Figura przy Dekadzie
Przy galerii Dekada w Brodnicy
odsłonięto 15 października rzeźbę
figuralną z brązu. Monument jest
jedną z dziesięciu rzeźb, które odsłaniane są przed galeriami tej sieci
na terenie kraju. Mają one stanowić
symbol marki w przestrzeni publicznej miasta. Rzeźba została wykona-

Cena 0 zł

BRODNICA październik 2015, nr 307

ISSN 1425-7718

na według projektu Adama Myjaka,
profesora i rektora Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
- Sztuka wkracza w przestrzeń publiczną. Myślę, że taka idea się utrzyma - powiedział podczas uroczystości odsłonięcia rzeźby Adam Myjak.

Brodnicki Park Przemysłowy został
włączony do Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej

Ciekawa oferta dla inwestorów

Jest to pierwsza abstrakcyjna rzeźba
w Brodnicy. Wyglądem przypomina
szybującego w locie ptaka. Fundatorzy monumentu liczą, że będzie kolejną atrakcją miasta chętnie fotografowaną przez brodniczan i turystów.
(sta)

Podczas
posiedzenia
Rady Ministrów 6 października br. zdecydowano
o włączeniu do Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
nowych, atrakcyjnych
inwestycyjnie
gruntów. Oprócz terenów
prywatnych granicami Pomorskiej SSE objęte zostały
również grunty publiczne,
w tym 8,65 ha w Brodnicy
stanowiących
Brodnicki
Park Przemysłowy USTRONIE – część wschodnią.

Fot. Paweł Stanny

- W ramach PSSE inwestorzy korzystają z systemu
zwolnień
podatkowych,
zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych - mówi burmistrz Jarosław Radacz.
- PSSE gwarantuje szybką,
profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora, doradztwo
na każdym etapie negocjacji,
a także po wejściu inwestora do Strefy. Zabiegaliśmy
o włączenie naszego parku
przemysłowego do strefy, bo
inwestowanie firm na takich
terenach daje im wymierne
korzyści. Jestem bardzo zadowolony, że tak się stało i liczę na to, że zainteresowanie
naszymi terenami wzrośnie.
PSSE ułatwia kooperowanie z firmami już działającymi na terenie Strefy, a także
współpracuje z regionalnym
otoczeniem gospodarczym,
naukowym i kulturalnym.
Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą
na terenie Pomorskiej Spe-

Oto lista kandydatów.
Ryszard Bober. Lat 59. Przewodniczący sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego. Absolwent Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
na Wydziale Rolniczym. Kandyduje do Senatu z listy PSL. Zbigniew
Sosnowski. Lat 53. Magister historii, nauczyciel, poseł PSL minionej kadencji. Kandyduje do sejmu
z listy PSL. Violetta Sternicka. Lat
53. Magister historii, wicedyrektor
ZSZ w Brodnicy. Startuje do Sejmu
z listy PSL. Natalia Gilewicz. Lat 26.
Z zawodu technik hotelarz, studiu-

Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów
prawa to:
* Wysokość wskaźnika
intensywności pomocy publicznej dla województwa
pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko - pomorskiego wynosi 35 proc.,
dla województwa wielkopolskiego 25 proc.
* Dla małych i średnich
przedsiębiorców wskaźnik
ten wynosi odpowiednio:
55 proc. i 45 proc. (w woj.
wielkopolskim 45 proc. i 35
proc.).
Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi
100 tys. euro przy zachowaniu warunku prowadzenia
działalności gospodarczej
przez okres minimum 5 lat
oraz 3 lat dla MSP. Udział
własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową
inwestycją powinien wynosić co najmniej 25 proc.
(rwi)

Wybory parlamentarne 2015

My też decydujemy
je rachunkowość i finanse w WSB
w Toruniu. Startuje do Sejmu z listy
PiS. Jan Kowalski. Lat 55. Posiada
średnie wykształcenie. Brodnicki
przedsiębiorca. Stara się o mandat
posła z ramienia PiS. Anna Kupczyk. Lat 59. Magister historii, liczne
studia podyplomowe. Pracownik
administracji samorządowej. Związana od wielu lat z oświatą. Ubiega
się o mandat do Sejmu z listy PO.
Jerzy Zawadzki. Lat 55. Inżynier
budownictwa, specjalista z zakresu
ekonomii, zarządzania, marketingu,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Witosa w Brodnicy. Do Sejmu startuje z ramienia Zjednoczonej

Lewicy. Łukasz Markuszewski. Lat
27. Z wykształcenia historyk – nauczyciel. Jest pracownikiem firmy
outsourcingowej. Startuje do Sejmu
z listy Zjednoczonej Lewicy. Paweł
Szramka. Lat 26. Żołnierz zawodowy. Magister zarządzania procesami
logistycznymi. Do Sejmu startuje z listy Kukiz’15. Amanda Gajtkowska.
Lat 23. Menadżer zdrowia. Startuje
do Sejmu z listy partii KORWiN.
Zachęcamy mieszkańców Brodnicy i regionu do udziału w wyborach parlamentarnych. Informacje
na temat wyborów znajdą czytelnicy na stronie 10.
(sta)

Fot. Paweł Stanny

Już tylko dni dzielą nas od wyborów do Sejmu i Senatu RP. W niedzielę 25 października wybierzemy
nowy parlament. O udział w nim
starają się mieszkańcy Brodnicy i regionu. Kto chce zasiąść w ławach
poselskich lub zostać senatorem?

cjalnej Strefy Ekonomicznej
na podstawie zezwolenia,
przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu:
określonych w zezwoleniu
wydatków inwestycyjnych
lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia,
przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako
iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej
kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów
pracy nowo zatrudnionych
pracowników.

Coraz bliżej do wyborów. W Brodnicy trwają przygotowania
lokali do głosowania. W jakich miejscach mogą oddać głos brodniczanie?
Czytaj str. 11
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Godna starość. Wykład dr Barbary Wardowskiej pt. „Otępienia i pseudootępienia”
- porady dla rodzin opiekujących się osobami starszymi oraz prelekcja Hanny Osińskiej
poświęcona działaniom miasta w zakresie

polityki senioralnej złożyły się na konferencję pod hasłem „Godna starość”. Spotkanie
przy współudziale Urzędu Miejskiego zorganizowało Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa”.
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Oddali serce niepełnosprawnym. 25 lat temu w Brodnicy powstało Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski. Z tej okazji w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyła się
okolicznościowa uroczystość. Dokonania TRDST przedstawiła inicjatorka założenia towarzystwa i kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy Barbara Tuptyńska. Spotkanie uświetnili występem artyści z zespołu Ziemia Bydgoska oraz artyści niepełnosprawni.

W obiektywie

Wybrane wydarzenia miesiąca

Pokonujemy przeszkody.
Przy wsparciu władz miasta,
Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Społecznego „STOPER” przeprowadziło akcję
społeczną w ramach projektu Szlaban. Jego częścią był
m.in. marsz par: osoba z niepełnosprawnością + wolontariusz. Każda para miała
wyznaczoną trasę i docelo-

wą instytucję, z której usług
miała skorzystać. Chciano
wyłapać w mieście wszystkie bariery zarówno dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, jak i niesłyszących
czy niewidomych. Stworzono raport, który przedstawiony zostanie na spotkaniu
z władzami miasta i powiatu.

Klasyk literatury. Prozaik, dramaturg i scenarzysta Eustachy
Rylski był gościem bibliotekarzy i czytelników brodnickiej biblioteki. Pisarz opowiedział o swej drodze do literatury, własnym
dorobku i ulubionych pisarzach. Podpisywał też książki i odpowiadał na pytania czytelników. Spotkanie zostało zorganizowane
w ramach cyklu uświetniającego jubileusz 70 - lecia biblioteki.

Harcerze w Bramie. W Galerii Brama przy Małym Rynku 4 brodniccy muzealnicy przygotowali wystawę związaną z obchodzonym w tym roku jubileuszem 95-lecia
hufca ZHP Brodnica. Na ekspozycji zgromadzono zdjęcia
i inne pamiątki po brodnickich harcerzach.

Oblicza kobiety - to tytuł wystawy działdowskiej artystki Magdaleny Rochoń, którą 24 września otwarto w sali wystawowej
Brodnickiego Domu Kultury. Jak
wskazuje nazwa, na ekspozycji
można oglądać głównie obrazy
kobiet w różnych pozach i bogatych strojach.
O wystawie piszemy na stronie 8.

Schadzka z Melpomeną. Pasjonaci sztuki mieli okazję gościć
w BDK na „Schadzce z Melpomeną”.
Spotkanie wypełniła
prezentacja spektakli Teatru CBR’60 pt.
„Fotoplastikon” oraz
„Obłęd”. Zaprezentowano także wystawę
zdjęć Roberta Bierwiaczonka.

