radacz.
Jak każda firma, również i
Polska Spółka Gazownictwa,
kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Dlatego bardzo duże
znaczenie przy realizacji inwestycji miało podpisanie listu
intencyjnego przez Burmistrza
Brodnicy w sprawie przyłączenia do sieci gazowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w
Brodnicy.
Gazyfikacja osiedli Ustronie i
Grażyny jest możliwa dzięki wybraniu Polskiej Spółki Gazownictwa oddział w Bydgoszczy
oraz podjęciu decyzji o przyłączeniu do sieci gazowej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Sp. z o.o. w Brodnicy. W PEC-u
powstanie mała elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym,
która wytwarzać będzie ciepło
dla odbiorców oraz energię
elektryczną. Zastąpi ona część
kotłów opalanych paliwem stałym.
Dzięki tym działaniom miasto
przyczyni się nie tylko do gazyfikacji Brodnicy, ale również do
zmniejszenia emisji dwutlenku
węgla. Działania ekologiczne
prowadzone są na szeroką skalę. Do gazociągu zostanie podłączona również ciepłownia na
ul. Malickiego i ul. Cichej. W
tym roku uruchomiony został
także program proekologiczny
dotujący wymianę starych kotłów.
- Program oczywiście będzie
kontynuowany w przyszłym
roku. Zastanawiamy się również nad zwiększeniem dopłat.
Decyzja w tej sprawie zapadnie
przy uchwalaniu budżetu na rok
2019 – kończy burmistrz Jarosław Radacz.

(rwi)

Wiosenne sprzątanie Drwęcy
w tym roku zostało zorganizowane przez firmy kajakowe.
Dzięki temu czyszczenie rzeki
było bardziej efektywne.
W akcji brały udział firmy:
kajaki Brodnica Korsarz Krzysz-

tofa Wiśniewskiego, Spływy
Drwęcą Paweł Urbański, CBR
Kajaki Brodnica Michała Muszyńskiego oraz Polski Związek
Wędkarski. W akcji uczestniczyło 30 osób, wędkarze z kół
takich jak m.in. Wiarus, Polmo,

Decydują mieszkańcy
Upłynął termin składania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego miasta Brodnicy. Do Urzędu Miejskiego
wpłynęło 8 wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych na
terenie naszego miasta.
- Nabór wniosków trwał od 16 stycznia do 15 lutego 2018
roku. 23 marca odbyło się pierwsze posiedzenie komisji ds.
weryfikacji zgłoszonych projektów. Podczas posiedzenia została przeprowadzona ocena formalna wszystkich wniosków
- informuje Magdalena Hoga z Biura Projektów Europejskich
Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
Mieszkańcy złożyli wnioski m. in. na realizację takich zadań
jak plac zabaw, strefa psiej aktywności, rowerowy plac zabaw,
centrum integracji dla dzieci i młodzieży, czy też rozbudowa ul.
Kościelnej o dodatkowy pas ruchu.
- Obecnie trwa merytoryczna ocena złożonych wniosków
przez właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Brodnicy - wyjaśnia Magdalena Hoga. - Ocena jest prowadzona w zakresie
zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodności gruntu będącego własnością Gminy
Miasta Brodnicy. Weryfikacji poddane zostały również listy
poparcia podpisane przez pełnoletnich mieszkańców naszego
miasta.
Weryfikacja projektów potrwa do końca kwietnia br. Od maja
mieszkańcy Brodnicy będą mogli zapoznawać się z projektami
zakwalifikowanymi do głosowania. Samo głosowanie rozpocznie się 16 maja i potrwa do końca miesiąca. Wyniki głosowanie
oraz zwycięskie projekty, które będą realizowane w 2019 roku
zostaną przedstawione 20 czerwca 2018 roku.

(rwi)

Grążawy, Koło Miejskie, a także
Państwowa Straż Rybacka. Kajakarze zbierali śmieci na odcinku Tama Brodzka - Zakole, wędkarze przy wsparciu łódek oraz
kajaków odcinek Zakole - Szabda. Straż Rybacka działała na
odcinku Zakole - Bobrowiska.
Udało się zebrać ok. 2 ton
śmieci. Najczęściej były to butelki oraz puszki po piwie i innych napojach, doniczki, odpady materiałów budowlanych,
wszelkiego rodzaju opakowania
po zanętach wędkarskich, kosiarki, chodzik dla dziecka, leżaki itp. Niestety, znów nie udało
się wszystkiego zebrać.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim uczestnikom, Urzędowi Miasta za ufundowanie
ciepłego posiłku, starostwu za
worki i rękawice, a Wojtkowi
Szulcowi za udostępnienie łodzi
wędkarskich.

Info: nadesłane

Inwestycje

Nowocześniej
na Kolejowej
W tym roku kontynuowana
będzie modernizacja jezdni i budowa ścieżki pieszo-rowerowej
przy ul. Kolejowej. Realizacja
inwestycji możliwa jest dzięki
finansowemu wsparciu udzielonemu przez miasto powiatowi.
27 marca br. w starostwie powiatowym podpisano umowę
z wykonawcą inwestycji. Prace
polegać będą m. in. na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
ścieżki pieszo-rowerowej od
szkoły rolniczej do Szkoły Podstawowej nr 2, kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji oraz
zatoki autobusowej.
Koszt inwestycji to ponad
milion 440 tysięcy zł. Z budżetu
miasta przekazano na tę inwestycję 732 tysiące złotych.

(rwi)

Urząd Miejski

Wydziały przeniesione na czas remontu
Ruszyła
termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy w ramach
projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie miasta
Brodnicy”. Jest to drugi z
kolei budynek do którego
remontu przystąpili wykonawcy.
W ramach robót wykonane zostanie docieplenie
elewacji w postaci tynku
ciepłochronnego
(zamiast
płyt styropianowych), kolorystyka budynku, demontaż
starych i montaż nowych
parapetów
zewnętrznych,
docieplenie
stropodachu
wentylowanego granulatem
z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania, wymiana części stolarki okiennej
i części stolarki drzwiowej
zewnętrznej, demontaż i wymiana instalacji centralnego
ogrzewania, wymiana części opraw oświetleniowych
świetlówkowych na oprawy
oświetleniowe typu LED wraz
z niezbędną wymianą i montażem okablowania.
Zakres prac uzgodniony
został z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budynek Urzędu Miejskiego
w Brodnicy jest jednym z

Fot. Nadesłana

Fot. Nadesłane

Dwie tony śmieci w Drwęcy

czterech zakwalifikowanych do
projektu.
- Na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych wytypowaliśmy cztery
obiekty. Są to: budynek Szkoły
Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 1, hali sportowej
przy ul. 3 Maja oraz budynek
Urzędu Miejskiego w Brodnicy
- informuje Krzysztof Hekert,
zastępca burmistrza Brodnicy.
- Dzięki szerokiemu zakresowi
prac jaki został zaplanowany
w poszczególnych obiektach
uzyskany został bardzo wysoki
wskaźnik efektywności energetycznej, co ma przełożenie
na wysoki poziom dofinansowania w wysokości 2 milionów

750 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W związku z rozpoczęciem
termomodernizacji
siedziby
Urzędu Miejskiego w Brodnicy
od 28 marca br. niektóre wydziały oraz biura znajdujące się
na drugim piętrze budynku, zostały przeniesione do sali 202
na pierwszym piętrze. Szczegółowe informacje nt. nowej lokalizacji wydziałów i biur uzyskać
można w punkcie informacji
Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

(rwi)
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Sadzimy kwiaty i nowe drzewa
Z nadejściem wiosny rozpoczęły się prace porządkowe w parkach i na brodnickich
skwerach. W maju planowane
jest drugie nasadzenie kwiatów.
W ramach prac wygrabiane są
resztki z trawników i żywopłotów,
sprzątane aleje, wykonywane cięcia pielęgnacyjne niektórych krzewów. Trawniki w Parku Chopina
zostaną poddane wertykulacji.
Trawa i krzewy zostaną zasilone
nawozami wieloskładnikowymi.
Pogoda w tym roku nie rozpieszczała, dlatego pierwsze sadzenie
kwiatów nastąpiło po świętach
Wielkanocnych. W pierwszej
kolejności posadzono 7 tysięcy
bratków i stokrotek. Kwiaty pojawiły się na wysepkach drogowych przy ulicach 3 Maja, Dworcowej i Wiejskiej, jak również przy
pomniku Wdzięczności i w donicach na rynku.
- Po 15 maja planujemy drugie
nasadzenie kwiatów w ilości ok.
10 tysięcy sztuk - informuje Karolina Czyżewska z Działu Zieleni
PGK Sp. z o.o. w Brodnicy. Będą
to głównie pelargonie, niecierpki,
begonie, kanny oraz trawy ozdobne i koleusy. Bylinami zostanie

uzupełniona rabata w Parku Chopina. Mamy nadzieję, że kolorowe
kompozycje kwiatowe spodobają
się spacerującym mieszkańcom.
Liczymy również, że uda się zrealizować w tym roku projekt dotyczący zakładania łąk kwietnych.
Jeżeli znajdziemy odpowiednie
tereny to na jesieni zostaną przeprowadzone prace przygotowujące, a następnie wysiew nasion,
i już przyszłej wiosny będzie ona
schronieniem dla pożytecznych
owadów.
W 2018 roku w mieście zostanie
posadzonych 50 nowych drzew.
Dobór gatunków uwarunkowany
jest głównie dużą odpornością na
trudne warunki miejskie lub związany jest z kontynuacją istniejących założeń zieleni.
- Powszechnie wiadomym jest,
że drzewa odgrywają ogromną
rolę przyrodniczą, ekologiczną
i estetyczną w ekosystemach
miejskich. Najczęściej wybierane
są lipy drobnolistne, dąb czerwony, dąb szypułkowy i klon zwyczajny - dodaje Karolina Czyżewska z Działu Zieleni PGK Sp. z o.o.
w Brodnicy.
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Kobieta bez barier
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa Działania Miasta Brodnicy przy współudziale Grupy
Nieformalnej „Planeta Kobiet”.
Zapraszają 16 maja do Hotelu
Stork na konferencję pt. „Kobieta bez barier”. Spotkanie
rozpocznie się o godzinie 15.00.
Konferencja poświęcona będzie utrwalaniu prawidłowych
wzorców zdrowego stylu życia
i promocji zdrowia. Skupiać się
będzie na profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet.
Podczas spotkania odbędą się
prelekcje ekspertów poświęcone tematom ważnym dla kobiet.
Będą to rozmowy z osobami
z dziedziny psychoonkologii,
psychologii, dietetyki, fizjoterapii itp.
Spotkanie pozwoli kobietom
dostrzec, że zawsze jest czas na
zrobienie czegoś dobrego dla
siebie, własnego zdrowia i piękna. Zawsze jest czas na spełnianie marzeń i osiąganie postawionych sobie celów.
Ponadto LGD Miasta Brodnicy
realizować będzie projekt „Kultura Kobiet”, w ramach którego

przeprowadzone zostaną spotkania warsztatowe z kobietami,
które opowiedzą o tym jak osiągnąć sukces, realizować siebie
i zaistnieć w świecie kultury.
Dzięki swoim wystąpieniom zainspirują i zmotywują inne kobiety do działania.
Pierwsze spotkanie z Martą
Gargas – trenerką i Biznes Mamą
odbędzie się 14 maja. Jego tematem będzie: „Ogarnij swoje
podwórko – czyli organizacja
czasu pracy”. Na 6 czerwca zaplanowano kolejne spotkanie,

tym razem z Moniką Kowalską-Aćimović – Kobietą z Mózgiem.
Poświęcone ma być budowaniu
postaw i ludzkiej świadomości
w oparciu o genetykę mózgu,
psychologię i własne doświadczenia. Spotkania odbędą się
w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30). Zadania dofinansowane zostały ze środków Powiatu
Brodnickiego.
Info: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Miasta Brodnicy
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Kalendarium ważniejszych wydarzeń
z życia królewny Anny Wazówny
1562 – Ślub rodziców Anny: polskiej królewny Katarzyny Jagiellonki
i księcia Finlandii Jana Wazy, późniejszego króla Szwecji Jana III.

Bielke. Pod wpływem młodej macochy Anna ostatecznie zmienia wyznanie z katolickiego na luterańskie.
1587 – Królewicz Zygmunt opuszcza
Szwecję i wyjeżdża do Polski w celu
objęcia tronu. Towarzyszy mu Anna.
U brzegów Gdańska Zygmunt waha
się, czy przyjąć koronę Polski. Ostatecznie godzi się za namowami Anny.

1563 – Jan i Katarzyna zostają uwięzieni na zamku Gripsholm w Szwecji
przez brata Jana - króla Eryka XIV, który obawiał się, że Jan chce pozbawić
go tronu. Rodzina została uwolniona
dopiero w 1567 roku.

1589 – Królewna Anna wraca do
Szwecji. W latach 1591-1593 Anna
przebywa w Polsce, następnie ponownie wraca do Szwecji.

1564 – Narodziny pierwszego dziecka Jana i Katarzyny - Izabelli, na zamku Gripsholm. W wieku 2 lat dziewczynka umiera i zostaje pochowana
w pobliskiej katedrze w Strängnäs.
1566 – Narodziny Zygmunta, przyszłego króla Polski (1587-1632) i Szwecji (1592-1599).
1568 – 17 lub 31 maja na zamku
w Eskilstunie w Szwecji, przychodzi na świat Anna Wazówna. Zostaje
ochrzczona w obrządku katolickim.

