WYDANIE BEZPŁATNE

Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.tpzb.org

WIADOMOSCI
BRODNICKIE
Informator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej

www.tpzb.org

Nr (07) 02/2014

Wyd. luty 2014

Nasze sołectwa w cyfrowym świecie
Informujemy Państwa, że nasze sołectwa zyskały nowy wymiar
w przestrzeni. Otóż od niedawna pojawiły się w globalnej sieci ze
swoimi stronami internetowymi. W ten sposób nasze sołectwa,
sołtysi, rady sołeckie i radni uzyskali możliwość komunikowania
się z mieszkańcami. Strony te dopiero zaczynają działać, więc na
razie nie ma tam jeszcze wielu informacji. Może za wyjątkiem
sołectwa Żabno, które najaktywniej ze wszystkich korzysta z tej
możliwości. Wg załączonych formularzy będą tam informacje
o historii, zabytkach i atrakcjach turystycznych wsi. Będzie to
platforma komunikacji z mieszkańcami dla sołtysa, rady
sołeckiej oraz radnego danej miejscowości. Przewidziana jest też
rola informacyjna czyli internetowa tablica ogłoszeń.
Mieszkańcy będą mogli kontaktować się z sołtysem wysyłając wiadomości bezpośredni ze strony internetowej. Internet
to również szansa na promocję naszych wsi poza teren naszej gminy. Adresy naszych sołectw:
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brodnica.solectwo.info.pl
brodniczka.solectwo.info.pl
chalawy.solectwo.info.pl
gorka.solectwo.info.pl
grabianowo.solectwo.info.pl

grzybno.solectwo.info.pl
ilowiec.solectwo.info.pl
ilowiecwielki.solectwo.info.pl
jaszkowo.solectwo.info.pl
manieczki.solectwo.info.pl
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!
!
!

przylepki.solectwo.info.pl
sucharzewo.solectwo.info.pl
sulejewo.solectwo.info.pl
szoldry.solectwo.info.pl
zabno.solectwo.info.pl

Kolędowanie w Brodniczce
Okres bożonarodzeniowy
w Brodniczce i Esterpolu został
zakończony spotkaniem kolędowym,
na które licznie przybyli mieszkańcy
obu wsi. Sąsiedzkie spotkanie zostało
zorganizowane w świetlicy
w Brodniczce w sobotni wieczór
1 lutego. Wspólne kolędowanie
sympatycznie poprowadził Pan
Andrzej Kasprzyk, a wrażeń
artystycznych dostarczył zaproszony
do Brodniczki zespół „Korbolanki”.

Uważasz nasze działania za sensowne i potrzebne
przekaż nam swój 1% podatku

TPZB KRS nr 0000381577

Czy Napoleon Bonaparte jadł śniadanie w Iłówcu?
Na rozstaju dróg w Iłówcu, w centrum wsi stoi kapliczka w kształcie ściętej
piramidy, zwieńczonej krzyżem. Według miejscowej tradycji piramidę
postawili mieszkańcy na wieść, że przez Iłówiec będzie przejeżdżał Napoleon.
Chcieli uhonorować i uradować Cesarza przypomnieniem zwycięskiego
pobytu w Egipcie; jednocześnie chcieli zapewne pokazać, że są światłymi
obywatelami i dobrze znają historię jego zwycięstw. Wybudowana piramida
adaptowana została potem do roli tradycyjnej, przydrożnej kapliczki. Czy w tej
historii jest choć ziarno prawdy?
W Wielkopolsce Napoleon gościł 4 razy.
Pierwszy raz: 27 listopada 1806 r. - przyjeżdża do Poznania, w czasie 3tygodniowego pobytu podróżuje po Wielkopolsce, odwiedza m.in.
Konarzewo - gości go Ksawery Dzieduszycki. 16 grudnia rusza do zajętej
przez francuskie wojska Warszawy, tam na jego cześć urządzane są parady
i bale. Na jednym z nich poznaje 20-letnią szambelanową Marię Walewską,
która po parunastu dniach zostaje jego kochanką. Jego przyjazd w 1806 r.
poprzedziło inne ważne dla Polaków wydarzenie. 6 listopada gen. Henryk
Dąbrowski z Józefem Wybickim przyjeżdżają do Poznania. Ich przyjazd
uznawany jest za początek poznańskiego powstania z 1806 r. Poznaniacy
przejmują władzę z rąk pruskich, wystawiają 30-tys. armię i biorą na utrzymanie 20-tys. armię francuską. Drugi raz: 15
lipca 1807 r. -zatrzymuje się w Poznaniu; po podpisaniu 7 lipca pokojowego traktatu z carem Aleksandrem I w Tylży (na
jego mocy powstaje wtedy Księstwo Warszawskie), przez Poznań oraz Drezno wraca do Paryża. Trzeci raz: 30 maja
1812 r. - Napoleon kolejny raz przyjeżdża do Wielkopolski, kiedy szykuje się do wojny z Rosją. Gości w Turwi,
podejmuje go w barokowym pałacu ojciec gen. Dezyderego Chłapowskiego, adiutanta Napoleona, a potem jednego
z dowódców powstania listopadowego. Wyjeżdża 2 czerwca do Torunia. Czwarty raz: 12/13 grudnia 1812 r. - po
nieudanej wyprawie na Moskwę, przez Poznań, Wschowę, Głogów i Bolesławiec skrycie wraca do Francji. Bez
wątpienia przez Iłówiec przejeżdżał i to nie raz, a 3 razy: 16 lipca 1807 r. - w czasie lustracji terenów i oceny ich
przydatności do walk; 30 maja 1812 r. - gdy zmierzał do Poznania, przed wyruszeniem na wojnę moskiewską; 13 grudnia
1812 r. - gdy skrycie wracał do Francji po nieudanej wyprawie na Moskwę. Według miejscowej tradycji zatrzymał się
w Iłówcu i jadł tu śniadanie 16 lipca 1807 r. Czy gościł w starym dworze rolnika i przemysłowca Rolfa Lehmanna?
A może zaciekawiony oryginalnym sposobem uhonorowania, zatrzymał się i zaszedł do wiejskiej chałupy; mieszkańcy
z pewnością zapraszali go do siebie. Mogło też być, że
przejeżdżał przez wieś i tylko pozdrowił mieszkańców
z okna karety. Biorąc pod uwagę źródła historyczne, jest
najbardziej prawdopodobne, że spał wtulony w kąt
karety (miał w zwyczaju spać lub czytać w podróży) i ani
on piramidy, ani jego nikt z mieszkańców tego dnia nie
widział. Źródła historyczne podają, że kiedy Napoleon
w 1807 r. wracał z Tylży, przejeżdżał przez Iłówiec nocą,
więc piramidy nie zobaczył. Natomiast śniadanie zjadł
w Kościanie. Dopiero gdy 30 maja 1812 r. wracał
z Leszna i Turwi do Poznania, mógł zobaczyć ten
Napoleon w Egipcie mal. Jean-Leon Gerome
niezwykły wyraz hołdu mieszkańców.
Źródło:
! Marek Henzler, Z ziemi polskiej ślady napoleońskie, Polityka.pl 25.08.2010
! Jerzy Sobczak, O Szlaku Napoleona w Wielkopolsce ..., WTK w Poznaniu 2006-08-24
! Dorota Matyaszczyk, Szlaki dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce na przykładzie Szlaku Napoleońskiego 2006
! Jerzy Michał Sobczak, Cesarz Napoleon w Wielkopolsce, Wydawnictwo WBPiCAK Poznań 2006
! Anna Jabłońska, Dorota Matyaszczyk, Napoleon i jego opieka w Wielkopolsce, XIV Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
w Wielkopolsce 2006