Kładka już otwarta. W ostatnich dniach września oddano
do użytku kładkę dla pieszych
łączącą ulicę Nad Drwęcą z Mazurską. Obiekt przywieziono do
Brodnicy z Cierpic pod Toruniem
w listopadzie ub. roku. Ponieważ
ustawiono ją za wysoko, musiano podjąć procedury jej obniżenia i dostosowania otoczenia
do użytkowania. Kładka ma 30
metrów długości i 3 metry szerokości.

Przypomina o naszym patronie. Na
dziedzińcu kościoła i klasztoru ojców franciszkanów biskup toruński Andrzej Suski
poświęcił płaskorzeźbę św. Antoniego.
Uroczystości stanowiły zakończenie procesu związanego z oddaniem miasta w

opiekę tego świętego. Pierwsze starania
podjęto przed 20 laty. Od 3 października
św. Antoni Padewski jest już oficjalnym patronem Brodnicy. Więcej na stronie 6.
Stronę opracował: Paweł Stanny
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Aktualności

Edukacja. Awanse dla nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej
jest świetną okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz
wręczenia aktów mianowania nauczycielom brodnickich szkół. 12 października,
w sali obrad Urzędu Miejskiego, burmistrz Brodnicy
wręczył awanse zawodowe
17 nauczycielom brodnickich
placówek oświatowych.
Awans na nauczyciela mianowanego otrzymało ośmiu
nauczycieli, natomiast na
dyplomowanego dziewięciu.
Tytuły nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
odzwierciedlają pracę, zaan-

Przed gmachem urzędu po zakończeniu uroczystości
gażowanie, rozwój nauczyciela, stanowią o jego pozycji zawodowej, poważaniu
oraz autorytecie. Zaproszeni
na uroczystość pedagodzy
spełnili wcześniej stawiane
im wymagania, przedstawili swój dorobek zawodowy
i zdali egzamin.

W sali obrad Urzędu Miejskiego burmistrz Brodnicy
wręczył awanse zawodowe

Nauczyciele mianowani:
Joanna Górzyńska (GM nr 1),
Joanna Grzegorska (GM nr
1), Jolanta Iwańska (ZSP nr
3), Magdalena Kaplarna (ZS
nr 1), Błażej Kopka (ZS nr 1),
Magdalena Śliwińska (ZSP nr
2), Violetta Woźniak (ZS nr 1),
Magda Ziółkowska-Świniarska (ZS nr 1).

Nauczyciele dyplomowani: Katarzyna Brózda (ZS nr
1), Dorota Giżewska (ZS nr 1),
Danuta Jankowska (ZS nr 1),
Izabela Kupniewska (ZS nr 1),
Żaneta Malak (GM nr 1), Beata
Matuszewska (GM nr 1), Karol
Sucharzewski (ZSP nr 1), Katarzyna Uździńska (GM nr 1), Małgorzata Wierzbowska (ZS nr 1).
Po wręczeniu aktów mianowania nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.
Dane statystyczne:
Ogółem w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto pracuje
358 nauczycieli, zaś w przedszkolach niepublicznych – 50.
Liczba nauczycieli w szkołach: Gimnazjum nr 1 - 52, Zespól Szkół nr 1 – 110, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 57,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2 – 58, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 71.
Nauczyciele według stopni
awansu: bez stopnia 3 proc.,
stażyści 3 proc., kontraktowi 12
proc., mianowani 36 proc., dyplomowani 54 proc.
Odsetek nauczycieli dyplomowanych w szkołach: Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 – 54
proc., Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – 35 proc., Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 39
proc., Zespół Szkół nr 1 – 60
proc., Gimnazjum nr 1 – 56 proc.
(rwi)

Kolejne wyróżnienie dla przystani kajakowej

Brodnica doceniana przez turystów
Wojewódzkie
Obchody
Światowego Dnia Turystyki
odbyły się w tym roku 9 października w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy. W tym
ważnym dla turystyki dniu,
podczas którego podsumowuje się dorobek i działalność
osób i instytucji na rzecz rozwoju krajoznawstwa i gospodarki turystycznej, udział
wzięli brodniczanie, którzy zawodowo i społecznie zajmują
się turystyką. W tym roku po

raz ósmy zostali uhonorowani
laureaci marszałkowskiego konkursu „ODKRYWCA”.
Celem konkursu jest nagrodzenie pracy osób, zespołów osób,
instytucji, samorządów, stowarzyszeń, związków, podmiotów
branży turystycznej oraz przedsiębiorców przyczyniających się
do budowania wizerunku marki
turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i zagranicą oraz rozwoju gospodarki
turystycznej w regionie.

W tym roku o tytuł ODKRYWCY
2015 ubiegało się 44 kandydatów
z całego województwa. Wśród
nominowanych do tytułu znalazła
się „Przystań kajakowa na Zakolu
Drwęcy w Brodnicy”. Brodnicka
inwestycja służąca „turystom-wodniakom” i mieszkańcom znalazła się w gronie nominowanych
do otrzymania tytułu i uzyskała
wyróżnienie
Warto dodać, że o tym, kto otrzyma tytuł decydowali mieszkańcy
naszego województwa za pomocą
plebiscytu organizowanego przez
Gazetę Pomorską. Natomiast wyróżnienia zostały przyznane przez
zarząd województwa. Podczas
uroczystości wręczono przyznane
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki odznaki honorowe „Za Zasługi
dla Turystyki” oraz Medale Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Nasz region odwiedza 2-2,5
mln turystów rocznie. Co trzeci
turysta jest mieszkańcem województwa, a najczęściej odwiedzają
nas mieszkańcy ościennych województw.
Kujawsko-pomorskie
jest drugim regionem w Polsce
pod względem liczby udzielanych
noclegów w uzdrowiskach w 2014
r. Najwięcej miejsc noclegowych
w województwie jest w powiecie
tucholskim, brodnickim, aleksandrowskim oraz w Bydgoszczy i Toruniu.
Brodnicka przystań na Zakolu została już uhonorowana na targach
„Wiatr i Woda” w Warszawie.
(rwi)

Cenny laur z Katowic
Ogólnopolski program
„Samorząd, który wspiera
MŚP” jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest
skierowany do jednostek
samorządu terytorialnego
szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i lokalnego.
Celem programu jest
wyłonienie i promocja
samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom
sektora MŚP dogodne
warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej
oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego
sektora. Znalezienie się
w gronie laureatów programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu
w otoczeniu, ale także potwierdzenie
szczególnej
dbałości o rozwój sektora
MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest
wyraźnym sygnałem na
to, iż podejmowane działa-

nia w zakresie wspierania
MŚP są skuteczne i mają
charakter trwały.
W tym roku odbywa się
już V edycja Programu.
W gronie laureatów tej
edycji programu znalazła
się Brodnica. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów,
którzy otrzymali certyfikat
oraz tytuł i logo promocyjne „SAMORZĄD, KTÓRY
WSPIERA MŚP” z podaniem roku edycji, z pełnym
prawem jego użytkowania
we wszelkich działaniach
informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
Przyznanie
certyfikatu
w jednej z kategorii programu jest równoznaczne
z przyznaniem burmistrzowi wyróżnienia i statuetki „Lider, który wspiera
MŚP”.
Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas uroczystej
sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, w pierwszym dniu Kongresu, tj. 12
października w Katowicach.
(rwi)
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Trzy nowe radiowozy trafiły do policjantów

Wsparcie dla drogówki
i posterunku w Górznie
12 października na terenie brodnickiej komendy przekazano policjantom nowe radiowozy. Trzy
samochody marki Kia zostały zakupione dzięki dofinansowaniu,
które policja otrzymała od samorządów lokalnych. W uroczystości
przekazania pojazdów uczestniczyli wiceminister MSW, burmistrzowie i wójtowie, którzy współfinansowali zakup oraz policjanci.
Pieniądze na auta dla policjantów
przeznaczyło miasto i gmina Brodnica, miasto i gmina Górzno, gmina
Świedziebnia i Bartniczka. Dwa nowe
pojazdy trafiły do policjantów referatu Ruchu Drogowego i będą służyły
policjantom w służbie na terenie całego powiatu, a trzeci do Posterunku
Policji w Górznie, który obsługuje trzy
gminy Świedziebnię, Górzno i Bartniczkę. Kluczyki oraz karty pojazdów
do nowych radiowozów wręczyli:
burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz, wójt gminy Brodnica Edward
Łukaszewski, burmistrz miasta i gminy Górzno Tomasz Kinicki, wójt gminy Bartniczka Wiesław Biegański,
wójt gminy Świedziebnia Szymon
Zalewski oraz wiceprzewodniczący
Rady Gminy Świedziebnia Jerzy Sitkiewicz.