Herb szwedzkiej dynastii Wazów na
nagrobku ojca AW, Jana III w katedrze
w Uppsali

1569 – Ojciec Anny jako Jan III Waza
zostaje królem Szwecji i sprawuje rządy w tym kraju do swej śmierci w 1592
r. Żona Jana Katarzyna Jagiellonka koronowana na królową Szwecji.

zawarcia ślubu. W roku 1579 pojęto próby zawarcia małżeństwa Anny
z arcyksięciem Ernestem Habsburgiem. Nieudane okazały się również
próby politycznych ślubów z kawalerami z rodu Batorych: Stefanem (1578)
oraz Baltazarem (1582).

1576 – Próba skojarzenia Anny z arcyksięciem Mateuszem Habsburgiem,
a rok później z Maksymilianem w celu

1583 – Umiera matka Anny i Zygmunta, Katarzyna Jagiellonka. Jan III
bierze sobie za żonę 17- letnią Gunillę

1594 – Zygmunt zostaje koronowany na króla Szwecji i wraca do Polski.
Na straży politycznych interesów króla
w Szwecji staje Anna Wazówna, która
wedle opinii współczesnych, góruje
nad bratem inteligencją i silnym charakterem.
1595 - 1598 – Anna zamieszkuje
w zamku Stegeborg w Östergotland.
1598 – W wyniku przegranej bitwy
pod Linkoping król Zygmunta III Waza
wraz z Anną opuszczają Szwecję na
zawsze. Władza przechodzi w ręce
Karola IX Sudermańskiego. W wyniku
nagłego wyjazdu z rodzinnego kraju Anna traci swe posiadłości, stroje
i klejnoty.

1604 – Król Zygmunt III Waza ofiarowuje siostrze starostwo brodnickie.
1611 - Królewna Anna obejmuje
także starostwo golubskie. Czas spędza u boku brata na dworze w Warszawie. Latem wypoczywa w Golubiu,
zimą bywa w Brodnicy.
1623 - Anna Wazówna na stałe
opuszcza Warszawę i zamieszkuje
w podległych jej starostwach.
1625 – 6 lutego królewna zmarła
w wierze luterańskiej. Jej ciało po zabalsamowaniu pochowano tymczasowo na zamku brodnickim w sklepionym pomieszczeniu. Uroczysty
pochówek Anny Wazówny odbył się
w Toruniu 16 lipca 1636 roku z rozkazu
króla Władysława IV, bratanka królewny. Grobowiec znajduje się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Panny
Marii w Toruniu.

Portret rodziców Anny Wazówny

Wnuczka Wazów i Jagiellonów
Anna Wazówna nigdy nie została królową, choć
była dobrze wykształcona, słynęła z inteligencji, siły
charakteru i talentów dyplomatycznych. Wydawała
się wprost idealną osobą do korony, jeśli nie polskiej
lub szwedzkiej to innego kraju. Po swych przodkach
odziedziczyła cechy idealnej władczyni. Sięgając tylko
do jagiellońskich korzeni Anny, lista wielkich i zacnych
postaci jest naprawdę imponująca.

Katarzyna Jagiellonka z mężem i z synem Zygmuntem na zamku Gripsholm, obraz Józefa Simmlera, XIX w.

Matką Anny była Katarzyna Jagiellonka – jedna
z trzech córek polskiego króla Zygmunta I Starego
(syna Kazimierza IV Jagiellończyka) i księżnej Bari Bony
Sforzy. Bratem Katarzyny był Zygmunt II August. Wielki
król, wódz, twórca Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
ostatni męski potomek rodu Jagiellonów na tronie Polski. Gdyby Zygmunt August żył dłużej, (król zmarł kiedy Anna miała niespełna 4 lata) mieliby zapewne z Wazówną bliskie relacje choćby za sprawą sympatii króla
do ewangelizmu. Był czas kiedy Zygmunt II całkiem
poważnie myślał o poparciu zwolenników utworzenia
w Polsce kościoła narodowego, niezależnego od papiestwa w Rzymie. Modelem takiego kościoła, którego
głową jest osoba panująca, była Anglia.
Bardzo bliskie więzi łączyły Annę z ciotką Anną Jagiellonką. Królowa ta, ostatnia z rodu Jagiellonów na

tronie Polski, sama była bezdzietna i córkę oraz syna
swej siostry Katarzyny kochała jak swoje. Przysyłając
rozmaite podarki dla rodziny Katarzyny, Anna Jagiellonka pilnowała, aby zawsze trafiały one też do rąk
Hanusi albo Janusi - jak nazywano Annę Wazównę.
Królowa Anna Jagiellonka zdawała sobie sprawę jak
znakomitą osobistością jest Anna Waza i brała ją pod
uwagę w swych politycznych planach. Ostatecznie
to właśnie królowa Anna Jagiellonka - niedoszła żona
Henryka Walezego, wdowa po królu Stefanie Batorym
postanowiła osadzić na tronie Polski swego siostrzeńca ze Szwecji - Zygmunta Wazę. Annę zaś planowała
wydać za pretendenta do tronu polskiego, arcyksięcia
Maksymiliana Habsburga. Jak wiadomo nic jednak
z tego nie wyszło.
Anna Wazówna mimo świadomie i szczerze okazywanych więzi z rodziną Jagiellonów zawsze podkreślała swe szwedzkie pochodzenie. Do samej śmierci listy
swe zaczynała od należnych jej tytułów: z Łaski Bożej
Królewny Szwedzkiej, Gockiej, Wendeńskiej, Wielkiego
Księstwa Finlandzkiego Dziedziczki.
(sta)
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Rozmowa z Alicją Saar-Kozłowską, historykiem sztuki i muzeologiem, wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Anna Wazówna
- odkodowana zagadka
Anna Vasa – szwedzka królewna,
siostra polskiego króla, starosta na
Brodnicy i Golubiu Dobrzyniu. Poliglotka, botaniczka, mecenas sztuki,
protektorka naukowców. Nieugięta
protestantka w katolickim kraju. Pani
jako pierwsza zajęła się historią tej
niezwykłej kobiety na serio.

obciętych i niezszytych kartach, sama
naklejała zasuszone rośliny lecznicze.
W inskrypcji brodnickiego sarkofagu
[napisano], że „jej ręce i bogactwo zawsze stały otworem, dla sierot i potrzebujących, życzliwość dla strapionych,
apteka dla chorych, hojność dla dobrze
zasłużonych”.
Czytamy tam także, że Anna Wazówna „odpowiadając szlachetnie cnotom królewskim i bohaterskim, była
umysłem wykształconym, życzliwym,
dobrotliwym, z godną podziwu uprzejmością w stosunku do wszystkich,
rzadką stanowczością przewyższającą
płeć [kobiecą], dziewica najobyczajniejsza, księżniczka wspaniałomyślna,
bohaterka sławna”. A także: „mimo,
że wytrwałą w religii odwróconej
od katolickiej, a jednak nie była [tej]
wroga”- słowa, które ja sama nazywam testamentem Wazówny i które,
moim zdaniem, otworzyły drogę dla
wszelkich ekumenicznych poczynań
związanych z jej powtórnym pochówkiem w Kościele Mariackim w Toruniu
w 1995 roku, w czasie obchodów Międzynarodowego Roku Tolerancji.

Kiedy po długich poszukiwaniach
tematu pracy magisterskiej zajęłam się
pomnikiem grobowym Wazówny znajdującym się w kościele Najświętszej
Panny Marii w Toruniu szybko zorientowałam się, że wiele zagadnień dotyczących zarówno tego dzieła sztuki,
jak i dziejów jego bohaterki jest wciąż
niewyjaśnionych i wymagają dalszych
pogłębionych studiów. Właśnie wtedy
odczułam, że stoję przed wielką tajemnicą. Zagadką do rozwiązania. Jednocześnie jawną, oczywistą - i skomplikowaną, niewyjaśnioną, zakodowaną
według pewnego systemu form i znaków.
Szybko zorientowałam się też, że nie
znajdę odpowiedzi w ramach metod
stosowanych przez moją dyscyplinę.
Frapowały mnie pytania o powody
pochowania królewskiej siostry w Toruniu, o przekaz dotyczący jej życia.
Odpowiedzi można było szukać głównie w dziejach życia bohaterki oraz
życia fundatora jej pomnika grobowego, Władysława IV, w stosunkach wyznaniowych w Rzeczypospolitej w XVI
i XVII wieku. Studia źródłowe szybko
zaczęły przynosić rezultaty.
(…) Znalazłam ponad 300 jej listów,
zachował się wykaz klejnotów, relacje
z pochówku i brodnickiej profanacji
sarkofagu (1629), organizacji uroczystości pogrzebowych w Toruniu
(1636), świadectwa jej zainteresowań
botanicznych, medycznych i ziołoleczniczych, dokumenty napraw i rekonstrukcji elementów pomnika grobowego. (…) Wyłonił się [z nich] obraz
kobiety silnej, stanowczej, troskliwej
wobec poddanych i rodziny, praktykującej domową medycynę, autorytetu
w tych sprawach w rodzinie królewskiej, osoby niezłomnej w kwestiach
wyznawanej wiary luterańskiej, która
wyznaczała jej drogi postępowania
i zainteresowań. [Mam za sobą kwerendy] (…) w bibliotekach i archiwach
polskich, szwedzkich (..) niemieckich
oraz w Sekretnym Archiwum Watykańskim w Rzymie, gdzie znalazłam
potwierdzenie informacji o jej śmierci
w wierze luterańskiej, wbrew ogłoszonej plotce o powrocie do wiary katolickiej w ostatniej godzinie życia. Obecnie
swoje badania skoncentrowałam bardziej na kwestii przekazu o życiu bohaterki, zakodowanego w dziele sztuki
oraz korelacji tych treści z zachowanymi źródłami dotyczącymi biografii Wazówny.
Postacią królewny interesuję się (…)
nieprzerwanie od 1980 roku. W tym
czasie stała się mi i mojej rodzinie
osobą bliską, której w krużgankach Kościoła Mariackiego w Toruniu zapalamy
lampkę w dniu Wszystkich Świętych.
(…)
Skąd się w Polsce wzięła? Czy naprawdę była oparciem i mentorką króla Zygmunta III Wazy?
Anna Wazówna (1568-1625), córka
Katarzyny Jagiellonki [polskiej królewny i królowej Szwecji] i Jana, księcia finlandzkiego, późniejszego króla
Szwecji, wnuczka Zygmunta Starego
i Bony Sforzy (…), po raz pierwszy
przyjechała do kraju swej matki w wieku 19 lat, w roku 1587, kiedy jej brat

W tamtych czasach kobiety zostawały żonami i matkami rodzin albo
wstępowały do klasztoru. Czy można
powiedzieć, że była kobietą emancypowaną?

Alicja Saar-Kozłowska z portretem Anny Wazówny
autorstwa Grzegorza Ojcewicza
Zygmunt został wybrany królem Polski. Miała wspierać młodego władcę
w nieznanym mu kraju, pilnować, aby
wobec roszczeń nowych poddanych
nie poczynił żadnych ustępstw niekorzystnych dla Szwecji. Młodsza siostra
Zygmunta opisywana jest jako osoba
silniejsza od brata, „z lepszą głową
od niego”. (…) Była nawet brana pod
uwagę jako małżonka przyszłego króla Polski, na rzecz którego Zygmunt
mógłby zrzec się korony. (…)
Dwu lub trzykrotnie wracała do
Szwecji, gdzie brana była pod uwagę
jako regentka podczas nieobecności
Zygmunta, który został królem tego
kraju w 1592 roku. (…) W latach 15951598 mieszkała w zamku Stegeborg.
Na stałe do Polski przyjechała w 1598
roku, kiedy to po klęsce w bitwie pod
Linköping jej brat stracił prawo do korony szwedzkiej, obojgu zakazano pobytu w tym kraju, a ich dawnym poddanym utrzymywania korespondencji
oraz wszelkich kontaktów z nimi pod
groźbą kary śmierci.
W swej nowej ojczyźnie Anna od
samego początku budziła uznanie inteligencją, wykształceniem, siłą charakteru. Znajdowała jednak także adwersarzy z uwagi na swoje luterańskie
wyznanie i nieprzejednanie w kwestii
religii. Niepokoiła odprawianiem luterańskich nabożeństw na Wawelu, za co
Zygmuntowi III zagrożono klątwą. (…)
Początkowo związana silniej z dworem
królewskim, otrzymała w 1604 roku
starostwo brodnickie, a w 1611 golubskie, „na swoje wyżywienie”.(...) Opiekowała się ludnością tych terenów,
prowadziła działalność budowlaną,
stworzyła azyl wyznaniowy dla prote-

stantów. O tym wszystkim zaświadcza
jej korespondencja, w której nie brak
troski o los ludzi starych, schorowanych, potrzebujących finansowego
wsparcia lub ochrony albo pracy.(…)
Godne podkreślenia jest jej interesowanie ziołami i ziołolecznictwem oraz
medycyną i przełożenie tych pasji na
opiekę medyczną nad poddanymi i rodziną oraz wspieranie literatury ziołoleczniczej.
Swoją pierwszą aptekę miała już
w Stegeborgu w Szwecji. Potem, jak
wynika z jej korespondencji, w Brodnicy i zapewne w Golubiu, [a także] szpital we Wrockach. Źródła zaświadczają,
że (…) [biednym i chorym] udzielała
pomocy medycznej i wsparcia finansowego, zaopatrywała w żywność. Miała
też rodzaj laboratorium, gdzie własnoręcznie przygotowywała medykamenty i nie życzyła sobie wówczas żadnego
towarzystwa. Znane były jej proszki na
gorączkę, białe wody i inne lekarstwa,
o które prosił ją także dwór warszawski
(…), mimo tego, że na zamku funkcjonowała apteka królewska. Posiadała
też własny zbiór recept na różne dolegliwości. Porad udzielała bezpośrednio
oraz listownie. Sama hodowała zioła
i układała zielnik. Wsparła finansowo
wydanie 1500-stronicowego „Zielnika”
krakowskiego botanika i lekarza ubogich Szymona Syreniusza, będącego
owocem jego ponadtrzydziestoletniej
pracy. Dzieło, które przez stulecia służyło wiarygodnymi poradami w dziedzinie medycyny domowej, co, wobec
niskiego poziomu oraz małej dostępności usług medycznych, okazywało
się bezcenne. Na jednym z egzemplarzy, starannie wydrukowanym, o nie-

