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Muzyka gospel w kościele w Iłówcu

Zakochani w Chrystusie, młodzi 
chrześcijanie z afrykańskiego Wybrzeża 
Kości Słoniowej śpiewem i tańcem 
uwielbiają Boga. W parafii pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Iłówcu w sobotę, 1 
sierpnia, podczas wieczornej Mszy 
Świętej o godz. 17.30 gościliśmy grupę 
ewangelizacyjną CLARET GOSPEL 
z Afryki. Zespół powstał w Afryce, 
w 2002 r., z inicjatywy Misjonarzy 
Klaretynów. Przyjeżdżają do Polski by 
w modlitwie przez muzykę, dzielić się 
słowem Bożym podczas koncertów, 
modlitw, nabożeństw. Bardzo dobrze 
czują się w „czarnej” muzyka gospel, ale 
nie obca jest im także muzyka klasyczna. 
W swoim repertuarze mają między innymi 
takie utwory jak: Nabucco G. Verdiego 
czy Alleluja G.F. Haendla. W repertuarze 
zespołu dominuje muzyka gospel, którą 
śp iewa ją  z na jwiększą  radośc ią  
i przekonaniem. Na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej dominuje styl reggae, a Claret 
jest pierwszą prawdziwą grupą gospel. 
Artyści śpiewają w języku francuskim, 
angielskim, polskim, łacińskim oraz 
w językach lokalnych Wybrzeża Kości 

Słoniowej, Ghany, Mali, Burkina Faso i Liberii. Towarzyszą im 
afrykańskie instrumenty: kalebasty, grzechotki, tam-tamy, 

balafony, itp. Prawdziwą ucztę dla oczu 
stanowi też taniec w wykonaniu członków 
grupy. Prezentują tańce z 5 krajów 
i kilkudziesięciu grup etnicznych. 
Występują w oryginalnych strojach, 
makijażach i fryzurach afrykańskich. Po 
raz pierwszy odwiedzili Polskę już w roku 
2002. Grupa była w Polsce także w latach: 
2003, 2005, 2007 oraz 2009. W tym czasie 
odwiedzili dziesiątki parafii w całej Polsce. 
Warszawa, Wrocław, Katowice, Opole, 
Nysa, Białystok, Bytom, Chorzów, 
Rybnik, Włocławek, Turek, Wadowice, 
Częstochowa... to niektóre z miast, 
w k tó r ych  konce r towa l i .  Chór  
występował w wielu kościołach 
w różnych miastach Polski, brał udział 
w akcjach charytatywnych, był w domach 
opieki nad niepełnosprawnymi oraz 
w więzieniach. Ich koncerty to porywające 
widowiska, które zapełniają kościoły, sale 
koncertowe z rozśpiewaną i roztańczoną 
publicznością. Każdy koncert jest 
nieustanną modlitwą o pokój w Afryce, do 
której zawsze przyłączają się uczestnicy 
koncertów.

Więcej zdjęć ze spotkania na stronie 
www.grzybno.info.pl.



Ludzie z pasją – Teodozja Ludwiczak

 
W ś r ó d  

m i e s z k a ń c ó w  
naszej gminy jest 
w i e l u  l u d z i  
z p a s j ą .  S ą  
n a s z y m i  
sąsiadami, ale nie 
znamy ich z tej 
strony. Często 
taka pasja jest 
jednak równie 
c i e k a w a  d l a  
innych. Niestety, 
n i e  p r o m u j ą  
s w y c h  
zainteresowań 
s z e r z e j .  
Postaramy się 
p r z e d s t a w i a ć  
takie osoby. 