W uroczystości wziął również
udział wiceminister MSW Grzegorz
Karpiński, który podziękował przedstawicielom władz samorządowych
za pomoc w zakupie nowych pojazdów służbowych dla policjantów.
Komendant Powiatowy policji
w Brodnicy, mł. insp. Mariusz Lewandowski, w imieniu własnym
i policjantów, podziękował burmistrzom i wójtom za wsparcie finansowe na zakup pojazdów jak również za pieniądze na zakup paliwa
do radiowozów, dodatkowe służby
dla policjantów, zakup niezbędnych
do pracy urządzeń takich jak m.in.
alkotesty, sprzęt do mierzenia przepuszczalności światła w szybach pojazdów czy narkotestery.
Kwota jaką otrzymali brodniccy
policjanci na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych to ponad
100 tys. złotych. Z tych pieniędzy zostanie dofinansowany zakup czwartego samochodu, który trafi do
brodnickiej komendy jeszcze w tym
roku.

(sta)

Na podstawie informacji asp. Agnieszki
Łukaszewskiej, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy

Jest zarząd i statut
29 września w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnicy. Nowo powstała organizacja i działania przez
nią podejmowane służyć mają
włączeniu mieszkańców Brodnicy w inicjowanie i realizację
działań na rzecz rozwoju lokalnego.
W zebraniu udział wzięło 60
członków założycieli. Zatwierdzony został statut LGD Miasta
Brodnicy, w oparciu o który LGD
będzie funkcjonować. Podczas
spotkania odbyły się również
wybory zarządu LGD, komisji rewizyjnej oraz rady, która jest organem decyzyjnym w sprawach
wyboru operacji finansowanych
ze środków europejskich.
Decyzją zgromadzonych założycieli prezesem zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Miasta Brodnicy została Iwona
Sugalska. W skład zarządu weszły
następujące osoby: Maciej Betlejewski, Małgorzata Miętkiewicz,
Magdalena Hoga, Arkadiusz Fogel, Adam Twarogowski i Robert
Schuetz.
- LGD to stowarzyszenie, które
tworzą organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy, sektor publiczny oraz mieszkańcy. To realne,
międzysektorowe
partnerstwo
z udziałem max. 49 proc. każdego z sektorów. LGD korzystać
będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, by

Fot. Nadesłana

Fot. Nadesłana

Powstała Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Zebranie założycielskie LGD
realizować użyteczne społecznie przedsięwzięcia projektowe,
przygotowane przez mieszkańców i ich organizacje. Przewidywana alokacja z EFS dla LGD
tworzonej na terenie miasta
Brodnicy to kwota 662.103 euro –
informuje Iwona Sugalska.
Są to środki przewidziane
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przewiduje ona wprowadzenie nowego
instrumentu pod nazwą Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który służyć ma
włączeniu obywateli na szczeblu
lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju
lokalnego. Jest to metoda i konkretna przestrzeń do zawarcia
partnerstwa międzysektorowego
i współpracy organizacji poza-

rządowych,
przedsiębiorców
i gminy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu społeczności
lokalnej. By tę szansę wykorzystać potrzebny jest wspólnie
wypracowany przez partnerów
współpracy plan – lokalna strategia rozwoju (LSR), którą przygotowywać będzie powstająca
Lokalna Grupa Działania.
W związku z pojawieniem się
takiego instrumentu zarząd województwa
kujawsko-pomorskiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze obejmujące
przygotowanie strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność (LSR) oraz konkurs
na wybór tej strategii.
(rwi)

Zdrowie

Badania rtg klatki piersiowej
1 października z inicjatywy burmistrza Brodnicy
oraz radnych skupionych w Komisji Zdrowia ruszają
badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz
diagnostyki układu krążenia w postaci bezpłatnych
badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej od 39 do 65 lat.
Badania będą prowadzone do 15 grudnia br. dla
550 osób i będą realizowane w NZOZ ALFAMED

przy ul. Piwnej 5 w Brodnicy w następujących
dniach: poniedziałki 9.00-15.45, wtorki 8.00-14.45,
środy 9.00-14.45, czwartki 9.00-15.45, piątki 9.0014.45.
Należy zgłaszać się do rejestracji na II piętrze ul.
Piwna 5 i posiadać przy sobie nr PESEL. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna.
Dodatkowe informacje na temat badań można
uzyskać pod numerem tel. 724-551-234.

Straż Miejska

Bobry w mieście
W ostatnich dniach bobry
pojawiły się w centrum miasta
i zniszczyły przybrzeżne drzewa
w parku Jana Pawła II. Jeszcze
niedawno można było je zauważyć przy ulicy Lidzbarskiej, a następnie przy ulicy Nad Drwęcą.
Ich populacja zwiększyła się
i rozprzestrzeniła na całej długości Drwęcy płynącej przez Brodnicę.
Bobry są zwierzętami zimnowodnymi, na lądzie niezgrabne
i powolne. Są doskonale przystosowane do życia w wodzie,
mogą przebywać pod nią do 15

minut. Pędzą nocny tryb życia.
Bardzo trudno jest zabezpieczyć
cały teren parku przed inwazją
bobrów. W związku z powyższym
miasto chroni te drzewa, które
w szczególny sposób upodobały sobie bobry, przez założenie
specjalnej siatki na pień drzewa,
by utrudnić podgryzanie parkowych przysmaków.
Te przedsięwzięcia mają zniechęcić zwierzęta do niszczenia
drzew w parku, a w konsekwencji do przeniesienia się ze swoimi żerowiskami poza miasto.

Marian Chwiałkowski

Krwiodawcy najlepsi
w województwie
Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy podsumował wyniki wojewódzkie XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie ph.
„Młoda Krew Ratuje Życie”.
Wskaźnik 1 (ilość oddanej krwi
w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły): 1 miejsce – Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy
(op. Andrzej Wiśniewski); 3 miejsce
– I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (op. Wojciech Sobieszczyk i Adam
Lewandowski)
Wskaźnik II (szkoła, której uczniowie
oddali najwięcej krwi w czasie trwania turnieju): 1 miejsce – Zespół Szkół
Zawodowych w Brodnicy – 247,637
l. krwi; 5 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy - 94,35 l. krwi.
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Edukacja. Warto było walczyć o piątki i szóstki
Fot. Nadesłana

- Jestem pełen podziwu dla tej młodzieży, że
znajduje czas nie tylko na naukę, ale również
na zajęcia pozalekcyjne - podkreślał podczas
spotkania burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. Stypendium to forma nagrody i motywacji do dalszego działania.

Fot. Nadesłana

Lista nagrodzonych:

18. najzdolniejszych uczniów uczęszczających
do miejskich szkół zostało docenionych za wyniki
w nauce przez burmistrza Brodnicy. Prymusi otrzymali stypendia, które przydadzą się na wydatki
związane z nauką. Po 150 zł wypłacane będzie gimnazjalistom, a licealiści otrzymają o sto zł więcej.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli
uchwałę, która zmienia zasady przyznania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce. Od tej pory
będzie ono również przysługiwało uczniom klas trzecich, którzy kończą edukację w miejskich szkołach.
- Będzie to taka jednorazowa nagroda, czyli kwota
wypłacana w jednej części za trzeci semestr szkoły
gimnazjalnej i licealnej dla tych, którzy spełnią kryteria otrzymania stypendium – mówi burmistrz Jarosław Radacz.
Najwyższą średnią w wysokości 5,83 uzyskała Patrycja Prasak z III LO. Patrycja stypendium z rąk burmistrza Brodnicy otrzymała już po raz czwarty.
- Dzięki stypendium mogę wesprzeć rodziców,
a przy okazji mieć na swoje drobne przyjemności mówi Patrycja Prasak.

III LO. Misja: integracja

Fot. Nadesłana

Stypendia wręczał burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz

Gimnazjum nr 1: Piotr Wojciech Filipski
(5,5), Jan Krzysztof Trędewicz (5,4), Juliusz
Złotopolski (5,6), Kamila Janczak (5,8), Zuzanna Wruk (5,6), Karolina Joanna Ziętara (5,7).
Gimnazjum nr 2: Rafał Henryk Cholewszczyński (5,10), Jakub Kucharski (5,60), Agata
Wróblewska (5,10), Joanna Monika Kilińska
(5,60), Wiktoria Marzena Mierzwa (5,70), Jadwiga Sarnowska (5,30);
III Liceum Ogólnokształcące: Robert Kaczorek (5,42), Patrycja Prasak (5,83), Kamila Kondej (5,42), Marta Maria Jasińska (5,33), Oliwia
Krystyna Dembowska (5,33), Mateusz Kopczyński (5,33).
(rwi)

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy
w pierwszym tygodniu września wyjechali na obóz integracyjny. W tej szkole to tradycyjna już metoda na poznanie
się i przełamanie lodów przez
pierwszoklasistów. Budowanie
zamków z piasku czy grzebanie ręką w misce z robakami, to
tylko nieliczne przygody, które
przeżyli licealiści z „Matejki”.
Młodzież z klas pierwszych
III LO w pierwszych tygodniach
września tradycyjnie spędza kilka dni na obozie integracyjnym.
Od 7 do 9 września w pensjonacie „Pomorzanka” we Władysławowie, pierwszaki poznawały
swoich starszych kolegów i nauczycieli z nowej szkoły. Mimo
że pogoda kaprysiła, uczniowie
świetnie się bawili. Na plaży
budowano zamki z piasku, były
spotkania z wychowawcami,
karaoke i dyskoteki. Największe
przeżycia wywołały otrzęsiny.