Była kobietą emancypowaną w kwestii swoich zainteresowań, wyznawanej
wiary, postępowania wobec innych,
ale nie w kwestii wyrażania własnych
uczuć i planów małżeńskich. Po prostu nie mogła. Nigdy nie była zamężna
choć od jej młodych lat snuto plany
wydania jej za mąż. Czasem przeszkadzało jej wyznanie – najpierw katolickie, a od 15 roku życia luterańskie,
a najbardziej polityka dynastyczna.
Jeszcze podczas jej pobytu w Szwecji
planowano jej małżeństwo z arcyksiążętami habsburskimi – Maksymilianem
lub Mateuszem (1576, 1577), a potem
Ernestem (1579); do planów związków
z arcyksiążętami powrócono po elekcji
Zygmunta III na króla Polski (1587).
Według relacji z epoki, Anna miała
akceptować jako pretendenta do swej
ręki arcyksięcia Maksymiliana. Proponowano też połączenie królewny
związkiem małżeńskim ze Stefanem,
bratankiem króla Stefana Batorego
(1578), później z Baltazarem Batorym.
Poważnym kandydatem był Jan Jerzy,
wnuk elektora brandenburskiego, ale
i te plany spełzły na niczym po wielu
latach pertraktacji. Jaki był osobisty
stosunek Anny Wazówny do tych kandydatów na jej męża, nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że jeszcze będąc
w Szwecji pokochała mężczyznę z rodu
Brahe.
Raczej nie znajdując szczęścia
w miłości, potrafiła opowiedzieć się
za dobrem innych i w swoich listach
wyraźnie pisała, że nie chce stawać
na drodze do czyjegoś szczęścia. Dała
temu dowód jeszcze w Stegeborgu,
gdzie w 1595 roku doprowadziła do
ślubu Sigrid Brahe i Johanna Gyllenstierny, wbrew woli obu rodzin. Zagwarantowała zakochanym spełnienie
ich marzeń. Wydarzenie to nazwano
środowym małżeństwem. Podobnie
postąpiła też przed swoją śmiercią
w Brodnicy, gdzie od lata 1624 roku
przygotowywała innowierczy ślub
Magdaleny von Farensbach z grafem
Ludwikiem Krzysztofem Ebersteinem.
Nie zaznała miłości jako matka, ale
wiadomo, że opiekowała się troskliwie
dziećmi swojej przyjaciółki Sygrid oraz
małym Władysławem, synem jej brata
Zygmunta, późniejszym królem Włady-

sławem IV, po śmierci jego matki Anny
Habsburżanki (1598). W panegiryku żałobnym Opitza zostało podkreślone, że
Władysław wzniósł pomnik nagrobny
w kościele mariackim w Toruniu jako
dowód „jego czci, uczucia, którym darzył szczególnie i z całej duszy [swą]
ciotkę poprzez więzy pokrewieństwa,
a rodzica ze względu na miłość”.
Jaki splot okoliczności sprowadził
ją na golubski zamek i do Brodnicy?
Najprościej jest odpowiedzieć tak,
jak przeczytałam w źródłach: „Rzeczypospolita dała jej starostwa brodnickie
i golubskie na wyżywienie”. Pewnie
i tak było. Innym powodem mogło
być to, że Anna pozostawała w wyznaniowym konflikcie z bardzo religijną
Konstancją, katolickiego wyznania drugą żoną Zygmunta III Wazy, która nie
wzbraniała się przed czynieniem siostrze swego męża uwag z powodu jej
luterańskiego wyznania. Nadanie królewnie obu wspomnianych starostw
rzeczywiście mogło zapewnić jej niezależność finansową, swobodę działania,
być może także w zakresie jej zainteresowań botanicznych, a także szansę
uporządkowania spraw religijnych na
tych terenach i – jak chce dawna literatura – stworzenie azylu wyznaniowego
dla swoich współwyznawców.
Moim zdaniem był jeszcze jeden powód (…), nigdy niewyrażony oficjalnie,
jednakże, kiedy badałam wydarzenia
ostatnich lat życia królewny, wydał mi
się prawdopodobny. Z zachowanej
korespondencji wynika, że zajmowała się ona problemami mieszkańców
podległych jej terenów, ale przez długi
czas nie mieszkała tam na stałe. Listy
potwierdzają, że sytuacja zmieniła się
od wiosny 1623 roku.
Może właśnie wtedy, starsza i coraz bardziej schorowana, postanowiła
przenieść się gdzieś dalej od dworu
i rodziny, aby umrzeć w spokoju w swej
wierze, bez kolejnych prób nawracania
jej, zwłaszcza na łożu śmierci. Tak się
jednak nie stało. Nakłaniana do powrotu do katolicyzmu, przyjęła w ostatniej
godzinie komunię od swego nadwornego duszpasterza, luteranina Andrzeja Babskiego. W rozgłoszoną plotkę
o zmianie wyznania nie uwierzyli ani
Zygmunt III Waza, ani nuncjusz papieski. W efekcie nie było jej gdzie pochować. Ciało zabalsamowane, ubrane
w królewski strój, czekało na uroczysty
pochówek w Toruniu niemal 11 lat.
W Brodnicy i Golubiu Anna Wazówna zajmowała się administrowaniem
powierzonymi jej dobrami, przebudowywała pałac, prowadziła prace
budowlane w Golubiu. Wiadomo, że
odwiedzali ją duchowni, z którymi
prowadziła dysputy religijne. Jej gościem, wysłanym przez Zygmunta III
Wazę, bywał nadworny medyk króla,
Joachim Posselius, który opisał w 1624
roku problemy zdrowotne królewny.
Odwiedzała ją też w starostwach para
królewska – Konstancja i Zygmunt.
Gościli na zamku w Golubiu w 1623
roku (i wówczas ufundowany został
istniejący do dnia dzisiejszego dzwon),
a w Brodnicy odwiedzili już bardzo
ciężko chorą Annę w październiku
1624 roku, by wesprzeć ją w trudnych
chwilach. Królewna w swych listach
pisała, że to zadanie zostało spełnione
i – na krótki wprawdzie czas – poprawił
się stan jej zdrowia.
Co wiemy o jej strojach, klejnotach,
upodobaniach?
DOKOŃCZENIE NA STR. 7

W 2003 roku
szkoła podstawowa
w Gorczenicy
otrzymała imię
Anny Wazówny
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Narodowym
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Będą nowe miejsca
w przedszkolach
lętach dostosowana będzie
dla przedszkolaków część
pomieszczeń szkoły podstawowej i powstanie dodatkowa nowa część budynku.
W Gortatowie także jest
zaplanowana adaptacja nie-

których pomieszczeń szkoły
podstawowej. Wydzielone
będą sale dla przedszkolaków, szatnia oraz miejsca
sanitarne i gospodarcze
z
odrębnym
wejściem.
Wszystkie te inwestycje

będą wykonane dzięki pozyskanym na ten cel środkom
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zainteresowanych
rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym wójt gminy zaprasza do kontaktu,
a szczegółowe informacje
na temat przyjęć dzieci do
oddziałów przedszkolnych
można uzyskać u dyrektorów szkół podstawowych
w Szabdzie (odnośnie Karbowa) i Gortatowie (także
w sprawie oddziału w Cielętach).
(jk)

Podpisanie umowy inwestycyjnej
6 kwietnia wójt gminy
Brodnica zawarł umowę
z firmą Usługi Remontowo-Budowlane
Zbigniew
Kędziorski ze Zbiczna na
rozbudowę istniejących budynków i adaptację części
ich pomieszczeń w Karbowie, Cielętach i Gortatowie
na zwiększenie liczby miejsc
w oddziałach przedszkol-

nych. Umowna wartość robót opiewa na kwotę 909
tysięcy złotych, a termin
zakończenia ustalony został
na 31 sierpnia br.
Roboty budowlane w Karbowie obejmą adaptację części Wiejskiego Domu Kultury
wraz z dobudową budynku
w kształcie litery „L”. W Cie-

Spotkanie sołtysów

Budowa kolejnych wodociągów

Bezpieczeństwo sanitarne
Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców,
a w szczególności zapobieganie
występowania zbiorowych zatruć pokarmowych w obiektach
zarządzanych przez gminę z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy w Urzędzie Gminy
Brodnica odbyła się narada sołtysów połączona ze spotkaniem
z przedstawicielami inspekcji
sanitarnej oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. Na spotkanie
zaproszono, oprócz sołtysów ,
przewodniczące Kół Gospodyń
Wiejskich oraz opiekunów świetlic wiejskich z terenu gminy.
Na spotkaniu przedstawione
zostały zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji
projektowej pod względem wymagań sanitarno-higienicznych
nowo powstałych obiektów zarządzanych przez gminę, w których planowane jest podawanie
posiłków. Omówiono szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których przygotowuje
się, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze. Robi

się to po to, aby zapobiec występowaniu zbiorowych zatruć
pokarmowych, a tym samym
zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom.
Powiatowy lekarz weterynarii
przybliżył zebranym zagadnienia
związane ze środkami podejmowanymi w celu zabezpieczenia
gospodarstw rolnych, w których
hodowane są zwierzęta przed
wystąpieniem
afrykańskiego
pomoru świń. Przedstawił również stan przygotowania i możliwości przeciwdziałania zagrożeniu oraz likwidacji wystąpienia
ognisk AFS.

Kwota
dofinansowania
projektu, zgodnie z umową
pomiędzy Gminą Brodnica
a Województwem Kujawsko-Pomorskim wynosi ponad 456 tysięcy zł.
Dzięki temu przedsięwzięciu od września bieżącego
roku zwiększy się liczba
miejsc w oddziałach przedszkolnych w Karbowie, Cielętach i Gortatowie.

Na naradzie sołtysów poruszono między innymi problemy
związane z utrzymaniem dróg
gminnych oraz wykorzystywaniem na ten cel środków z funduszu sołeckiego. Omówiono
kwestie utrzymania i udrażniania
rowów i przepustów, w świetle
prawa wodnego. Obecni na
spotkaniu sołtysi stwierdzili, że
należy uaktywnić działalność
powstałej spółki wodnej, która
może na utrzymanie rowów pozyskać środki zewnętrzne.

Sołtysi na spotkaniu

(mk)

Wójt Gminy Brodnica
podpisał 19 kwietnia dwie
umowy na roboty budowlane
z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski
Sp. z o.o. z Brodnicy, wyłonionym w drodze przetargu
nieograniczonego. W ramach
pierwszej umowy zostaną
wykonane cztery odcinki sieci
wodociągowych w Karbowie

(ul. Sezamkowa i Parcelowa), Moczadłach i Kominach
o łącznej długości około 850
m w celu zasilenia nieruchomości, na których rozwija się
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne.
Przedmiotem drugiej
umowy jest modernizacja
przepompowni ścieków
w Cielętach poprzez wykona-

Na ostatniej sesji 12 kwietnia Rada Gminy Brodnica
przyjęła uchwałę, zgodnie z
którą będzie można otrzymać
dotację na inwestycje służące
ochronie powietrza. Ruszy
wdrażanie projektu „Ekopiec”, w którym właściciele
domowych kotłowni będą
mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę pieca na
bardziej ekologiczny.
Dofinasowanie może wynieść 2 tys. zł od gminy i 2 tys.
zł od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Liczba
środków przeznaczonych na
ten cel jest ograniczona.

Dotacje na ekologiczne

Warto przy okazji przypomnieć, że gmina Brodnica
daje możliwość dofinansowa-

nie rezerwowej pompowni dla
zapewnienia niezawodnego
i ciągłego odbioru napływających ścieków.
Łączna wartość umów
wynosi 192.126 zł. Nadzór
inwestorski będzie sprawował Piotr Witkowski z firmy
Novuminż z Brodnicy.