Powstańcy Wielkopolscy z naszej gminy
Stowarzyszenie przypomina, że zbiera informacje o Powstańcach Wielkopolskich z naszego regionu.
Prosimy Państwa o przekazywane informacji związanych z tym tematem. Drukujemy biogram
kolejnego powstańca wielkopolskiego z naszej ziemi: Andrzeja Mańkowskiego z Brodnicy.
Andrzej Mańkowski - syn Józefa i Agnieszki z d. Dudziak, ur. 27.11.1900 w Karczewie pow.
Śmigiel. Ukończył szkołę powszechną. Zawód: robotnik rolny. 14 września 1924 roku ożenił się
z Marią Dominiczak. Miał 5 dzieci: 3 córki: Maria, Teresa, Wanda, 2 synów: Wawrzyniec i Jerzy.
Mieszkał w Brodnicy.
Z zapisów w książeczce wojskowej:
Wcielony do armii niemieckiej, służył w piechocie od 14 czerwca 1918 do 15
grudnia 1918 r. Zakończył ją w stopniu szeregowca. Kiedy wybuchło
Powstanie Wielkopolskie, 5 stycznia 1919 r. zgłosił się ochotniczo do
Powiatowej Komisji Uzupełnień w Kościanie. Wcielony do Wojska Polskiego, służył w 7
Dywizjonie Taborów - Szpital Koni nr 14 Poznań. 10 grudnia 1921 r. roku przeniesiony do rezerwy
w stopniu kaprala. W roku 1925 odbywał ćwiczenia w 1 szwadronie 7 dywizjonu taborów (być
może w tym szwadronie wcześniej służył).
Z relacji wnuczki Iwony Ogrodowskiej:
Był włodarzem u hrabiego Mańkowskiego na majątku w Brodnicy. W tym majątku pracował też w czasie wojny i po
wojnie – przez całe swoje życie, aż do emerytury. Gdy w 1974 roku zmarła mu żona przeniósł się do córki Wandy do
Żabna. Tam mieszkał przez ostatnie lata swojego życia i tam zmarł 23 grudnia 1980 r.
Posiadane odznaczenia:
! Złoty Krzyż Zasługi
! Wielkopolski Krzyż Powstańczy
! Medal 40-lecia
! Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
! Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich 1921 r.

Wiosna coraz bliżej
Wiosna tuż tuż, a nawet wydaje się, że już do nas wróciła, bo pogoda
w ostatnich dniach na pewno nie wygląda na zimową. A wiosną
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej kolejny raz wznowi akcję
promowania najbardziej ukwieconych i zadbanych ogrodów i będzie
zachęcać mieszkańców gminy do uprawy dyń olbrzymich. Wszystkich,
którzy chcieliby włączyć się do akcji „Nasza Gmina Tonie w Kwiatach” lub
chcieliby spróbować wyhodować w swoim ogrodzie olbrzymiego korbola
(przypominamy, że nasz zeszłoroczny rekord to 302 kg!) prosimy o kontakt
na adres biuro@tpzb.org Wszystkim chętnym przekażemy nasiona
korbola-olbrzyma, a także nasiona słoneczników i innych kwiatów.

Foto: Iwona Błoszyk
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