Fot. Paweł Stanny

- Z malowaniem mam styczność od najmłodszych lat. Już jako kilkulatka uwielbiałam przelewać na papier wytwory swojej
bujnej wyobraźni za pomocą kredek i farb
– tłumaczy Joanna Mełnicka. - Bogata wyobraźnia nie minęła mi, co widać w moich
pracach przedstawiających różne nierzeczywiste postacie. Tworzę obrazy pokazują-

Szkolne koło redakcyjne w III
LO w Brodnicy: Maciej Suchocki, Jakub Wiśniewski, Kinga Gorzycka, Mateusz Wróblewski.

Dla uczniów szkół

Galeria młodych
Joanna Mełnicka, uczennica III LO
w Brodnicy, miała w minionym roku szkolnym wystawę swych prac. Pewnie nie będzie to ostatnia prezentacja dorobku zdolnej licealistki, bowiem nowych rysunków
przybywa, a inspiracji też nie brakuje.

Koledzy ze starszych klas przygotowali dość oryginalne zadania i zafundowali pierwszakom
moc wrażeń.
- Trzeba było cmoknąć rybę,
trzymać świńską nóżkę i szukać
małej kulki w wiaderku robaków.
Zawiązane oczy oczywiście nie
ułatwiały zadania, kiedy podsuwano nam do zjedzenia „ smakołyki” i mikstury, dziwnie pachnące sokiem z kiszonej kapusty
i pieprzem. Zakładano nam odżywczą maseczkę na dłonie oraz
gwarantowano niezapomniany
lot na magicznym dywanie wspomina Jagienka Wójcik.
Mimo nietypowych konkurencji, otrzęsiny bardzo podobały
się uczniom klas pierwszych.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe
koszulki z logo szkoły.

ce inny świat, ponieważ nudzi mnie wszystko, co zbyt prozaiczne i realne.
Ulubioną artystką Joanny jest Victoria
Frances, autorka ilustracji o klimacie baśniowym i mrocznym. Nowym wyzwaniem
dla Joanny jest próba ilustrowania przeczytanych książek. Niedawno sięgnęła po Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa. Niewykluczone, że ta właśnie książka będzie
pierwszą, do której wykona własne ilustracje. Joanna jest zdolna i pracowita. Sztukę
ma „we krwi”. Jej wielkim marzeniem jest
uczyć się w przyszłości na Akademii Sztuk
Pięknych.
(sta)

Konkurs „Know America 2016”
Fundacja Wspomagania Wsi
i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską w Polsce
zapraszają młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych do wzięcia
udziału w konkursie „Know America 2016”.
Do wygrania wyjazd do USA,
trzydniowy pobyt w Warszawie
i wiele innych ciekawych nagród,
w tym indeksy na studia I stopnia
w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz miesięczny staż
w Amerykańskiej Izbie Handlowej.
Uczestnicy, którzy wykażą się największą wiedzą na temat Stanów
Zjednoczonych, będą mieli okazję
spotkać się w Warszawie z amerykańskimi dyplomatami, zwiedzić
American School of Warsaw oraz
wziąć udział w wykładach o tematyce amerykańskiej, grze miejskiej
i innych atrakcjach.
Konkurs składa się z trzech
etapów. W pierwszym uczniowie,
po zarejestrowaniu się na stronie
konkursu (www.knowamerica.pl),
„internetowo” odpowiadają na
40 pytań w języku polskim i 40 po
angielsku. 60 uczestników pierwszego etapu, którzy uzyskają najwięcej punktów, zakwalifikuje się
do drugiego etapu, który będzie
polegał na napisaniu eseju (po
polsku), na jeden z 15 tematów.
15 autorów najlepszych esejów
przejdzie do trzeciego etapu. Odbędzie się on w Warszawie i będzie składał się z części pisemnej
(testu) i części ustnej w języku angielskim. Tematy – zagadnienia do
rozmowy zostaną opublikowane
w połowie stycznia.

30 .(maksymalnie) autorów
najlepiej ocenionych esejów zostanie zaproszonych na koszt Fundacji do Warszawy na trzydniowe
spotkanie laureatów. W programie między innymi: spotkanie
z dyplomatami amerykańskimi
pracującymi w Warszawie, zabawa związana z tematyką konkursu,
wizyta w szkole amerykańskiej
i rozrywki kulturalne.
Wśród nagród głównych znajdują się trzy indeksy na studia
I stopnia w Ośrodku Studiów
Amerykańskich
Uniwersytetu
Warszawskiego, miesięczny staż
w Amerykańskiej Izbie Handlowej
w Warszawie. Stażysta dostanie
też nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na dofinansowanie
kosztów utrzymania w Warszawie.
Dwóch zwycięzców nagrody głównej zwykle otrzymuje zaproszenie
do udziału w Benjamin Franklin
Program, 3-tygodniowym obozie
letnim w USA dla młodzieży z USA
i innych krajów. Wszyscy laureaci
otrzymają dyplomy oraz książki.
Więcej informacji na temat nagród
opublikujemy w grudniu 2015.
Pytania konkursowe i tematy esejów układają wykładowcy
Ośrodka Studiów Amerykańskich.
Cel, jaki stawiają sobie organizatorzy, to pogłębienie wiedzy polskiej
młodzieży o Stanach Zjednoczonych oraz promowanie Internetu
jako środka komunikacji i narzędzia do poszukiwania informacji.
Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz harmonogram
konkursu dostępne są na stronie:

www.knowamerica.pl

Uroczystości
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Św. Antoni patronem Brodnicy
Mija właśnie 20 lat od chwili, kiedy 26 października 1995 roku św. Antoniego Padewskiego ogłoszono patronem
Brodnicy. Z uwagi na regulacje przepisów dotyczących takich nadań w Kościele, zaistniała potrzeba dokonania nowych formalności. Zostały one pozytywnie przeprowadzone. Święty Antoni jest już oficjalnym patronem Brodnicy.

Duchowieństwo z biskupem toruńskim Andrzejem Suskim
Z inicjatywą ustanowienia sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w „klasztorku” i oddaniu
miasta w opiekę tego świętego
wystąpił gwardian klasztoru franciszkanów w Brodnicy ksiądz Eugeniusz Krajewski.
Przygotowania do uroczystości
nadania miastu patrona zbiegły
się z rocznicą 800-lecia urodzin
świętego Antoniego Padewskiego oraz peregrynacją jego relikwii z Padwy do Polski. Staraniem
księdza gwardiana relikwie trafiły
wtedy do Brodnicy. Na ceremonię
nadania patronatu władze miasta wystosowały zaproszenie dla
wielu znakomitych gości, m.in.
ambasadorów Włoch i Portugalii
oraz duchowieństwa.
Uroczystość stała się wielkim
wydarzeniem dla społeczności

miasta i regionu. Zmiany w przepisach, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 20. lat w sprawie
nadań patronów, zmusiły obecnych gospodarzy kościoła franciszkanów do działania. Najpierw
jednak swoją opinię na ten temat
musieli wyrazić przedstawiciele
społeczności Brodnicy, czyli radni.
Na sesji 29 maja 2014 roku,
Rada Miasta Brodnicy wyraziła
wolę ustanowienia św. Antoniego
patronem miasta. Teraz decyzja
należała do papieża. Watykan dał
odpowiedź pozytywną. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłała na
ręce biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego oficjalne pismo o zgodzie na oddanie miasta w opiekę
świętego Antoniego. Została ona

Płaskorzeźba św. Antoniego

publicznie ogłoszona, a na pamiątkę wydarzeń, przed klasztorem franciszkanów w Brodnicy,
odsłonięto płaskorzeźbę. Przedstawia ona stojącego świętego
Antoniego z dzieciątkiem w towarzystwie historycznych ikon miasta: wieży zamkowej, ratusza, Bramy Mazurskiej i kościoła farnego.
Projekt i wykonanie płaskorzeźby
powierzono artyście Adamowi
Kubie Matejkowskiemu. Stellę
z wizerunkiem świętego poświęcił, w obecności burmistrza Brodnicy, starosty brodnickiego i wiernych, biskup Andrzej Suski na
zakończenie uroczystości u ojców
franciszkanów 3 października.