(jki)

nia budowy indywidualnych
przydomowych oczyszczalni
ścieków. Dofinansowanie
odbywa się także w formie
dotacji. Nabór wniosków do
wyczerpania środków.
Więcej informacji na temat
obydwu dotacji można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Brodnica, Referat Planowania
Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Inwestycji, ul.
Mazurska 13, 87-300 Brodnica. pok. 311-313, tel. 56 49416-30 lub 31.
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To już historia

Reprezentacja szkoły w Gorczenicy w strojach
z epoki podczas festynu w Brodnicy w 2003 roku
i Towarzystwem Ziemi Michałowskiej po to, aby udostępnić szkole materiały związane
z Anną Wazówną (książki A. Saar-Kozłowskiej „Infantka Szwecji
i Polski...”, G. Kurkowskiej „Anna
Wazówna”).
Jesienią zorganizowano wieczór poświęcony królewnie
Annie Wazównie i zaproszono
brodnickiego historyka Jerzego
Wultańskiego oraz poetę Ryszarda Przybylskiego, który był
uczestnikiem trzeciego pogrzebu
królewny. Kółko teatralne recytowało wiersze naszego poety.
Na spotkanie przybyli rodzice
i zaproszeni goście. Jerzy Wultański opowiadał o śladach Anny
Wazówny w Brodnicy i okolicy.
Natomiast Ryszard Przybylski
bardzo dokładnie omówił cechy
charakteru Anny Wazówny.
Wiadomościami i badaniami
o Annie Wazównie podzieliła się
historyk sztuki Alicja Saar-Kozłowska. Spotkała się z dziećmi klas I-III i IV-VI. Opowiadała
o życiu i działalności Anny Wazówny oraz o swoich badaniach
prowadzonych przez wiele lat.
Jej opowiadania przeplatane
były slajdami. Na zakończenie
spotkania oprowadziła dzieci po wystawie z III pogrzebu
Anny Wazówny. Dzięki wielkiej
życzliwości A. Saar-Kozłowskiej
została udostępniona wystawa

Sadzenie pamiątkowego dębu

z III pogrzebu Królewny oraz pamiątki z prac badawczych nad
życiem i działalnością Anny Wazówny. Ponadto ojciec pani Alicji
nieodpłatnie namalował portret
przyszłej patronki szkoły.
Samorząd Uczniowski, kółko komputerowe oraz redakcja
gazetki szkolnej „Kleks” opracowała i zredagowała artykuły
o patronce. W klasach IV-VI został przeprowadzony konkurs
historyczny o życiu i działalności
Anny Wazówny, a klasa III zorganizowała turniej wiedzy o Szwecji.
Nawiązano współpracę z Zespołem Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, a także
kontakt z Ambasadą Szwedzką
w Warszawie i konsulatem generalnym w Gdańsku w celu uzyskania potrzebnych materiałów

Tradycji poświęcają wiele czasu
Wprawdzie po Świętach
Wielkanocnych zostały tylko
wspomnienia, ale z kronikarskiego obowiązku odnotujemy,
że przed nimi odbył się gminny
przegląd palm w Szczuce.
Organizowany jest przez
gminną bibliotekę. W tym roku
w przeglądzie udział wzięło

11 palm wykonanych przez
młodzież ze szkół podstawowych z Gorczenicy, Szabdy
i Gimnazjum w Szczuce oraz
z Kół Gospodyń Wiejskich w:
Szczuce, Gorczenicy, Bartnikach, Niewierzu, Mszanie,
Szabdzie, Karbowie i z Klubu
Seniora z Karbowa. Palmy są co

o Szwecji i patronce oraz integracji europejskiej. Udało się też
rozpocząć współpracę z Kołem
Wazówianek, czyli absolwentkami pierwszej szkoły w Polsce
o imieniu Królewny Anny Wazówny. 8 marca rodzice uczniów
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich wzięli udział w odczycie
Ryszarda Przybylskiego „Anna
Wazówna – kobieta niepospolita”. W szkole opracowano prezentację na płycie CD poświęconą życiu i dokonaniom przyszłej
patronki a dzięki uprzejmości
firmy „Multi” z Brodnicy zostały
wydane książki R. Przybylskiego „Śladami Anny Wazówny” i
A. Saar-Kozłowskiej „Królewna
Anna Wazówna”.
Uczniowie
klas IV-VI brali udział w biwaku
w Nowej Wsi. Mieszkali w pałacu, w którym prawdopodobnie

Odsłonięcie
tablicy
pamiątkowej

Fot. Archiwum

Z okazji 450. rocznicy urodzin Anny Wazówny - królewny
szwedzkiej, starościny brodnickiej i golubskiej, uznając jej
zasługi dla rozwoju gospodarczego, społecznego naukowego
i tolerancji religijnej początku
XVII wieku z inicjatywy samorządów Powiatu Brodnickiego,
Miasta Brodnicy, Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Miasta
Golubia – Dobrzynia rok 2018
ustanowiono Rokiem Anny Wazówny.
Przy tej okazji warto przypomnieć patronkę Szkoły Podstawowej w Gorczenicy - Annę
Wazównę oraz okoliczności
nadania tego imienia szkole.
Kiedy w 1966 roku postawiono nowy budynek szkoły w Gorczenicy, automatycznie nadano
mu imię XX-lecia PRL. Jednak ta
nazwa się nie przyjęła i trudno ją
znaleźć w dokumentach szkoły.
Dlatego podjęto inicjatywę wybrania patrona szkoły. W związku z tym prowadzono szeroką
edukację regionalną w celu
zapoznania dzieci z wybitnymi
postaciami naszej „Małej Ojczyzny”. Od początku roku szkolnego rozpoczęto planową i intensywną pracę zmierzającą do
nadania placówce imienia. Szukano wśród osób związanych
z regionem, a jednocześnie godnych naśladowania przez młodzież. Takie warunki spełniała
– królewna Anna Wazówna. Na
początku napisano projekt, który spotkał się z pełną akceptacją
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wszystkie podmioty
szkoły w pełni zaangażowały się
w jego realizację. „Kandydatura” Anny Wazówny została zaakceptowana przez społeczność
szkolną, środowisko oraz Radę
Gminy. Termin nadania imienia
szkole wyznaczono na 31 maja
2003 roku. W rocznicę urodzin
królewny.
Aktywne działania rozpoczęto
we wrześniu, nawiązując współpracę z Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną, muzeum

Fot. Archiwum

Jak Szkoła Podstawowa w Gorczenicy
otrzymała imię Anny Wazówny

roku coraz ładniejsze, wykonane z niezwykłą precyzją, każda
jest niepowtarzalna i wyjątkowa. Osoby, które je wykonują
wkładają wiele pracy i pomysłowości, poświęcając swój czas,
przyczyniają się do kultywowania tradycji ludowej związanej
z obrzędami tego święta.
Palmy biorące udział w przeglądzie gminnym wystawione
zostały także w Powiatowym
Konkursie Palm Wielkanocnych
w Ośrodku Kultury w Bobrowie.
Tam spośród zgłoszonych
52 palm wykonana przez KGW
Gorczenica palma zajęła I miejsce w kategorii kół gospodyń
wiejskich. Komisja przyznała
wyróżnienia dla Szkoły Podstawowej w Gorczenicy, Klubu Seniora Karbowo i kół gospodyń
wiejskich z Bartnik, Karbowa
i Niewierza.

(jk)

W Szkole Podstawowej
im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy odbył się
9 kwietnia gminny konkurs
„VIII Spotkanie Teatralne
u Królewny Anny Wazówny”, którego celem było
rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych i teatralnych,
rozwijanie aktywności twórczych oraz wczuwanie się
w motywy postępowania
i przeżycia bohaterów literackich. W konkursie wzięło
udział 25 młodych aktorów
ze szkół w Szabdzie i Gorczenicy z klas IV-VII. Temat tegorocznego konkursu brzmiał
„A to Polska właśnie”, aby
uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
W ramach konkursu oceniano ruch sceniczny, interpretację utworu, poprawność wymowy oraz ogólne
wrażenie artystyczne. Jury
w składzie: Aneta GiemzaBartnicka – instruktor Pracowni Teatralnej i Barbara
Wydzgowska – animator

przebywała Anna Wazówna.
W klasach I-III zorganizowano szkolny konkurs plastyczny
o Annie Wazównie oraz powiatowy konkurs literacki na legendę lub wiersz o Annie Wazównie.
Po długich i pracochłonnych
przygotowaniach uroczystość
rozpoczęto w wyznaczonym
czasie od mszy św. w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy odprawionej przez ks. prałata Bolesława
Lichnerowicza. Mszę uświetnił
występ chóru Canto Graciozo
pod kierunkiem Mirosławy Barczewskiej. Podczas uroczystego
przemarszu do szkoły dziewczynka przebrana za Annę Wazównę w asyście miejscowej
OSP i rycerzy z Bractwa Rycerskiego na czerwonej poduszce
niosła złotą koronę Anny Wazówny, udostępnioną przez ks.
prałata J. Nowakowskiego.
W odsłonięciu i poświęceniu
tablicy pamiątkowej w szkole
wziął udział także ks. bp kościoła
augsbursko-ewangelickiego Michał Wroczyński. Wreszcie przyszedł czas na wystąpienia gości
oraz inscenizacje przedstawione przez uczniów. Był to dzień
pełen radości i życzliwości. Do
szkoły, do Gorczenicy wkroczyła
historia, mianowicie wiek XVII
i wybitna jego reprezentantka –

królewna Anna. Uczniowie klas
I-III wystawili bajkę „Królewna
Anna Wazówna” a z klas IV-VI –
sceny dworskie oraz rozprawę
sądową: „Czy Anna Wazówna może być patronem Szkoły
Podstawowej w Gorczenicy?”.
Prawie wszyscy uczniowie biorący udział w uroczystości, aby
stworzyć odpowiednią atmosferę i przybliżyć czasy Anny Wazówny, zostali przebrani w stroje
tej epoki.
Zostały także zaprezentowane
jubileuszowe wydania książek:
Alicji Saar-Kozłowskiej oraz Ryszarda Przybylskiego poświęcone Wazównie. Aby uświetnić
fakt nadania imienia szkole,
przyjęto zwyczaj, aby prymus
szkoły posadził drzewo dębu. Po
raz pierwszy w nowo założonym
ogrodzie „Anny Wazówny” posadzono dąb jej imienia.
Trudno w kilku zdaniach
przedstawić tak wielkie przedsięwzięcie, w którym brali udzial
wszyscy pracownicy szkoły,
uczniowie oraz wielu rodziców.
Od tego czasu 31 maja stał się
świętem szkoły. Wtedy urządzane są konkursy, wycieczki, zabawy, przedstawienia związane
z patronką szkoły. Szkoła jest
dumna z imienia Królewny Anny
Wazówny, o czym niech świadczy cytat zaczerpnięty z Jej sarkofagu napisany przez ludzi znających Ją osobiście:
„…Bohaterka sławna.
Której ręce i bogactwo zawsze
Stały otworem dla sierot i potrzebujących,
Życzliwość dla strapionych,
apteka dla chorych,
Hojność dla dobrze zasłużonych…”
Opracowano na podstawie
materiału pt. „Z historii szkoły
w Gorczenicy” przygotowanego przez: Elżbietę Krajnik, Laurę Bartnicką, Beatę Kłosowską,
Dorotę Prątnicką, Wiolettę
Szwarc.

(jk)

Spotkanie teatralne
u królewny Anny Wazówny
kultury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szabdzie, najlepszy aktor
– Adrian Kostępski; II miejsce
Szkoła Podstawowa w Gorczenicy, najlepszy aktor – Zuzanna
Ojewska.
Po części konkursowej Aneta Giemza-Bartnicka przeprowadziła dla uczniów warsztaty
teatralne, zwracając uwagę na

poprawność dykcyjną i językową oraz umiejętność wyrażania
uczuć i emocji.
Miłośnicy sztuki
teatralnej
otrzymali nagrody ufundowane
przez Gminę Brodnica. Były to
książki o treści patriotycznej.
Konkurs o Annie Wazównie
przygotowała Laura Bartnicka.

Po wręczeniu nagród

E.K.

W Gminie Brodnica

nr 3, kwiecień 2018

Wiosenny wyścig
Gminne zawody sportowe dla klas I-III „Wiosenne
wyścigi” odbyły się 27 marca w Szkole Podstawowej
w Szabdzie. Brały w nich
udział dzieci ze szkół w Gorczenicy, Gortatowie, Szabdzie oraz szkoły filialnej
w Cielętach. Przeprowadzono 10 konkurencji. Zawodnicy byli podzieleni na cztery
kolorowe zespoły.
Wyniki wraz ze składem
drużyn:
I miejsce – grupa „Zieloni”:
Mateusz Badaczewski, Dawid
Badaczewski, Antonii Tydryszewski, Hubert Truściński,
Aleksander
Lewandowski,

Adrian Brokos, Zuzanna Dąbkowska, Patrycja Truścińska,
Nikola Pankowska, Jagoda
Kwiatkowska, Zuzanna Bartkowska, Joanna Berent;
II miejsce – grupa „Niebiescy”: Monika Zamkowska,
Jagoda Skowrońska, Hubert
Szymański, Kacper Kosiorek,
Zuzanna Przeździęk, Amelia
Olejnik, Joanna Filipska, Tymoteusz Zalewski, Martyna
Szymańska, Jakub Brodziński, Szymon Domżalski, Maciej Śnieżawski;
III miejsce – grupa „Czerwoni”: Kamil Wenderholm,
Laura Jaworska, Piotr Ciechański, Zofia Brzezińska,

Piotr Paśniewski, Aleksandra Siedlecka, Antonina
Szalkowska, Lidia Borysiak,
Mikołaj Drumiński, Szymon
Sosiński, Alicja Stachurska,
Hubert Kuczbański;
IV miejsce - grupa „Żółci”:
Nina Osowska, Agata Zawadzka, Bartosz Gościnny,
Nikola Fijałkowska, Paulina
Pankowska, Hubert Marcinkowski, Kinga Jarosz, Patrycja Szczepańska, Jan Grabkowski, Jędrzej Stankowski,
Jakub Wojciechowski, Paweł
Witkowski.
Zawody przeprowadziły
Marta Wojdyło i Izabela Rupińska - nauczycielki wycho-

wania fizycznego w szkole
w Szabdzie. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe
dyplomy, medale, nagrody
rzeczowe oraz słodki poczęstunek. Fundatorem nagród
była Gmina Brodnica.
(AŚ)

Gminne eliminacje w Gorczenicy

Turniej bezpieczeństwa na drodze
W Szkole Podstawowej
w Gorczenicy odbyły się 5
kwietnia gminne eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjum
oraz szkół podstawowych
z terenu gminy Brodnica.
Turniej ma na celu inspirowanie uczniów i nauczycieli
do pracy na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
popularyzowanie roweru jako
bezpiecznego środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Uczestnicy najpierw rozwiązywali testy z wiedzy teoretycznej
a następnie brali udział w części
praktycznej polegającej na
sprawdzeniu ich umiejętności
jazdy na rowerze oraz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zliczeniu wszystkich
uzyskanych przez uczestników
punktów ostateczna klasyfikacja w turnieju przedstawia się
następująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Gorczenicy w składzie:
Bartosz Kristoforski, Nikola
Dzwonkowska, Piotr Grabowski,

Anna Wrońska; II - Szkoła Podstawowa w Szabdzie: Aurelia
Jankowska, Julia Kaczyńska,
Bartłomiej Przeradzki, Bartłomiej
Zieliński; III - Szkoła Podstawowa w Gortatowie: Kinga
Kułakowska, Natalia Pawłowska, Adrian Jabłoński, Damian
Kaźmierczyk.
Gimnazjum w Szczuce
reprezentowały dwie drużyny. I miejsce zajęła drużyna
w składzie: Robert Dembek,
Wiktoria Dolega, Jakub Piecek;
II - drużyna w składzie: Karolina

Toczyska, Miłosz Panter, Patryk
Robakowski.
Wójt gminy Brodnica Edward
Łukaszewski wręczył nagrody
uczestnikom turnieju oraz podziękował policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy za udział w sędziowaniu
zawodów. Szkoła Podstawowa
w Gorczenicy oraz Gimnazjum
w Szczuce będą reprezentowały
Gminę Brodnica w eliminacjach
powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
(SCz)
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Konkurs recytatorski przedszkolaków
W szkole filialnej w Cielętach 26 marca odbył się
Gminny Festiwal Twórczości Przedszkolaków – konkurs recytatorski pt. „Wielkanoc oczami dziecka”.
Brały w nim udział dzieci
z czterech oddziałów przedszkolnych: przy Szkole Podstawowej w Gortatowie,
dwóch przy Szkole Podstawowej w Szabdzie i jednego
przy Szkole Podstawowej
w Gorczenicy.
Dzieci recytowały wiersze
w dwóch kategoriach wiekowych: 3-5 latki oraz 6-7 latki.
Ocenę występów przedszkolaków prowadziła komisja konkursowa w składzie:
Ewa Gęstwicka - emerytowana nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej, Małgorza-

ta Zarembska - kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce, Joanna Bonawenturska - pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szczuce, oddział Mszano.
Nad przebiegiem konkursu
czuwała Maryla Wolentarska, kierownik szkoły filialnej
w Cielętach.
W każdej grupie wiekowej było 14 uczestników,
spośród których wyłoniono
trzech zwycięzców.
Z
grupy
3-5-latków:
I miejsce zajęła – Zofia Świderek z oddziału przedszkolnego przy SP w Gorczenicy,
II– Szymon Kołakowski z oddziału przedszkolnego przy
SP w Gortatowie, III – Anna
Brach z oddziału przedszkolnego przy SP w Gorczenicy.

Z
grupy
6-7-latków:
I miejsce – Natalia Cegielska
z oddziału przedszkolnego
w Karbowie przy SP w Szabdzie, II – Agata Burszta z oddziału przedszkolnego przy
SP w Gortatowie, III – Lena
Szymańska z oddziału przedszkolnego przy SP w Gortatowie.
Wójt gminy Brodnica
Edward Łukaszewski wręczył dzieciom uczestniczącym w festiwalu nagrody
w postaci książek i dyplomów. Oddziały przedszkolne otrzymały pamiątkowe
dyplomy i książki z bajkami
za udział w konkursie. Fundatorem nagród była Gmina
Brodnica.
M.W.

Podróże kształcą
W wyniku otwartego konkursu
ofert na wspieranie zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
w roku 2018 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Przyjaciół Wsi
Karbowo otrzymało dotację z budżetu Gminy Brodnica na realizację
proponowanego zadania publicznego. Zgodnie z umową stowarzyszenie zorganizowało 14 kwietnia
wycieczkę do Warszawy.

Zmiany w szacowaniu
szkód łowieckich
Od 1 kwietnia tego roku
weszła w życie ustawa, która
zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez
niektóre zwierzęta łowne w
uprawach i płodach rolnych.

Rozpoczęła się ona od zwiedzania Sejmu RP. Zaproszenie
otrzymano od posła Zbigniewa
Sosnowskiego, który także oprowadzał uczestników po salach i korytarzach.
Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Stadionu Narodowego trasą pod nazwą - „Piłkarskie
emocje”, na której można było zobaczyć m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane

Przed Stadionem Narodowym

W holu sejmowym

podczas meczów reprezentacji
Polski w piłce nożnej oraz centrum
medialne PGE Narodowego, które
przeznaczone jest dla dziennikarzy.
Ostatnim punktem było przedstawienie w Teatrze „Kamienica”.
W komedii pt. „Trzecia młodość
Bociana” założyciel teatru Emilian
Kamiński wystąpił w potrójnej roli
– dramaturga, reżysera i tytułowego bohatera. Jan Bocian, muzykant i niezrównany uwodziciel, po
śmierci drugiej żony kończy z wy-

godnym, ale nieco nudnym życiem w Królowym Moście i rusza
na podbój Warszawy. Czy prawdą
okaże się przysłowie, że z rodziną
to najlepiej na zdjęciu? A może
nabierze zupełnie nowego znaczenia?
Wycieczka była okazją do integracji lokalnej społeczności, wzbogaciła uczestników kulturowo,
a także dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych emocji.
(jk)

Od tego dnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do
organów wykonawczych gmin
(wójtów) właściwych ze względu
na miejsce wystąpienia szkody.
Szacowania szkód dokonuje
zespół złożony z przedstawicieli
jednostki pomocniczej gminy
(sołtysa tego sołectwa, w którym
wystąpiła szkoda w uprawach),
dzierżawcy lub zarządcy obwodu
łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza
upraw.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich
zobowiązany jest dzierżawca lub
zarządca obwodu łowieckiego.
Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu
łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania
protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono
odwołania.
Więcej informacji można
uzyskać w Urzędzie Gminy
Brodnica, Referat Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji, ul. Mazurska
13, 87-300 Brodnica. pok. 311313 lub tel. 56 494 16 30 lub 31.

(jk)
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Głowa lepsza od królewskiej
Katarzyna Jagiellonka będąc gorliwą katoliczką otaczała się duchownymi tej
wiary. To zapewne królewscy kapelani wśród których
nie brakowało jezuitów, byli
pierwszymi nauczycielami
zarówno młodego Zygmunta, jak i Anny. Z zapisków
źródłowych wiadomo, że
nauczycielami
Zygmunta byli też m.in. luteranie:
Szwed Nils Rasz oraz inflantczyk Arnold Grothuzen.
Niewykluczone, że uczyli
oni również królewnę.
Natura obdarzyła Annę
wysoką inteligencją, wieloma zdolnościami, sprytem,
bystrością umysłu i siłą
woli. Królewna szybko przyswajała sobie wiedzę z różnych dziedzin. Była ciekawa
ludzi i świata. Miała miłą powierzchowność. Zdając sobie sprawę, że w przyszłości
córka stanie się obiektem
małżeńskich zainteresowań,
rodzice postarali się, aby
Anna poznała również języki
obce. Wazówna opanowała
więc język polski, szwedzki,
niemiecki (w którym często
pisała listy), włoski, francuski, a nawet łacinę, której
znajomość stanowiła nie
lada wyzwanie.
W roku 1578 Anna poznała swą ciotkę królową Annę

Z kolei królowa Anna botaniczne
zainteresowania
odziedziczyła po swej matce królowej Bonie. Jednak
nie tylko dary natury były
obiektem zainteresowania
królewny Anny. Pociągałą ją
również literatura teologiczna (rozprawy Lutra) oraz hi-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 6
(…) W panegiryku żałobnym Opitz
wspomniał o muzycznych zainteresowaniach królewny. Napisał, że (…) [zaangażowanie religijne wyrażała] „nie tylko milczącą pobożnością, lecz także śpiewem,
hymnami, pochwałami Boga i pieśniami.
Dlatego w osobnej izbie, w przedsionku,
stało wszędzie wiele (…) instrumentów
muzycznych, na których biegle grała
wprawnymi palcami i pięknym głosem
śpiewała” (…). Wiadomo też, że interesowała się literaturą teologiczną i chętnie na te tematy dyskutowała, zapraszając i godząc zwaśnione strony w swoich
włościach. O zainteresowaniach botanicznych, tak istotnych dla królewny,
wspomniałam już wcześniej.
O strojach Anny Wazówny wiemy niezbyt wiele. Najlepszym, pewnym źródłem jest jej figura nagrobna
w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Toruniu, zaś literackim krótka wzmianka na ten temat
w panegiryku żałobnym napisanym
przez niemieckiego poetę Marcina
Opitza. Czytamy tam: „Ona zaś dla
siebie nie domagała się niczego z wielkiego rozgłosu sławy, z blasku diademów i tytułów poza niewielką dumą
na własnym czole, niczego ze swoich
zwycięstw i triumfów poza radością
i ulotną ludzką uciechą. Czy prostoty?
W zaciszu domowym suknie eleganckie, a w świątyni raczej ozdobne. Publicznie królewskie, jednak prawie zawsze czarne i bez przepychu”. W obu
przypadkach utrwalona została, w kamieniu i słowem, informacja o strojach
eleganckich, raczej ciemnych, skrojonych na modłę hiszpańską.
Fragmenty ubioru Anny Wazówny
zachowały się w krypcie jej pomnika
grobowego. (…) Mogły należeć do jej
codziennej garderoby: jedwabny czepek z siateczką na włosy z wpiętymi
srebrnymi szpileczkami, sztuczne warkocze, pończochy.

storyczna, medycyna, chemia, muzyka i malarstwo,
co pozwoliło w przyszłości
stawiać ją w gronie najważniejszych mecenasów
sztuki i nauki epoki baroku
w Polsce. Interesowała ją
także dyplomacja.
Współcześnie Annie dostojnicy wyżej oceniali dyplomatyczne umiejętności
Anny niż jej brata Zygmunta. Znając talenty siostry, po
objęciu tronu szwedzkiego, Zygmunt uczynił Annę
swym namiestnikiem pilnującym spraw w tym kraju.
Z tego zadania wywiązała
się najlepiej jak potrafiła,
stawiając czoła starającemu
się o tron szwedzki Karolowi
Sudermańskiemu.
(sta)

Suknię, w której królewna została
wyobrażona w nagrobku w Kościele
Mariackim w Toruniu, przedstawiono
według mody hiszpańskiej. Jest długa
i zakrywa buciki. W górnej partii ma
spiczasto zakończony stanik, dolna jest
rozkloszowana. Pod szyją znajduje się
okazała kryza, na ramionach ukształtowano uniesione, półkoliste naramienniki; zewnętrzne rękawy, długie
do samej ziemi, są otwarte i odsłaniają
spodnią suknię zdobioną lamówką. Na
głowie ma okazały diadem zdobiony
gęsto naszywanymi perłami. Grobowa
suknia Anny w ujęciu rzeźbiarskim była
zapewne biała jak alabaster, z którego
ją wykonano, zdobiona złoceniami.
Biel jako symbol czystości i zwycięstwa akcentowano w uroczystościach
żałobnych Wazówny w Toruniu w 1636
roku z polecenia króla Władysława IV,
bratanka zmarłej, fundatora uroczystości i nagrobka. (…)
(…) Jest jeszcze jedno źródło, które
może nam wskazać sposób ubierania
się królewskiej siostry. Jest nim tak
zwana Rolka sztokholmska, ukazująca
uroczysty wjazd Zygmunta III Wazy
i jego drugiej małżonki Konstancji
Austriaczki do Krakowa w 1605 roku.
W krytym ozdobnym powozie jadą
cztery damy. Jedną z nich (…) jest najprawdopodobniej królewska siostra
Anna – ubrana w czarne odzienie ze
złotymi lamówkami na kołnierzu, z wysoką białą, niezbyt obficie zmarszczoną
kryzą i w charakterystycznym okazałym diademie. (…)
Jak wynika z listów (…) w kwestii
strojów musiała być raczej oszczędna,
skoro na planowany na brodnickim
zamku ślub Magdaleny von Farensbach polecała przerobić starte suknie
„leżące po próżnicy” (…).
Historia biżuterii królewny to cała
skomplikowana, burzliwa i tajemnicza
opowieść. Wiadome, że jako księżnicz-

Nie tylko zielnik…
Botanika i ziołolecznictwo zajmowały szczególne miejsce w życiu Anny
Wazówny. Królewna nie
tylko studiowała ówczesne
księgi poświęcone botanice, ale również sama prowadziła badania naukowe.
Celowi temu służyć miało
m.in. założenie ogrodu
botanicznego w Golubiu,
w którym hodowała rzadkie
rośliny (m.in. tytoń) i lecznicze zioła. Interesowała ją
nie tyle ozdobna, lecz praktyczna strona życia roślin.