Gwardian Eugeniusz Krajewski. Inicjator oddania
miasta w opiekę św. Antoniego

Opracował: Paweł Stanny

Zdjęcia z uroczystości w 1995
roku z archiwum UM w Brodnicy

Relikwie św. Antoniego podczas uroczystości
w 1995 roku

Władze miasta i powiatu podczas mszy świętej w kościele klasztornym

Przyroda
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Strażym o zachodzie (Robert Miklaszewski)
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Dzieci na Bajkowych Ścieżkach (Archiwum BPK)

Jez. Sosno (Robert Miklaszewski)

30 lat Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Zielone skarby Pojezierza
Jubileusz 30-lecia działalności
obchodzi w tym roku Brodnicki
Park Krajobrazowy. Z tej okazji
w Grzmięcy odbyła się konferencja na temat roli parku, podczas
której przypomniano najważniejsze etapy jego tworzenia
i rozwoju.
W połowie lat 70-tych ubiegłego wieku na Pojezierzu Brodnickim zaczął się żywiołowo rozwijać
ruch turystyczny. Niekontrolowany rozwój turystyki, w tym powstawanie dużych ośrodków
wypoczynkowych, mógł stanowić zagrożenie dla przyrody tego
obszaru. W związku z tym, władze
ówczesnego województwa toruńskiego, podjęły decyzję o objęciu ochroną najcenniejszych terenów, położonych w trójkącie
między miastami: Brodnica, Jabłonowo Pom. i Nowe Miasto
Lubawskie. Teren ten pokryty jest
gęstą siecią czystych jezior i rzek
oraz bogatych lasów i wyraźną
rzeźbą polodowcową. Utworzono
tu dziewięć rezerwatów przyrody,
wiele drzew uznano za pomniki
przyrody. Stwierdzono występo-

Samica kuropatwy
(Robert Miklaszewski)

wanie tu ponad 950 gatunków
roślin naczyniowych, w tym wiele chronionych jak np. lila złotogłów. Faunę pojezierza reprezentują: chrząszcze biegacze, ważki,
jętki, widelnice, wiele gatunków
motyli. Kręgowce omawianego
obszaru to wiele gatunków płazów, gadów, ryb, ptaków i ssaków m.in. padalec, zaskroniec,
kilka gatunków żab, żmija zygzakowata. Bytuje tu 135 gatunków
ptaków lęgowych i ok. 35 pojawiających się na przelotach.
Do najrzadszych należą: bocian
czarny, bielik, orlik krzykliwy, bąk.
Stwierdzono występowanie 47
gatunków ssaków chronionych,
w tym 8 gatunków nietoperzy,
norkę europejską, wilka i rysia.
Lasy zajmują ok. 60 procent powierzchni. Znajduje się tu ponad
60 jezior oraz rzeki: Drwęca, Skarlanka i Struga Brodnicka. Omawiany obszar jest częścią korytarzy ekologicznych o znaczeniu
krajowym i europejskim.
Uwzględniając
powyższe,
Wojewódzka Rada Narodowa
w Toruniu, 29 marca 1985 r. podjęła uchwałę w sprawie ochrony

Samica zwinki (Robert Miklaszewski)

Strażym (Robert Miklaszewski)

walorów krajobrazowych na terenie części Pojezierza Brodnickiego, powołując do życia Brodnicki Park Krajobrazowy. Był on
25. w Polsce i pierwszym w województwie toruńskim. Przez niespełna dwa lata park był tylko
zapisem w dokumentach. Pod
koniec 1987 roku, po wygraniu
przeze mnie konkursu, wojewoda
toruński powołał mnie na stanowisko dyrektora Brodnickiego
Parku Krajobrazowego. Pełnię tę
funkcję do dziś.
W 1991 roku w Grzmięcy zbudowana została siedziba parku.
W 1997 roku, po trzyletnich pracach badawczych i projektowych,
został wprowadzonych w życie
Plan Ochrony BPK, który powstał
na podstawie ustawy o ochronie
przyrody z 1991 r. Jednocześnie
likwidacji uległa ochronna otulina parku, którego powierzchnia zwiększyła się z 10.462 ha
do 13.674 ha. W tym samym
roku teren ten został włączony
w obszar „Zielonych Płuc Polski”,
obejmujących najczystsze i najmniej przekształcone części kraju.
W 1999 roku w związku z nowym

podziałem administracyjnym Polski, Brodnicki Park Krajobrazowy
znalazł się w granicach dwóch
województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
W 2006 roku, po trzyletnich staraniach dyrekcji parku oraz dzięki
dobrej woli władz gmin Brodnica
i Brzozie, powiększono obszar
Parku o Bagienną Dolinę Drwęcy
i jezioro Bachotek z przyległymi
lasami. Od tego momentu powierzchnia BPK wynosi 16.685
ha i obejmuje tereny gmin:
Brodnica, Brzozie, Jabłonowo
Pomorskie, Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Biskupiec
i Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie).
Oprócz zmian organizacyjnych
miały miejsce nie mniej ważne
wydarzenia:
* 1989 r. – reintrodukcja bobra
europejskiego na terenie BPK,
* 1994 – 2007 r. – reintrodukcja
sokoła wędrownego na terenie
BPK,
* 2003 – 2004 r. – przywracanie
nasadzeń starych odmian jabłoni
na terenie BPK.
Od 2009 roku, na podstawie

Borowik szlachetny
(Robert Miklaszewski)

Las brzozowy 2 (Robert Miklaszewski)

tzw. „ustawy kompetencyjnej”,
Park podlega Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
W 2013 roku, przy siedzibie
parku w Grzmięcy, powstały dwa
obiekty: sala edukacyjna na 80
osób z zapleczem oraz budynek
na rowery i kajaki.
W styczniu 2015 roku, po dwuletniej modernizacji, oddaliśmy
do użytku Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaju
Grzmięcy. Inwestycje te były
możliwe dzięki wsparciu władz
samorządowych naszego województwa oraz dzięki środkom
Unii Europejskiej.
Obecnie administracja Brodnickiego Parku Krajobrazowego to
sześć osób. Przez ręce pracowników parku, w ramach edukacji
przyrodniczej, przechodzi rocznie
ponad 10 tysięcy dzieci i młodzieży, zdobywając wiedzę w sali OEE
„Miętowy Gaj” i na dziewięciu
ścieżkach edukacyjnych.

Padalec (Archiwum BPK)

Marian Tomoń

Dyrektor Brodnickiego Parku
Krajobrazowego

Perkoz dwuczuby

Dorosły bielik na gnieździe (Robert Miklaszewski)

Kultura
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Chwila na wiersz
Jędrek „Połonina” Wasielewski
(1.02.1949-4.09.1995)
artysta – rzeźbiarz, malarz
- legenda Bieszczad

***
Na przełęczy połonin
w lśniące oko wtopiony
pocałunkiem ust
krwawi
trop
świeży
***
Słuchałem
pieśni
strumienia
wycinanej
czekanikiem
na kamieniach

Sztuka. Pędzlem o kobietach z różnych stron świata

***
Anioł w kulbace gór
wyścielonej derką połoniny
spod buńczuka włosów czarnych
patrzy na mnie
strzeże uczuć moich ikonostasu

Dwadzieścia jeden obrazów Magdaleny Rochoń można do końca października oglądać w sali wystawowej
Brodnickiego Domu Kultury. Istnieje też
możliwość kupna obrazów w przystępnej cenie.
Magdalena Rochoń mieszka i tworzy w Lidzbarku Welskim. Ma w swym
dorobku ponad 500 obrazów, z których wiele znajduje się w kolekcjach
polskich i zagranicznych. Wykorzystuje różne techniki malarskie używając
pasteli, akryli, akwareli i farb olejnych.

Wśród tematów, które uwiecznia na
swych płótnach są kobiety, kwiaty,
pejzaże i architektura. Zajmuje się także tworzeniem kopii znanych artystów
i portretów na zamówienie.
Na
wystawie
zaprezentowanej
w Brodnicy dominującym tematem
są kobiety. Widzimy je w strojach ludowych lub narodowych (Słowianka,
Flamenco, Gejsza) i podczas różnych
zajęć, np. tańca ( Ona tańczy dla mnie,
Baletnica, Nasze tango). Artystka ma
na swym koncie nagrody i wyróżnie-

nia. Chętnie bierze udział w plenerach
malarskich (Sierpc, Gołotczyzna) i wystawia swe prace. Obrazy pokazywała
m.in. na wystawie indywidualnej w Galerii „Pasje” w Olsztynie w 2006 roku,
wystawach zbiorowych w 2007, 2009
i 2011 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku oraz indywidualnych w 2013 roku w Bibliotece Miejskiej
w Lidzbarku i w MGOK w Lidzbarku.
Strona internetowa artystki: www.
roma-art.pl
Tekst i zdjęcia prac: Paweł Stanny

Książki. Niezwykłe podróże Arkadego Fiedlera

Wszystko o autorze „Dywizjonu 303”

Upalne lato 1984 roku na zawsze pozostanie w pamięci
mieszkańców odciętej od świata wsi Utopce. To wtedy ofiarą
krwiożerczego wampira padły dwie osoby. Wśród przepastnej
puszczy pełnej leśnych duchów łatwo jest uwierzyć w działanie
sił nadprzyrodzonych. Czy gwałtowna śmierć obu ofiar naprawdę jest dziełem upiora? A może to któryś z mieszkańców wsi
miał swoje powody, żeby zabić?
Trzydzieści lat później sprawę rozwikłać muszą Daniel Podgórski i kontrowersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w życiu prywatnym śledczych utrudniają dotarcie do prawdy. Czy
uda im się odkryć tożsamość mordercy? A może tylko obudzą
przyczajonego
przez
lata wampira i nic nie
będzie już w stanie powstrzymać nadchodzącego zła?
„Utopce” to piąty
tom sagi kryminalnej o
policjantach z Lipowa.
Opowieści o Lipowie
łączą w sobie elementy
klasycznego kryminału
i powieści obyczajowej z rozbudowanym
wątkiem psychologicznym. Porównywane są
do książek Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku,
Camilli Läckberg.