Ogród w Łobzowie
Jagiellonkę, która mocno
pokochała swą siostrzenicę. Oprócz brata Zygmunta Anna Jagiellonka była
najbliższą sercu Anny osobą w Polsce. Działo się tak
do śmierci królowej Anny
(9 września 1596 roku). To
zapewne właśnie od ciotki,
podczas pobytów w przypałacowym ogrodzie w Łobzowie, młoda królewna przejęła zamiłowanie do kwiatów,
ziół leczniczych, ogrodnictwa i botaniki.
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Do najmilszych zajęć królewny należało jak wskazywali jej współcześni: „przechadzać się po ogrodzie,
sadzić szkółki drzew, pielęgnować kwiaty, zbierać rośliny żyjące na swobodzie,
zasadzić te, które potrzebowały specjalnej opieki, badać ich właściwości
i użytek, rozprawiać o nich
z biegłymi w sztuce lekarskiej, najczęściej z pewnym
Włochem, przyrządzić je
jako lekarstwa dla ulgi chorym, wyciągać z nich soki
i treści”.

badaczy, Anna sfinansowała m.in. wydanie katalogu
roślin rosnących w okolicach Krakowa autorstwa
Gabriela Joannicego.
Największą jednak zasługą królewny było pokrycie
kosztów wydania w 1613
roku Zielnika - wielkiego
dzieła profesora Akademii Krakowskiej Szymona Syreniusza. Księga ta
o znaczeniu europejskim,
stanowiła plon 40 lat badań Syreniusza nad roślinami medycznymi. Naukowiec ukończył ją tuż przed
śmiercią 29 marca 1611
roku. Wszystko wskazywało na to, że z braku pieniędzy na opublikowanie dzieła ogrom pracy badacza
zostanie zaprzepaszczony.
Na szczęście przyjaciel
i egzekutor testamentu Sy-

reniusza – Gabriel Joannicy
znalazł mecenasa wydania
księgi. Była nią oczywiście
wielka miłośniczka botaniki
i ziołolecznictwa królewna
Anna. Wazówna spieniężyła na ten szlachetny cel
część swych klejnotów.
Zielnik był dziełem wręcz
monumentalnym.
Liczył
1584 strony tworzonych
przez pięć ksiąg i 719 rozdziałów. Był bardzo bogato ilustrowany (ponad 700
rycin). Informował o morfologii i fizjologii roślin,
uprawie oraz znaczeniu
leczniczym. Nakład liczył
900-1000 sztuk.
Jeśli Anna Wazówny nie
została nigdy panującą
królową, to śmiało można
uznać ją za królową polskiej botaniki.
(sta)

Z zebranych przez lata
ziół Anna sama sporządziła zielnik roślin leczniczych
przechowywany aż do końca XVIII wieku w bibliotece
Radziwiłłów w Nieświerzu.
Niestety, zaginął on w wyniku wojennych zawieruch.
Doceniając pracę innych

ka szwedzka posiadała własne klejnoty,
mogła je też odziedziczyć po zmarłej
w 1583 roku matce. Jej kolekcja mogła
rozwinąć się także w związku z planowanym przez wiele lat ślubem z Janem
Jerzym (…). Zestaw mogły wzbogacić
też precjoza zmarłej ciotki Anny Jagiellonki. Jednakże, kiedy wraz z Zygmuntem opuszczała Szwecję po klęsce
brata pod Linkoping, pozostawiła nie
tylko wszystkie swoje nieruchomości
i przyjaciół, ale także stroje i klejnoty.
Jest prawdopodobne to, że niektóre
elementy jej biżuterii były nie tylko podarunkami od brata, ale także zostały
samodzielnie przez niego wykonane jak słynna bransoleta Wazówny, o której najpierw przeczytałam w szwedzkich osiemnastowiecznych źródłach,
a potem odnalazłam ją w zbiorach
królewskiej zbrojowni Livrustkammaren w Sztokholmie. (…) Wspomniany
klejnot był, być może, jednym z tych,
które skradziono w czasie brodnickiej
profanacji w 1629 roku.
Niezwykle ciekawa i sensacyjna jest
historia planowanej potajemnej sprzedaży klejnotów królewny znanemu
z zamiłowania do kosztowności i drogich kamieni carowi moskiewskiemu
Dymitrowi Samozwańcowi. Zachował
się pamiętnik zaufanego dworzanina
Zygmunta III Wazy Stanisława Niemojewskiego, któremu królewna powierzyła precjoza o ogromnej wartości
70.000 ówczesnych złotych (dziś wartych wielokrotnie więcej) i zleciła ich
sprzedaż carowi, być może licząc na
pozyskanie środków na zaspokojenie
swoich przyrodniczych zamiłowań.
Niemojewski wiózł kosztowności owinięte w jedwabną tkaninę, włożone do
specjalnej żelaznej skrzyneczki zielono
malowanej. Zaprezentował je carowi
i pozostawił w celu dokładnego ich
obejrzenia, ale następnego dnia władca stracił życie, a dworzanin królewski

popadł w trzyletnią niewolę. Klejnoty
udało się jednak po długich staraniach
odzyskać za poświadczeniem specjalnym kwitem, dzięki czemu zachował
się ich spis. Były tam między innymi
kanaki (naszyjniki), manele (bransoletki), sztuki z rubinami, szmaragdami,
perłami, diamentowe tabliczki, garnitury klejnotów z dwiema perłami, takie,
jak ten stanowiący śmiertelny zestaw
precjozów Wazówny na toruńskiej figurze nagrobnej. (…)
Taki zestaw klejnotów z dwiema
perłami wyobrażono także na grafice
przedstawiającej Annę Habsburżankę, zmarłą w 1598 roku pierwszą żonę
Zygmunta III; także Anna Jagiellonka
na tak zwanym portrecie koronacyjnym ma podobną biżuterię. Klejnoty te
zatem istniały naprawdę. Być może był
to komplet szczególnie cenny, królewski, którego posiadanie, a zwłaszcza
noszenie dodawało osobie splendoru
i monarszej godności. Współcześni
mieli oceniać wartość klejnotów Anny
Wazówny na około 200 000 talarów. Legenda tych bogactw musiała być duża,
skoro wkrótce po śmierci królewny jej
nadwornego duszpasterza Andrzeja
Babskiego wtrącono do lochu za rzekome ukrycie skarbu Wazówny.
Wiadomo też z listów królewny, że
drogie kamienie służyły jej nie tyko do
ozdoby. Jak to wówczas bywało, perły
stosowała w celach leczniczych, choć
sama twierdziła, że nie czuła się po
nich dobrze.
Czy przy okazji Roku Anny Wazówny uda nam się wywołać większe zainteresowanie tą postacią, a przy okazji stworzyć nową markę promocyjną
regionu?
Sądzę, że w 2018 roku zainteresowanie postacią królewny Anny Wazówny
wzrośnie w naszym regionie, a dzięki

echom zaplanowanych obchodów
oraz dzięki przypomnieniu filmów
o tej bohaterce, także w całym kraju.
Służyć temu będą prelekcje, konkursy
wiedzy(…), trasy turystyczne, obchody urodzin Anny w maju (17 lub 31),
wystawy i publikacje oraz jarmark ekologiczny w Brodnicy i obchody imienin
królewny na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Pojawią się też zapewne specyfiki
kulinarne(…), przypomniane zostaną
po raz kolejny ziołolecznicze recepty
pochodzące ze starych zielników. (…)
Wszystkim zainteresowanym postacią (…) życzę miłych chwil przy lekturze poświęconych jej publikacji, wspaniałych doznań podczas zwiedzania
Brodnicy i Golubia-Dobrzynia oraz Kościoła Mariackiego w Toruniu. Jestem
też wdzięczna za zaangażowanie się
w obchody i uczczenie 450. rocznicy
urodzin postaci, która towarzyszy mi
przez całe moje zawodowe życie, czyniąc je ciekawszym i pełniejszym; która pozwoliła mi przeżyć głęboko dzieje
człowieka, który już dawno odszedł, ale
zostawił po sobie dobrą pamięć. Badanie jej dziejów zaprowadziło mnie do
wielu ciekawych, zapewne nigdy niepoznanych w innej sytuacji, zakątków
Europy, otworzyło drzwi archiwów,
bibliotek, domów różnych osobistości (…). Dzięki mojej pracy badawczej
nad biografią Anny Wazówny zostałam też zaproszona na królewski obiad
w Warszawie, a król Szwecji Karol XVI
Gustaw przyznał mi Order Gwiazdy Polarnej.
Także i dziś w związku z losami królewny poznaję nowych ludzi – ku mojej
radości.
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Pani
z wachlarzem
Chociaż Anna Wazówna
lubiła malarstwo, nie chciała być portretowana. Będąc
kandydatką dla wysoko urodzonych kawalerów z rodu
Habsburgów czy Batorych,
musiała niejednokrotnie dać
się sportretować, choćby
w miniaturze. Niewykluczone, że bliski jej prawdziwemu
obliczu obraz spoczywa nadal
nierozpoznany w jakimś muzeum i kiedyś zostanie przedstawiony. Oko miłośników
malarstwa oraz badaczy życia
królewny musi więc nadal
pocieszać obraz, który uchodzi za portret Anny Wazy. Na
zamku Gripsholm wisi dzieło
opisane jako „Pani z wachlarzem”.
Obraz przypisywany jest
Jakobowi Henrikowi Elbfasowi - szwedzkiemu malarzowi
z Inflant. Ze znanych jego dzieł
wymienia się przede wszystkim wizerunek szwedzkiego
hrabiego Axela Oxenstierny.
Dziś w Szwecji badacze mają
coraz więcej wątpliwości czy
„Pani z wachlarzem” to faktycznie córka króla Jana III.
Znaczne różnice zdań u badaczy wzbudza także autor dzieła. Obraz przedstawia postawną damę ubraną w aksamitną,
haftowaną złotymi nićmi suknię. Kobieta opiera dłoń na
pokrytym obrusem meblu,
a w drugiej dłoni trzyma wachlarz. Po obu stronach postaci wisi podwinięta kotara.
W 1917 roku ceniony polski malarz Wacław Piotrowski
(uczeń Konrada Krzyżanow-
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Nowa brodnicka starościna

Portret z Gripsholmu

Obraz warszawski

skiego i Stanisława Lentza)
namalował dwa obrazy kojarzone z Anną. Pierwszy był
kopią obrazu gripsholskiego,
drugi tzw. warszawski, różnił się m.in. brakiem kotary.
Domalowano na nim także
dwa herby: rodziny Wazów
oraz herb Rzeczpospolitej
z czasów Zygmunta Wazy.
Pod herbami widnieje napis:
Anna Wasa 1568-1625.

czycówna przed laty wysunęła hipotezę jakoby obraz
z Gripsholmu nie przedstawiał Anny Wazówny – córki
Jana III Wazy, lecz ukazuje
Annę Katarzynę Wazównę –
córkę króla Zygmunta III Wazy
żyjącą w latach 1619-1651.

Pierwszy obraz Piotrowskiego został zniszczony lub
zaginął podczas wojny (jest
tylko jego fotograficzny negatyw). Drugi, warszawski,
o wymiarach 190 na 92 cm
przetrwał wojnę i znajduje
się w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Na jego podstawie Muzeum Regionalne
w Brodnicy zamówiło kopię,
która wisi dziś w Sali Wielkiej
Pałacu Anny Wazówny.
Znana badaczka malarstwa polskiego Janina Rusz-

Uzasadniając tę tezę, badaczka wskazywała, że na
obrazie warszawskim, oprócz
herbu Wazów, znajduje się
herb Rzeczpospolitej Obojga
Narodów z czasów Zygmunta
III. Anna Wazówna jako królewna szwedzka nie używała
tego herbu, lecz wyłącznie
rodowego godła Wazów czyli
snopka. Zdaniem badaczki życia Anny Wazówny – Alicji Saar-Kozłowskiej za najbardziej
prawdopodobny wizerunek
Anny należy uznać jej portret
nagrobkowy z Torunia.

(sta)

Prawdopodobnie miejsce pierwszego
pochówku Anny na brodnickim zamku

Znajdująca się na ziemi
chełmińskiej Brodnica wydawała się niemal idealnym
miejscem dla Anny. Leżała
blisko Torunia uchodzącego za ważny ośrodek myśli
protestanckiej i stosunkowo
blisko Gdańska, w którym
znalazło schronienie wielu
uchodźców politycznych ze
Szwecji.
W
Brodnicy
mieszkał
Erazm Gliczner, kaznodzieja
prowadzący ożywioną działalność luterańską. Żyli tu
także w swobodzie wyznania
wiary inni zacni ewangelicy.
Pozwoliło to Annie w miarę szybko nawiązać kontakt
z otoczeniem. Przybywając
w 1605 roku do Brodnicy,
37-letnia Wazówna spotkała
się jednak ze dużą niechęcią
szlachty ziemi chełmińskiej.
Ta ostatnia uznawała Annę za
osobę obcą i niepożądaną do
takiego stanowiska.
Obawiano się, że przynoszące spore dochody starostwo zostanie doprowadzone
do ruiny przez nieznającą się
zupełnie na sprawach gospo-

Domowa apteczka królewny
Starostwo brodnickie słynęło ze sporych dochodów. Było też całkiem zasobne i obejmowało
18 wsi, sporo folwarków, młyny i siedem jezior.
Dzięki zaradności swego nadwornego marszałka, królewna mogła z czasem poświęcić się
swym ulubiony pasjom, czyli ziołolecznictwu.
Nie wiadomo czy również w Brodnicy w przypałacowym ogrodzie kazała Anna posadzić przywieziony jej z Turcji tytoń - roślinę wielce wtedy
osobliwą. Pewne jest natomiast, że miejsc do
zbiorów ziół w Brodnicy nie brakowało.
Wzorem Warszawy i Golubia w swej brodnickiej rezydencji miała Anna laboratorium, w któ-

Aby trochę uspokoić swój
katolicki dwór i duchowieństwo, Zygmunt III Waza postanowił osadzić swą mądrą,
lecz religijnie niewygodną
siostrę gdzieś dalej od Warszawy. Okazja nadarzyła się
w roku 1604, kiedy zmarła
wdowa po staroście brodnickim Rafale Działyńskim Zofia
Działyńska. Król nadał Annie
starostwo brodnickie, licząc,
że po wyjeździe jego siostra
nie będzie już tak częstym
gościem na dworze, jak dotąd. Luteranizm Anny był solą
w oku otaczających monarchę jezuitów i wielu ważnych,
wpływowych senatorów.

rym sporządzała lekarstwa wedle własnych recept. W listach Anny Wazówny do Urszuli
Meierin - ochmistrzyni dworu królewskiego wysyłanych z Brodnicy od lipca 1624 do 28 stycznia 1625 roku, pojawiają się zapiski rzucające
światło na „medyczną” działalność Wazówny.
W księdze recept starościny znajdował się np.
bliżej niepoznany biały proszek na zbicie gorączki, który słała na boleści królewskiego brata. Dla
Zygmunta przygotowywała bandaże na chore
kolano, które przyniosły cierpiącemu ulgę.
Na bóle uszu królewna zalecała bratu olejek
z drzewa migdałowego, który kazała przygotować w swojej aptece. Na czerwoną biegunkę przesłała do Warszawy buteleczki „białej
wody”. Z Brodnicy na dwór warszawski słała
sok do pędzlowania chorych dziąseł, a w celu
przeprowadzenia kuracji zalecała spożywanie
rzeżuchy i płukanie ust świeżą wodą. Sok z warzuchy lekarskiej zalecała Anna na bóle zębów.
Za skuteczny w tej dolegliwości uznaje pokrojony chrzan zalany reńskim winem. Na żółtaczkę
stosowała Anna korzeń pewnej trawy ugotowany w rosole i zmieszany z kilkoma kroplami
czarnego balsamu. Używała plastrów na brzuch,
pigułek z aloesu, zażywała pereł, piła lolidomen
wasser. Stosowała węglan potasowy, a na przeczyszczenie specyfik o nazwie klistyry sporządzony według własnej receptury.
Znaczne pogorszenie stanu zdrowia Anny
zauważono w lipcu 1624 roku. Przysyłani przez
króla medycy tylko drażnili schorowaną królewnę. Bardzo niechętnie słuchała ich rad i nie
służyły jej przepisywane przez nich lekarstwa.
Jeszcze w grudniu 1624 roku – jak pisze Alicja
Saar-Kozłowska w jednej z książek o królewnie
- mocno chora królewna Anna planowała na
zamku brodnickim ślub swej podopiecznej, wojewodzianki Magdaleny von Farensbach. Przygotowania do tego wydarzenia na pewno dodatkowo nadwyrężyły jej wątłe siły. Datę ślubu
wyznaczono na 2 lutego, wkrótce po nim 6 lutego 1625 roku królewna Anna Wazówna zmarła.

(sta)

Kafle z pieca pochodzące
z Pałacu Anny Wazówny

Nieistniejący już herb
miasta z pałacu AW z datą
1621, czyli z okresu Anny
Wazówny
darczych siostrę królewską.
Na dwór Zygmunta trafił niejeden paszkwil typu: „Twoja
siostrzyca starego lica, Brodnicę zdobędzie, w Polsce
usiądzie”. Sprawa oparła
się o sąd, który przyznał starostwo Annie. Ta osobiście
szybko uspokoiła niepokoje
szlachty,
administratorem

starostwa uczyniła Polaka,
katolika Adama Parzniewskiego, a po jego śmierci syna
Krzysztofa.
Energicznie zabrała się też
za urządzanie swej siedziby.
Na przedzamczu stała już
nowa, piętrowa siedziba starostów wybudowana przez
Działyńskich przed rokiem
1564. Pałac nie spełniał jednak wszystkich oczekiwań
królewny. Podobnie było
z pokrzyżackim zamkiem. Nie
chodziło wyłącznie o względy
estetyczne, lecz także reprezentacyjne, godne wysoko
urodzonej osoby pragnącej
przyjmować dostojnych i licznych gości. Z pomocą Annie
przyszedł brat Zygmunt, przysyłając swych budowniczych.
Służący królowi Hans Fridrich
z Rygi załatwił materiały do
prac w pałacu: miedź, blachę,
stal, okucia, sztukaterie.
Budynek przebudowano
w stylu skandynawskiego renesansu z wysokim dachem,
wysokimi komnatami o dużych oknach, w których znajdowało się po 12 szyb. Posadzki wykonano z kolorowej,
glazurowanej cegły, ściany
pomalowano w ciepłe kolory
z motywami kwiatów. Białe
sufity ozdobiono złoceniami. Piece wzniesione zostały
z wysokiej jakości ozdobnych
kafli, które też pojawiły się za
sprawą króla. Pewne prace
(zapewne naprawcze) zostały wykonane także na zamku. Szczyt masywnej wieży
przebudowano w stylu renesansowym umieszczając na
pamiątkę zakończenia prac
wiatrowskaz w kształcie chorągiewki z datą 1616.

(sta)

Wojciech Kossak. Bitwa pod Kircholmem

Utrwalić tę bitwę
Przebudowa zamku golubskiego i remonty
brodnickiej warowni oraz pałacu pozwalają
wysnuć wnioski, że królewnie nie obce były
również architektura i sztuka. Brat Zygmunt
miał za sobą własne próby malarskie, natomiast Anna lubiła obrazy. Po zwycięstwie
Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami
pod Kircholmem 27 września 1605 roku,
Anna zasugerowała, aby wybrać „biegłego
i świadomego malarza”, który utrwaliłby malarsko tę bitwę.
O radości Anny ze zwycięstwa świadczy
jej list z 21 października z gratulacjami dla
Chodkiewicza: Niech będzie Panu Bogu
wieczna chwała za to tak wielkie i znaczne
zwycięstwo, które dać raczył wobec głównego i zażartego nieprzyjaciela króla J.M. i na-

rodu tego z czego uprzejmie się cieszym.
Pokazał wielmożność swoją i wielką sprawiedliwość, iż nie w wielkości wojska, ani
w fortelach i przemysłach ludzkich zawisło
zwycięstwo, ale w samej tylko sprawiedliwości i mocy jego.
Nie jest pewne, czy życzenie królewny
dotyczące obrazu zostało spełnione. Wiadomo natomiast , że w 1925 roku znany polski
malarz batalista Wojciech Kossak namalował dzieło przedstawiające zwycięstwo pod
Kircholmem. Obraz o wymiarach 202 na 400
cm znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.

(sta)

Anna Wazówna
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Bransoleta z Uppsali

Zabytkowy wiatrowskaz
Jedną z nielicznych zachowanych do dziś pamiątek świadczących o pobycie królewny w Brodnicy jest metalowa chorągiewka służąca za wiatrowskaz. Ponieważ znajduje się ona na szczycie wieży zamkowej, niemożliwym jest przyjrzeć się jej z bliska
i dostrzec znajdujące się na niej elementy. W prostokątny kształt
chorągiewki wpisano herb trzymany po lewej i prawej stronie przez lwy. Sam herb podzielono na pięć pól. Po przekątnej
w górnym i dolnym polu stoją lwy Folkungów oraz analogicznie - powtórzony herb Szwecji w postaci trzech koron. W centralnym miejscu tarczy widnieje herb Wazów, czyli snopek. Nad
tarczą umieszczono inicjał imienia starościny, czyli A oraz literę
P – princeps. Na dole chorągiewki znajduje się data 1616, która
wskazywać może na zakończenie etapu prac restauracyjnych
na zamku zleconych przez Annę Wazównę.

(sta)

7 kwietnia 1994 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny w Toruniu otwarto kryptę
królewny Anny Wazówny. Celem działań naukowców było
zbadanie doczesnych szczątków Anny i uporządkowanie
miejsca pochówku.
- Stan grobowca był gorszy niż
się spodziewano – pisała w gazecie koła naukowego historyków
sztuki badaczka życia AW – Alicja
Saar-Kozłowska, We wnętrzu
pomieszczenia znajdowała się
wysoka na 60 cm hałda ziemi,
żużlu, zaprawy i śmieci. Kości
zostały rozrzucone w pd-zach narożniku krypty. Po stwierdzeniu
tych faktów (…) podjęto decyzję
o eksploracji krypty ze względów
estetycznych.
Badania antropologiczne pozwoliły stwierdzić, że królewna
miała delikatną budowę ciała,
była smukła i wysoka (miała
długie nogi i drobne stopy). Jej
wzrost oszacowano na około
170 cm. Reprezentowała typ
nordycki o jasnych włosach
i niebieskich oczach. Badania
kości dowiodły, że miała wgniecenie podstawy czaszki co przez
większość życia powodowało
poważne bóle.
Po otwarciu krypy naukowcy
zwrócili uwagę na brak prawego
przedramienia w szkielecie królewny. Szybko zinterpretowano
ten fakt z dramatycznymi wydarzeniami, które miały miejsce
podczas wojen polsko-szwedzkich i wtargnięciem do brodnickiego grobowca Anny w nocy z

5 na 6 listopada 1629 roku. Wtedy to podczas walk o Brodnicę,
w ogólnym zamęcie, nieznani
sprawcy wdarli się do sklepionego pomieszczenia na zamku
i otworzyli trumnę. Odarto zwłoki z szat i skradziono klejnot lub
też kilka innych cennych precjozów. Sprawcy działali w pośpiechu. Nie mogąc zdjąć złotej
bransolety z ręki królewny, odrąbali ją razem z przedramieniem,
które zaginęło.
Było to pierwsze, ale niestety nie ostatnie sprofanowanie
szczątków królewny. W XIX wieku, ktoś ponownie wdarł się do
krypty. Złoczyńcy siekierami roztrzaskali cynową trumnę i skradli
kosztowności, które włożono
wraz ciałem podczas powtórnego pochówku Anny w dniu 17
lipca 1636 roku. Złodzieje zabrali

wtedy m.in. piękny diadem, który zdobił skronie królewny.
Nieoczekiwanie
skradziona
z brodnickiego grobowca bransoleta Anny znalazła się. Trafiła
ona do Szwecji. Przez lata przechodziła z rąk do rąk aż ktoś
pozostawił klejnot w pobliżu
grobowca Wazów w katedrze
w Uppsali. Sprawę uznano
w Szwecji jako wstydliwą, bo
mogła sugerować, że to właśnie
ich żołnierze splądrowali grób
Wazówny w Brodnicy.
Klejnot trafił do zbiorów sztokholmskiego muzeum Livrustkammeren i nie był pokazywany. Na jego trop wpadła polska
badaczka Alicja Saar-Kozłowska.
Choć toruńska historyk sztuki
była znana w kręgach szwedzkich naukowców, początkowo nie ufano jej i nie chciano

udostępnić wiedzy o bransolecie. Ostatecznie doceniając
wielki wkład i zaangażowanie
w badanie życia królewny oraz
stwarzanie dobrego klimatu dla
naukowej współpracy polsko-szwedzkiej, tajemnica cennego
klejnotu została badaczce zdradzona.
Stało się to podczas obiadu
w towarzystwie wielkiego przyjaciela Polaków, byłego ambasadora Szwecji w Polsce – Wilhelma Bellera, jego małżonki
Charlotty oraz pracowniczki
Livrustkammeren. To dzięki zasługom Alicji Saar-Kozłowskiej
ta wyjątkowa pamiątka po Annie
Wazównie ponownie trafiła do
Polski i została zaprezentowana
na wystawie pt. „Orzeł i trzy korony” trwającej od 9 kwietnia do
7 lipca 2002 roku.

Park Anny Wazówny
Przed domem królewny…
Niemal każda rocznica związana z obecnością Anny Wazówny
w Brodnicy jest uroczyście świętowana. Tak też było w roku 2005,
kiedy obchodzono 400–lecie objęcia przez królewnę starostwa
brodnickiego i 380. rocznicę śmierci wnuczki Wazów i Jagiellonów. Aby godnie uczcić te chwile władze miasta zdecydowały się
wystawić królewnie pomnik. Zaprojektował go artysta rzeźbiarz
z Grudziądza Ryszard Kaczor. Wizerunek królewny luźno nawiązuje do podobizny Anny z nagrobka z kościoła NMP w Toruniu.
Budowę pomnika zaczęto 22 września 2005 roku, a 28 października ważąca dwie tony rzeźba przy pomocy dźwigu została
osadzona na cokole. Królewna Anna Wazówna przedstawiona
z naręczem kwiatów stoi przed pałacem, w którym przed wiekami
zamieszkiwała. U jej stóp wyrasta wieża zamku jako jeden z symboli Brodnicy i doskonały punkt widokowy na piękną panoramę
Drwęcy. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 10 listopada 2005 roku z udziałem przedstawiciela ambasady Królestwa
Szwecji w Polsce w randze ministra Hansa Anderssona.

(sta)

Jest wiele miast, w których
Anna Wazówna bywała za życia.
Nie we wszystkich jednak pamięć
o królewnie jest tak żywa jak
w Brodnicy.
Nawiązując
do
działalności
Anny w upowszechnianiu wiedzy
o naturalnych właściwościach leczniczych roślin, latem 2005 roku po
raz pierwszy zorganizowano dużą,
plenerową imprezę pod nazwą Jarmark Ekologiczny z królewną Anną.
Oprócz mieszkańców i turystów zapraszani są na nią producenci roślin
i drzewek ozdobnych, sprzedawcy
smacznego i zdrowego pożywienia,
rękodzielnicy wytwarzający przedmioty z naturalnych surowców służące w gospodarstwie domowym,
hobbyści zbierający i sprzedający

Pamięć o królewnie i jej bliskie związki
z przyrodą i naturą były dla władz Brodnicy
inspiracją do przebudowy starej betonowej
fontanny na nową i nadanie jej otoczeniu
zupełnie innego charakteru. W konsekwencji niewielki skwer przekształcono w mały
park, którego patronką została Anna Wazówna. Betonową fontannę zburzono a na
jej miejsce wzniesiono nową, zaprojektowaną przez Adama Kubę Matejkowskiego
– artystę z Płowęża. Nowy obiekt wykonany całkowicie z kamiennych głazów, miał
nawiązywać do górskich kaskad. Ozdobą
fontanny została odlana z mosiądzu panna
wodna z dzbanem. Otoczono ją ławkami,
posadzono nowe drzewa i krzewy. Wytyczono ścieżki dla spacerujących. Nową
fontannę i park oddano do użytku latem
2004 roku.
Wspomnieć należy, że od wieków, aż do
czasów ostatniej wojny, wspomniany teren używany był w celach ogrodniczych.
Utworzenie tu na powrót terenu zielonego
było jak najbardziej zasadne.