Planowana data
premiery: 3 listopada 2015 roku

www.katarzynapuzynska.pl

których obrona własnego ludu
przed inwazją białych ludzi była
życiowym celem.
Wraz z ojcem Arkadym, bratem Arkadym Radosławem
i żoną Krystyną, Marek Fiedler
stworzył prywatne Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego
Fiedlera w rodzinnym domu
Fiedlerów w Puszczykowie pod
Poznaniem. Dziś jest dyrektorem tej placówki.
Marek Fiedler odbył szereg
podróży, m. in. z synem Radosławem do Meksyku oraz z synem
Markiem Oliwierem do Peru,
Boliwii i na Wyspę Wielkanocną.
Zaowocowały one wystawami
fotograficznymi: „Meksyk - śladami Pierzastego Węża”, „W krainie Inków” i „Rapa Nui - wyspa
zdumiewających
posągów”.
O Rapa Nui nakręcił z synem film
telewizyjny. W Anglii wraz z Markiem Oliwierem szukał śladów
lotników z Dywizjonu 303. Razem stworzyli unikalną wystawę
„Dywizjon 303” (z połączenia historycznych fotografii Arkadego
Fiedlera z okresu Bitwy o Anglię
oraz własnych współczesnych
zdjęć). Obecnie Marek Fiedler

23 października Brodnicki Dom Kultury zaprasza na seanse „Outdoor
Cinema”. W repertuarze
filmowe nowości zarówno
z polskiego jak i zagranicznego świata filmu.

REPERTUAR
przygotowuje wraz z synami
i producentem Leader Film serię
półgodzinnych filmów telewizyjnych pt.: „Śladami podróży
Arkadego Fiedlera”. Jest współautorem tomu wydanego przez
National Geografic „Wyprawy na
koniec świata”.
Spotkanie z cyklu „Podróże dalekie i bliskie” pt. „Świat
Arkadego Fiedlera” ze specjalnym udziałem Marka Fiedlera
odbędzie się 12 listopada o
godzinie 17.30 w Sali Wielkiej
Pałacu Anny Wazówny. Wstęp
wolny.
Na podstawie informacji z Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie opracował: Paweł

Stanny

11:30 - „MINIONKI”
Animacja/przygodowy,
2D DUBBING PL. Czas
trwania: 91 minut.
15:00 - „KRÓL ŻYCIA” reż. Jerzy Zieliński
Komedia, 2D PL, od 15
lat. Czas trwania: 97 minut.
16:45 - „EVEREST” reż. Baltasar Kormákur
Przygodowy/dramat,
2D NAPISY PL. Czas trwania: 121 minut.
19:00 - „CHEMIA” - reż.
Bartek Prokopowicz
Dramat/obyczajowy, 2D
PL, od 15 lat. Czas trwania: 105 minut.
21:00 - „KARBALA” - reż.
Krzysztof Łukaszewicz
Wojenny, 2D PL, od 15
lat. Czas trwania: 115 minut.
Ceny biletów: 16 zł
normalny, 14 zł ulgowy
(szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 12 zł grupowy (grupy zorganizowane, minimum 10 osób).

Fot. Nadesłana

„Utopce”

12 listopada brodnicka biblioteka zaprasza na spotkanie
z Markiem Fiedlerem, synem
legendarnego polskiego pisarza i podróżnika – Arkadego
Fiedlera.
Marek Fiedler jest godnym
kontynuatorem idei swojego
ojca, aby poprzez podróże popularyzować wiedzę o najodleglejszych zakątkach naszego
globu. Jest również podróżnikiem i pisarzem. Wspólnie
z ojcem Arkadym napisał powieść „Indiański Napoleon
Gór Skalistych” - przejmującą
historię cynizmu najeźdźców
i heroizmu skazanych na przegraną gospodarzy tych ziem.
Towarzyszył ojcu w podróży
do Kanady. Odwiedzili indiańską wieś Obidżuan - tę samą,
którą Arkady Fiedler poznał 45
lat wcześniej i opisał w książce „Kanada pachnąca żywicą”.
Wyprawę opisali w kolejnej
wspólnej książce „Ród Indian
Algonkinów”. Zafascynowany
historią Indian napisał powieści
poświęcone wielkim dziewiętnastowiecznym wodzom „Szalony Koń” i „Siedzący Byk”, dla

SEANSE OUTDOOR
CINEMA w BDK

Rezerwacji biletów można dokonywać on-line na
stronie ekobilety/outdoor-cinema/ lub telefonicznie,
pod nr. tel. (22) 357 78 00,
w godz. 10:00-15:00.

Marek Fiedler podczas wyprawy do Peru

W miejscu, gdzie dziś działa
bar gastronomiczny, ulokowano dyspozytornię ruchu i poczekalnię dla pasażerów. W 1965
roku z inicjatywy Miejskiej Rady
Narodowej wybudowano całkiem nowy dworzec przy ulicy
Pocztowej (widoczny na zdjęciu
archiwalnym).

głównego, zaś plac manewrowy stworzono na terenie
po spalonej i zburzonej przez
Niemców w 1939 roku synagodze. Nowy dworzec funkcjonował tu niedługo. W 1974 roku
przeniesiono go na ulicę Sądową. Opuszczony budynek główny dworca przy ul. Pocztowej
wykorzystywano do różnych
celów. Ostatnią funkcją przed
ostatecznym zamknięciem był
bar piwny nazywany malowniczo przez bywalców „Akwarium”.
Tekst i fot.
Paweł Stanny

Na wesołej fali…
Dziad niczego jestem wcale
Wypowiedzieć chcę swe żale
A tych mam wciąż co nie miara
To potwierdzi moja stara

Straż ogniowa u nas stale
Ćwiczy gałąź swą wytrwale
A, że pożary maleją
Wciąż na korty wodę leją
Gmach Ubezpieczalni Społecznej
Jest za duży to bezsprzeczne
Choć każdy wygodę lubi
Jeden człowiek tam się gubi
Jasne w Brodnicy szalenie
Jest uliczne oświetlenie
Najwyżej złamiesz nogi, ręce
Cóż od miasta chcecie więcej

Galeria Ziemi Michałowskiej
„Uliczka” Alicji Gwiazdowskiej

Wciąż podatek ślą nam nowy
Siedzeniowy, obrotowy
Gdy tak pójdzie w dalszym pędzie
Od nagości płacić będziem
Bezrobotni dobrze mają
Na ich cele wciąż zbierają
Złocisz za złociszem znoszą
Oni zaś dostają grosze
Archiwum Urząd Miejski w Brodnicy

Po przeprowadzce, stanowiska dla autobusów znajdowały się w sąsiedztwie budynku

Z archiwum
Ziemi Michałowskiej

Powiem wam bez tajemnicy
Plotkarzy jest moc w Brodnicy
Dajcie więc za plotek mnóstwo
Im wawrzyn za krasomówstwo

Brodnica dawniej i dziś
Brodnicki dworzec PKS nie
zawsze funkcjonował w miejscu, które dziś znamy. Pierwotnie znajdował się on na płycie
Dużego Rynku, przy wieżyczce
ratuszowej.
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K.K.O. oszczędność budzi
Do oszczędności wzywa ludzi
Prócz procentów zwłaszcza pani
Co rok prezent każda dostanie
Do porywów dusza skora
Lecz się boję dziś cenzora
Kończę więc aktualności
Wprowadzam system oszczędności
Brodnica, w styczniu 1937 r.