(sta)

Jarmark, biegi i pamiątkowe laury

skarby minionych wieków, grupy
rekonstrukcyjne odtwarzające historię i dawne obyczaje oraz inni
wystawcy.
Na jarmarki zapraszane są także
zespoły ludowe i artyści (również
zagraniczni). Popularyzacji zdrowego trybu życia służy z kolei cieszący
się rosnącą popularnością bieg pod
nazwą „Dycha Anny Wazówny”. Pamięci o mądrej, aktywnej, słynącej
z tolerancji i pomocy bliźnim królewnie służą pamiątkowe medale
i statuetki przyznawane okazyjnie
zasłużonym mieszkańcom miasta
i kreatywnym przedsiębiorcom.

(sta)

(sta)

Czepek z grobowca
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Legenda o białej damie
Trochę zapomniany dziś historyk – regionalista Stefan Bilski w swej pełnej ciekawostek książce pt. „Z kultury ludowej
regionu brodnickiego”, przytacza legendę związaną z Anną
Wazówną. Źródłem jej podania jest książka niemieckiej pisarki Barbary von der Golz, pt. Biała Dama. Romans na tle
stosunków brodnickich w r. 1839, (z niem. tłumaczył Sylwester Bizan).
Gdy umarła ukochana księżniczka Anna, okryło się miasto
i kraj żałobą. Nie chciano wierzyć, że już nie żyje, a biała
jej postać żyła nadal wśród ludu w legendach i pieśniach.
Współcześni widzieli ją, jak wchodziła na wieżę, lecz nie w
łagodny wieczór letni, jak to zawsze za życia chętnie czyniła,
by wyjrzeć, czy brat nie wraca, tylko w mroźną i gwiaździstą
noc sylwestrową. Weszła wolno na balkon pierwszego piętra, poszła potem na blank wieży, pochyliła się, jakby witała
kogoś, pobłogosławiła miastu i krajowi na rok nowy i zniknęła, aby ukazać się znów za lat kilka.
Wspomniana książka ukazała się (za Stefanem Bilskim) w
języku polskim w latach dwudziestych XX wieku i cieszyła się dużą poczytnością. Sama legenda była wielokrotnie
przytaczana i, jak to w życiu bywa, czasem ktoś coś własnego do legendy dołożył. Za ciekawszy dopisek można uznać
sugestię, że jeśli ktoś ducha Anny na wieży zobaczy, czeka
go szczęście…
(sta)
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Legendę o Białej Damie zilustrował znakomity
niemiecki malarz Berthold Hellingrath

ANNA WAZÓWNA w twórczości Ryszarda Przybylskiego (fragmenty)
Życie i legenda
„Anny z łaski bożej Królewny”

i miłych Jej sercu
uczonych żaków.

Przez pokolenia przekazywane są wieści
o szwedzkiej Królewnie w legendzie, wierszu, pieśni.
Żyła w cieniu wielkiej historii, polityki,
jak dyplomata przewidywała wyniki.

Doczesne szczątki – szkielet
z zapisanym dramatem
wiary i intelektu,
uczuć oraz godności
w walce z wrogiem
„Impressio basillaris”
w obecności księży
różnych wyznań
i dyplomaty szwedzkiego
rodem z Uppsali dają świadectwo prawdzie.

Ze Szwecji do Polski
Wuj Karol cenił Annę: była miła, śmiała,
zbyt mądra, interesom Szwecji zagrażała.
Zamkiem w Stegeborg obdarował Bratanicę,
później pisał paszkwile, uznał za zdrajczynię.
Jak tu podzielić serce między Ojczyzny dwie?
Nawet śmiały umysł Królewny Anny nie wie,
Matka ani nowa wiara nie nauczyła.
Brodnica nad Drwęcą w Prusach Ją przytuliła.
Starostwo miało folwarki, młyny, jeziora,
była pięknych jak perełki liczba wsi spora.
Królowała zamkiem i pałacem Brodnica,
dostatkiem: Szczuka, Szabda, Zbiczno, Gorczenica...
W Dolinie Drwęcy, gdzie chaszcze, olchy, jesiony
podróżniczek, mały ptaszek śpiewał natchniony.
Miłośniczkę botaniki najczulej witał
strojny barwami, krewny słowika.

Anna Wazówna
Księżniczka Anna Wazówna
Starościna Brodnicko-Golubska,
spokrewniona z wielu dynastiami
spoczywa w Toruniu
w Kościele Najświętszej Marii Panny
- dziś na Uniwersytecie.
Spowita legendą
w majestacie śmierci,
motyl z kraju cieni
za szklaną przesłoną
wśród pocałunków róż

Chłonę wyniki badań :
archeologów,
historyków sztuki,
przyrodników
antropologów
i medyków.
Podziwiam „Zielnik”
Szymona Syreniusza,
Płaczę...
Dla nietolerancyjnych – heretyczka.
Dla wielu Heroinae Religiosissimae,
Prekursorka ekologii,
Królowa botaniki.
W porze wiosny wysmukła,
delikatnej postaci,
radosna tęcza nad fiordami;
czoło wysokie,
włosy jasne,
oczy zatracone w błękicie.
Kobieta Niepospolita „Nie mogąc pomóc sobie
pomagała innym”.
CZŁOWIEK
1994/1995, Toruń – Brodnica

Anna Wazówna (fragmenty)
Demonstracja
Brodnica jak muszka uwięziona w jantarze,
pamięć naszej Anny waży na szali zdarzeń.
Ja zaś strzelistość fary podziwiam po wiekach,
modląc się do Madonny za dom i człowieka.

Królowa Botaniki Polskiej
Nad rzeką Drwęcą, gdzie rozległe marzeń łąki
zbierała kwiaty, zioła, nie bacząc na bąki.
W brodnickich lasach rzadkie okazy spotyka,
suszy do składanego przez siebie zielnika.
W drzewostanie: sosny, modrzewie, graby, klony,
dęby, lipy, olchy, jawory i jesiony.
Pod okapem drzew kusi: czeremcha, leszczyna,
porzeczka czerwona, czarna i jarzębina.
Na zboczach dla zakochanych i na frasunki:
błękitne przylaszczki, leśne fiołki, miodunki.
Dno kotlin barwny i wonny kobierzec wiosną,
gdzie kokoryczka, zawilec, złoć żółta rosną.
Ku zdumieniu służby, wśród mgieł, poranną porą
wypływa w ciszy, wraz ze słońcem na jezioro.
Wiedziała, gdzie rośnie storczyk, czosnek niedźwiedzi,
gdzie orzeł i bocian czarny na gnieździe siedzi.
Można zapomnieć o kłopotach tego świata
patrząc na lilie złotogłów o pięknych kwiatach.
W Golubiu założyła ogród botaniczny
pełen roślin, krzewów polskich i zagranicznych.
Na zboczach góry zamkowej był założony;
kusił nawet tytoń turecki posadzony.
Zaś Vitis vinifera, gdzie zaciszna strona,
pyszniła się słońcem schwytanym w winogronach.
W zamkowym laboratorium – donoszą wieści:
pachnące „wyciąga z ziół soki i treści”,

a najlepiej potrafiła zioła sposobić,
„rozmaite i wsławione lekarstwa robić”.
Hodując w ogrodzie tyle wonnych, pachnących ziół,
stworzyła oazę do dumań i raj dla pszczół.
Nie gardziła radami prostych znawców wielu,
by nasadzić: róży, kadzidła i dzięgielu,
rumnu, ślazu, kopytnika i macierzanki,
jak też dużo mirtu, rozmarynu na wianki.
Ksiądz Cezaryn chciał nawracać na naszą wiarę,
z szacunkiem darował w sakiewce nasion parę:
pokrzyku, podkownika, przystępu, krzykawca,
i taktownie własną księgę dodał łaskawca
mniemając, że z pomocą boską plony zbierze,
„gdyby (Anny) rozum przyjął się w rzymskiej wierze”.

Bohaterka godna Małej Ojczyzny
Przykład do naśladowania dla wielu,
w koronie kwiatów królewskość cech charakteru.
Jej dusza – perła w pamięci regionu i ból,
pozostała z nami Anna niespełniony król.
Modlitwy, białe lilie, róże – jak najprościej,
brodniczanie złożyli swojemu Staroście.
Koronę nad pomnikiem zawieszono w niszy,
w krypcie spoczęła Królewna w pokoju, ciszy.

Anna Wazówna
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Śladami Anny Wazówny

Polskie miejsca związane z życiem królewny to
przede wszystkim zamki
królewskie na Wawelu oraz
w Warszawie.

Ciekawe miejsca związane z życiem i działalnością
Anny Wazówny znajdują się
w Szwecji i Polsce. Odwiedzenie ich dzięki obecności
obu krajów w UE ogranicza
się w zasadzie tylko do pokonania Bałtyku.

Pobyt w obu królewskich
rezydencjach związany był
z towarzyszeniem i doradzaniem bratu - królowi Zygmuntowi III. Przebywając
w Polsce Anna gościła m.in.
w Radomiu, Piotrkowie (zapewne na tamtejszym zamku królewskim) i leżącym
blisko Brodnicy Golubiu-Dobrzyniu, gdzie miała letnią
rezydencję. Była też zapewne świadkiem zaprzysiężenia umowy zwanej pacta
conventa przez Zygmunta III
w katedrze w Gdańsku- Oliwie.

Wycieczkę po wybranych
miastach lub też zamkach,
gdzie żyła królewna należałoby zacząć od szwedzkiej
Eskilstuny. Tam Anna przyszła na świat. Zamek oraz
wspaniały ogród nie dotrwały do naszych czasów.
W Eskilstunie działa jednak
bogate w zabytki muzeum
miejskie.
Zgromadzono
w nim wiele pamiątek z okresu istnienia zamku i czasów
Wazów.
Zamek w
Stegeborgu,
gdzie Anna zamieszkiwała
w latach 1595-1598 dotrwał
w ruinie. Jest bardzo malowniczo położony na wyspie.
Aby tam dotrzeć trzeba popłynąć promem z Gdańska
do Nynashamn, następnie

Golub-Dobrzyń

Zamek Gripsholm
udać się w kierunku Sztokholmu. Na obwodnicy stolicy Szwecji trzeba skręcić
na Norrkoping i potem do
Soderkoping. Stamtąd już
blisko do dobrze oznakowanych ruin. Gripsholm kojarzy
się z miejscem gdzie więzieni byli rodzice Anny. W tej
pięknej rezydencji królów
szwedzkich znajduje się muzeum z kolekcją 4500 obra-

zów. Wśród nich jest także
przypisywany
Elbfasowi
prawdopodobny
portret
Anny Wazy. W zbiorach
muzeum znajduje się też
wiele cennych polskich
pamiątek zdobytych przez
Szwedów podczas wojen z Polską. Podobnie jak
Eskilstuna, Gripsholm leży
stosunkowo blisko Sztokholmu i dojazd jest prosty.

Z ciekawszych miejsc
w Polsce wymienić należy
także rewitalizowany obecnie, liczący 3,5 hektara park
królewski w krakowskim
Łobzowie. Tutaj Anna Wazówna spotykając się ze
swą ciotką królową Anną Jagiellonką wysłuchała wiele
wspomnień o swej wielkiej
babce- królowej Bonie.
(sta)

SAMOSIA

Ruiny zamku
w Stegeborgu

Widok na zamek
w Brodnicy

Muzeum w Eskilstunie

Z liter składających się na imię i nazwisko
szwedzkiej królewny, starosty brodnickiego
i golubskiego, ułożyć 10 wyrazów (dwie nazwy
własne) i wpisać do diagramu tak, aby powstała krzyżówka. W polach z kropką występuje
taka sama samogłoska.

REBUS ANAGRAMOWY
Po odgadnięciu czterech wyrazów (jeden w liczbie mnogiej), przestawić w nich litery tak, aby powstało 3-wyrazowe
rozwiązanie, o początkowych literach: P.A.W.

JOLKA

W kolorowe kratki wpisać dwie, trzy, cztery lub pięć
liter. Ujawniono wszystkie samogłoski O. Rozwiązanie
utworzą litery w kolorowej kolumnie.
• osłaniają dętki
• duża łyżka do zupy
• Polska lub Ukraina
• końcowa faza baroku
• campo w Brazylii, llanos w Wenezueli
• kobieta uwodzicielska i demoniczna

Krzyżówki: Henryk Kołodziejski

Zamek Królewski. Warszawa

Rozwiązanie JOLKI z numeru marcowego ZM nr 325
Hasło brzmi: Pisanki
Nagrodę książkową wylosowała pani Teresa Draniewicz z Brodnicy. Nagrodę można odebrać w siedzibie
MiPBP w Brodnicy przy ul. Zamkowej 1 w godzinach
pracy biblioteki.

Strony poświęcone Annie Wazównie powstały z pomocą publikacji książkowych oraz publicystycznych dr Alicji Saar Kozłowskiej
z UMK w Toruniu oraz Stefana Bilskiego, Jerzego Wultańskiego,
Grażyny Kurkowskiej, Renaty Pawlak, Władysława Tomkiewicza,
Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, Dariusza Maciaka, Henryka
Bukowieckiego, Wacława Sobieskiego, Mariana Dubieckiego. Korzystano również z tomu I Polskiego Słownika Biograficznego oraz
materiałów Muzeum w Eskilstunie