Ludwik Laras-Ludkowski

Wybrane z numeru z 21 stycznia 1937 roku

Syn Marcina i Marianny z domu
Garstka urodził się 30 stycznia 1887
roku w Czarnkowie. W rodzinnym
mieście uczęszczał do szkoły powszechnej. Tam ukończył osiem
klas. Następnie uczył się w dwuletniej szkole rolniczej we Frankfurcie
nad Odrą. Na praktyce był w majątkach na terenie Wielkopolski,
a później pracował jako urzędnik
gospodarczy w posiadłościach ks.
Pszczyńskiego na Śląsku.
Od 2 października 1907 r. do 30
września 1910 r. odbył obowiązkową służbę wojskową w 1. Pułku
Strzelców Konnych w Poznaniu.
W latach 1911 i 1913 powoływany był na ćwiczenia wojskowe we
Wrocławiu. Awansował do stopnia
wachmistrza.
Podczas I wojny światowej służył najpierw w kawalerii, a później
w piechocie. Tam pełnił funkcje
dowódcy plutonu ckm. Zwolniony
z wojska 22 grudnia 1918 r. powrócił do rodzinnych stron 23 grudnia
1918 roku i odtąd współdziałał z tajnymi organizacjami przygotowującymi powstanie.
W Lubaszu zorganizował 5 stycznia 1919 r. kompanię i stanął na
jej czele. Uczestniczył w walkach
o Czarnków. Później został dowód-

Wielkim wydarzeniem
kulturalnym
Brodnicy końca lat
60-tych był Międzynarodowy
Plener
Malarski, w którym
uczestniczyli artyści
z Polski, ZSRR i NRD.
W gronie artystów
polskich znajdowała się m.in. artystka
z Bydgoszczy Alicja
Gwiazdowska.
Po
jej pracy w plenerze
pozostał obraz pt. „Uliczka”.
Przedstawia on brodnicką starówkę i dwa najbardziej znane
zabytki tego miejsca, czyli wieżyczkę ratuszową oraz wieżę
kościoła farnego. Niewykluczone, że sam obraz przetrwał
do naszych czasów i znajduje
się w jednym z biur lub wisi na
ścianie u osoby prywatnej. Artystka potraktowała temat odważnie, śmiałymi, dynamicznymi ruchami pędzla kreśląc na
płótnie zarysy brodnickiej starówki. Kontury, jak się można

Ludzie, o których nie można zapomnieć

Kpt. STANISŁAW MASŁEK
cą drugiej kompanii czarnkowskiej,
z którą brał udział we wszystkich bitwach przez nią stoczonych, także
w ponownym zdobyciu Czarnkowa
i Romanowa. Za co odznaczony
został Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego VIRTUTI MILITARI. Po
przydzieleniu do 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich walczył pod
Margoninem, Chodzieżą, Jaktorowem, Smogulcem, Szubinem, Krotoszynem oraz Zdunami. Z dniem
9 lutego 1920 r. 9 Pułk Strzelców
Wielkopolskich
przemianowano
na 67. Pułk Piechoty. Wraz z nim
skierowany został na front bolszewicki. Ciężko ranny 26 maja 1920 r.
pod Bucławiem od 27 maja do 13
sierpnia 1920 r. przebywał w szpitalu wojskowym w Krotoszynie.
Po wyleczeniu, wraz z 67. Pułkiem
Piechoty, przeniesiony na front litewski przebywał tam aż do zakończenia działań militarnych.
Awanse: 24 czerwca 1919 r. podporucznik, 1 kwietnia 1920 r. porucznik, 1 lipca 1923 r. - kapitan.

W czasie pokoju był w 67. Pułku
Piechoty w Brodnicy oficerem mobilizacyjnym. Ukończył w Rembertowie kurs aplikacyjny dowódców
kompanii /1.12.1920-23.04.1921/.
Później dowodził 3. kompanią ckm.
Posiadał następujące odznaczenia /kolejność wg otrzymania/: Krzyż
Walecznych /1920/, Srebrny Krzyż
Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI /1922/, Medal Pamiątkowy „ZA
WOJNĘ 1918-1921 /1928/, Medal
DZIESIĘCIOLECIA /1928/, Srebrny
Krzyż Zasługi /1929/, Medal Niepodległości /1932/, Krzyż Niepodległości
/1938/, Medal „ZA DŁUGOLETNIĄ
SŁUŻBĘ oraz Odznakę „ZA RANY
i KONTUZJE”, Odznakę Pamiątkową
67. PUŁKU PIECHOTY.
Przełożeni wystawili mu bardzo
dobre opinie.
„Masłek Stanisław był jednym
z najwybitniejszych moich dowódców kompanii. Przed rozpoczęciem akcji powstańczej zorganizował doskonałą kompanię, na której

domyślać, wypełniła
ciepłymi, pastelowymi kolorami. Obraz
stylem
nawiązywał
do
ekspresjonizmu
lub nawet fowizmu.
Alicja Gwiazdowska w latach 19501955
studiowała
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych
we
Wrocławiu i w Gdańsku. Dyplom uzyskała w 1956 roku. Brała udział
w licznych wystawach ogólnopolskich. W 1963 roku uzyskała wyróżnienie w konkursie
pt. „Piękno ziemi bydgoskiej”,
a w 1964 roku zdobyła II nagrodę w konkursie pt. „ Krajobraz
i człowiek ziemi bydgoskiej”.
Prace artystki znajdują się
w zbiorach muzeów w Grudziądzu, Bydgoszczy i we Włocławku.

Tekst i reprodukcje:
Paweł Stanny

zasługi w krwawych bitwach pod
Chodzieżą i pod Romanowem,
o której to ostatniej bitwie mówi
ze szczególnym uznaniem historia
9. Pułku Strzelców Wielkopolskich,
późniejszego 67. PP.”
Kpt. rez. Zdzisław Orłowski
„1930. Dowódca kompanii km.
B. DOBRY. Charakter ustalony,
prawy. Służbę pojmuje ideowo.
O żołnierzy bardzo troskliwy. Bardzo wysokie ambicje pracy. Bardzo
dobry kolega. Lojalny, towarzysko
obyty. Fizycznie bardzo wytrzymały. Pracuje nad sobą. Bardzo dobry
organizator ćwiczeń w terenie i na
mapie. Wskutek doświadczenia
i rutyny bardzo dobrze przygotowany jako dowódca kompanii tak
pod względem taktycznym jako też
administracyjnym,
samodzielny,
pewny siebie. Dobry wychowawca. Bardzo dobrze wyszkolony.
Nadaje się na dowódcę baonu, ref.
mob. i kwatermistrza”.
Płk. January Grzędziński

kpt. Stanisław Masłek
czele walczył z bardzo dobrymi
rezultatami. Poza wszystkimi innymi bitwami w których brał udział,
warto wymienić jego szczególne

Z dniem 28 lutego 1933 roku przeniesiony w stan spoczynku zamieszkał w Poznaniu i tam zmarł 1 maja
1952 roku.

Jerzy Wultański
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Archiwum tajemnic

Złota bransoleta z królewskiej zbrojowni
Jeszcze za życia królewny Anny Wazówny było jasne, że siostra króla Zygmunta III
to osoba majętna. Podobnie jak jej wuj ze
strony matki, król Zygmunt II August, Anna
lubiła piękne klejnoty i miała ich dużo. Po
jej śmierci wszystko przepadło. Wszystko
z wyjątkiem bransolety, która zrabowana z brodnickiego grobowca Anny trafiła
do Szwecji. Jej tropem podążyła historyk
sztuki z Torunia Alicja Saar-Kozłowska.
To jej pracy zawdzięczamy upublicznienie klejnotu, który przechowywany jest
w sztokholmskim skarbcu.
Po śmierci Anny Wazówny 26 lutego 1625
roku w Brodnicy jej majętność wyceniano
na 200 tysięcy talarów. Królewna była świadoma zbliżającej się śmierci i zgodnie ze
swoją wolą rozdysponowała swe kosztowności. Gdzie trafiły i do kogo? Niewykluczone, że część majątku mogła zostać zapisana
na korzyść królewicza Władysława IV – syna
Zygmunta III Wazy. To przecież on, już jako
król Polski, pochował swą ciotkę z honorami
w Toruniu. W 1636 roku szczątki królewny
Anny spoczęły w barokowym mauzoleum
wybudowanym w kościele Najświętszej Marii Panny. Co prawda grobowiec nie został
całkowicie ukończony i robiono go w pośpiechu, ale okazały sarkofag z wykonaną
w alabastrze postacią królewny robi dobre
wrażenie.

Nieudana transakcja
Anna Wazówna była kobietą wykształconą,
otwartą na ludzi, naukę i wiedzę o świecie jej
współczesnym. Na realizację botanicznych
pasji postanowiła spieniężyć część majątku.
Kupiec trafił się jednak niezbyt szczęśliwy. Był
nim car Dymitr Samozwaniec. Wybrał on dla
siebie najciekawsze klejnoty, ale niedługo
potem został zabity i skarby wydawało się
- przepadły. Afera z Dymitrem Samozwańcem miała jednak swoją pozytywną stronę.
Wiemy bowiem jaka „biżuteria” należała do
Wazówny. Był to m.in. klejnot w kształcie orła
o dwóch głowach z diamentów z rubinami
(jeden kamień miał w zamieszaniu Dymitriady na Kremlu zaginąć). Wartość klejnotu
szacowano już po dostrzeżonym uszczerbku
na 5 tysięcy złotych polskich. W skarbczyku
Anny miał się także znajdować naszyjnik ze
szmaragdem, rubinami i szesnastoma perłami oraz bransoleta z siedmioma diamentami i 8 rubinami warta 2 tysiące złotych.
Drugi naszyjnik i bransoletę wyceniono na 5
tysięcy złotych, a trzeci naszyjnik ze szmaragdem, rubinami, diamentową tabliczką i perłą

Alicja Saar-Kozłowska z wizerunkiem
Anny Wazówny autorstwa prof. Grzegorza
Ojcewicza
musiał być również bardzo cenny. Następca
Samozwańca na tronie moskiewskim – Wasyl
Szujski początkowo ignorował sugestie, aby
zwrócić szkatułę z klejnotami Anny Wazówny.
Ostatecznie upomniał się o nią sam król Zygmunt III i rosyjski car kosztowności oddał.

Król prowadzi śledztwo
Kiedy Anna Wazówna zmarła, pochowano ją
w bogatym garniturze klejnotów świadczącym
o jej królewskim pochodzeniu. Na toruńskim
nagrobku postać królewny przyozdobiona jest
w klejnoty, ale rzeźba ma charakter symboliczny i wykonano ją według pewnej maniery,
nie może być źródłem wskazującym, z czym
dokładnie złożono do trumny ciało królewny.
Pierwszy grobowiec Wazówny znajdował się
na brodnickim zamku. Jako luteranka nie mogła
być pochowana np. w kościele św. Katarzyny.
W oczekiwaniu na godny królewski pochówek
zwłoki siostry królewskiej złożono tymczasowo
w sklepionym pomieszczeniu, dziś identyfikowanym jako piwnice zamkowe.
Podczas wojen polsko-szwedzkich, w nocy
z 5 na 6 listopada 1629 roku, kiedy wojska

Fragment grobowca Anny Wazówny w Toruniu

szwedzkie wycofywały się z Brodnicy pod
naporem wojsk polskich ktoś wdarł się do
niepilnowanego grobowca. Otwarto trumnę
i skradziono strój pogrzebowy oraz jeden,
dwa lub nawet więcej klejnotów znacznej
wartości.
O mnogości skradzionych kosztowności
wspominał król Zygmunt III Waza pisząc
w liście z 1630 roku do Rady Miejskiej Gdańska. Monarcha prosił Gdańszczan o pomoc
w odnalezieniu sprawców mając na uwadze
fakt, że właśnie tu funkcjonowały znakomite
warsztaty złotnicze i sprawcy mogli starać
się zrabowany skarb tu spieniężyć. Śledztwo
prowadzone niemal osobiście przez króla
jest kolejnym przykładem szczególnych więzi, jakie łączyły go ze zmarłą siostrą. Starania
w celu odnalezienia winnych makabrycznego czynu ruszyły niedługo po odkryciu
tego faktu. Cień padł na osoby, które mogły
uczestniczyć lub pomagać w balsamowaniu
zwłok lub w przygotowaniach do pogrzebu
w 1625 roku.
Od pierwszego pogrzebu minęły przecież zaledwie tylko cztery lata i żyły osoby
z brodnickiego dworu i otoczenia królewny.
Podczas oględzin zrabowanego brodnickiego grobowca udało się dokładnie ustalić co
zginęło z trumny. Do wspomnianego listu
królewskiego do Gdańszczan monarcha dołączył bilecik, na którym wymieniono i opisano skradzione z trumny Anny Wazówny
klejnoty i kosztowności. Miał on pomóc na
etapie „gdańskiego śledztwa”, podczas poszukiwań w warsztatach i u handlarzy.

Szwedzi, Polacy czy kozacy?
Poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Bilecik podzielił z czasem los skradzionych skarbów, a sprawców nie ujęto. Nie oznaczało to
jednak, że sprawa została zamknięta. Profanacja i rabunek grobowca królewny Anny
był tematem rozmów dyplomatycznych pomiędzy kancelarią króla Zygmunta III i króla
Szwecji Gustawa II Adolfa. Mimo napiętych
stosunków pomiędzy obu krajami, również
szwedzki król nakazał swemu kancelerzowi
Axelowi Oxenstiernie wyjaśnienia sprawy
i znalezienia sprawców. Jego korespondencja ze swoim polskim odpowiednikiem, Jakubem Zadzikiem, jest wielce interesująca.
Szwedzki kanclerz wspomniał w niej m.in.,
że w noc poprzedzającą odejście wojsk
szwedzkich z Brodnicy, do miasta wpadły
oddziały kozaków i polscy dragoni. Mieli
oni dopuszczać się grabieży m.in. na zamku. Oxenstierna wspominał również, że pomieszczenie, w którym znajdowała się trumna Anny Wazówny, było stale pilnowane
przez szwedzkiego strażnika. Kto więc wdarł
się do grobowca?
Sprawy nigdy nie wyjaśniono. Można jedynie wysuwać przypuszczenia. Dla
szwedzkiego wojska grobowiec szwedzkiej
królewny, na dodatek tak jak oni ewangeliczki, spowinowaconej z ich królem, mógł
wzbudzać pewien respekt. Dla wojsk polskich, zwłaszcza kozaków już niekoniecznie.
W dawnym rozumowaniu w Polsce, ewangelik równał się heretykowi. Profanacji zresztą nie musieli dokonać żołnierze doskonale
zdający sobie sprawę z konsekwencji, lecz
dobrze opłacone rzezimieszki, którym „po
robocie” pewnie poderżnięto gardła. Pewne
jest, że z ciałem królewny nie obchodzono
się z finezją.
W 1995 roku podczas badania szczątków
Wazówny z jej toruńskiego grobowca stwierdzono brak kości przedramienia. Znajdowała się na nich zapewne złota bransoleta. Nie
mogąc jej zdjąć lub też śpiesząc się, rabusie
oderwali klejnot wraz z kośćmi…

Dar od Zygmunta?
Czy to ta sama bransoleta na ślad której
trafiła pracując w archiwach szwedzkich Alicja Saar-Kozłowska? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak. Toruńska historyk
sztuki i badaczka dziejów Anny Wazówny,
podczas przeglądania teczek w magazynach
Antikvarist – Topografis Arkivet w Sztokholmie znalazła w jednej z nich interesującą
informację. Był to odpis tekstu z roku 1777,
w którym antykwariusze opisywali historię
odnalezienia na posadzce katedry w Uppsali
bransolety.
Klejnot szybko połączyli z córką króla Jana
III Wazy - Anną. Jak wyglądał ów klejnot?
Składał się z czterech podłużnych płytek
połączonych podłużnymi łańcuszkami. Płytki ozdobione były białą i ciemnoniebieską
emalią. Na pierwszej znajdował się herb Wazów, czyli snopek zboża. Na drugiej widniał
herb Szwecji, trzy korony. Kolejna zawierała
sylwetkę Lwa Folkungów – starej skandynawskiej dynastii. Ostatnia płytka nosiła monogram APS, czyli Anna Princeps Sveciae,
czyli Anna Księżniczka Szwedzka. Bransoleta
ta była klejnotem bardzo osobistym. Niewykluczone, że wykonał ją dla Anny jej brat –
Zygmunt III, który o mało nie spalił zamku na
Wawelu realizując tam swoje alchemiczne
i złotnicze pasje.

Alicja Saar-Kozłowska poszła dalej śladem
bransolety. Klejnotu nie było jednak w skarbcu katedry w Uppsali. Gdzie więc należało
go szukać? Trop wiódł do Królewskiej Zbrojowni (Livrustkammeren). Przechowywano
tam wiele cennych pamiątek narodowych
związanych m. in. z osobami królów szwedzkich. Polska badaczka zaczęła natrafiać na
tym etapie pracy na pewną nieufność ze
strony muzealników szwedzkich. Jednak
swoją bardzo dużą wiedzą, zapałem i wysoką kulturą osobistą z czasem ich przekonała.
Otrzymała wydruk muzealnej karty zabytku
i wkrótce zobaczyła go na własne oczy. To
właśnie dzięki Alicji Saar-Kozłowskiej bezcenna pamiątka po Annie Wazównie trafiła
po wiekach nieobecności, na pewien czas,
ponownie do kraju. Stało się to po raz pierwszy podczas powtórnego pochówku królewny Anny w 1995 roku w Toruniu oraz w 2002
roku na wystawie pt. „Orzeł i trzy korony.
Sąsiedztwo polsko-szwedzkie na Bałtykiem w epoce nowożytnej” zorganizowanej
w Warszawie.
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