Pani Teodozja Ludwiczak od wielu lat zajmuje się 
rękodzielnictwem. Jej hobby to koronki oraz wyszywane obrazy. 
Jest mieszkanką wsi Grzybno. Urodziła się w roku 1935 
w Rąbiniu, mieszkała w Brodnicy. Po wyjściu za mąż przeniosła 
się w roku 1957 do Grzybna. Przez wiele lat pracowała w handlu. 
Ta praca dała jej wiele doświadczenia, dzięki któremu wie np. jak 
prezentować swoje dzieła, tak aby zainteresować nimi innych. 
Z zawodu jest krawcową, co pomogło jej realizować swoją pasję 
z profesjonalnym przygotowaniem. Od wielu lat poświęca jej 
wiele czasu. Tworzy zróżnicowane tematycznie dzieła z koronki, 
wyszywa obrazy. Spod jej ręki wychodzą również elementy szat 
liturgicznych oraz tkanin wykorzystywanych do dekoracji ołtarzy. 
Pani Teodozja jest bardzo aktywna, mimo swojego wieku (ma 80 
lat). Nie tylko tworzy swoje dzieła, ale też promuje swoją pasję, 
uczestnicząc w wielu wystawach, prezentacjach. Jej aktywność jest 
tak duża, że jest powodem zmartwień rodziny, z którą wspólnie 
mieszka. Jak mówi jej synowa, p. Mirosława, czasami rodzina 
martwi się o babcię; kiedy ta znowu, 
kolejny raz pakuje swoje walizki, 
kartony i torby. 

Bo p. Teodozja nie zważa 
wtedy na stan swego zdrowia, 
pogodę czy inne trudności. 
Niezależnie czy jest to udział 
w kameralnej wystawie w ciepłym 
i zacisznym domu kultury czy 
w imprezie plenerowej, pod gołym 
niebem. Zawsze jest gotowa do 
pokazaniu innym ciekawym tego 
ludziom, swojego tajemniczego 
świata koronkowych obrusów, 
reprezentacyjnych sukien, parasoli, 
fantazyjnych kapeluszy. Zachwyca 
też oglądajacych swoimi obrazami, 
które pieczołowicie wyszywa 
siedząc często przy lampie do 
późnej nocy. Energia, którą posiada 

emanuje wokół, zarażając innych do działania. Również swoich 
wnuków, których mobilizuje do pomocy w transporcie babci i jej 
ekwipunku na kolejną wystawę. Ma 3 wspaniałych wnuków, 

którzy pomagają jej też w wyszywaniu obrazów, robili z nią 
miniaturę Pałacu w Grzybnie z ziaren na Dożynki w Śremie, 
pomagają w wielu jej pracach. Mimo, że pani Teodozja dysponuje 
doskonałą pamięcią, skrzętnie archiwizuje wszelkie dokumenty, 
które są związane z jej aktywnością twórczą. Dlatego potrafi 

dokładnie powiedzieć ile razy, na jakie imprezy była zapraszana. 
Demonstruje też bogatą kolekcję swoich dzieł, które zapełniają 
półki, szafy i ściany w jej pokoju. Aby pokazać niektóre większe 
okazy, przesuwa w inne miejsce kołowrotek, na którym w czasie 
imprez prezentuje edukacyjnie przędzenie wełny; bo i to 
p.Teodozja potrafi. Aktywnie uczestniczyła w szyciu strojów 
ludowych dla naszego zespołu Korbolanki; piękne fartuszki, 
koszule i czepki wyszły spod jej ręki. W rozmowie wylicza 
precyzyjnie gdzie znajdują się jej dzieła, w jakich okolicznościach 
i komu zostały intencjonalnie podarowane. Brała udział w wielu 
imprezach, w tym: w cyklicznej imprezie Szeroko na Wąskiej 
w Mosinie już 10 razy, w Dniach Korbola i Pyry z Gzikiem 
w Jaszkowie 3 razy, w wystawach - tygodniowej w Bibliotece 
w Buku, w Mosińskim Domach Kultury w Mosinie i Stęszewie. Jej 
entuzjazm pozwala też zmobilizować inne osoby do wyjścia z 
ukrycia; sama zachęca znajomych twórców, aby tak jak ona wyszli 
z domowego zacisza ze swoimi ciekawymi pasjami.



Zabytki Gminy Brodnica
 
Proponujemy wakacyjne przypomnienie zabytków oraz 

ciekawych miejsc w naszej gminie. Wielu z Czytelników doskonale 
orientuje się w stanie posiadania zabytków w swojej wsi, ale nie 
zawsze pamięta co ciekawego jest w innych wioskach. 
Kompleksowe zestawienie zabytków architektury czy przyrody na 
terenie całej gminy może być przydatne, w szczególności gdy 
będziemy chcieli zachęcić do ich obejrzenia osoby, które będą 
u nas gościły przejazdem lub odwiedzą nas incydentalnie. 
Również dla niektórych mieszkańców takie zestawienie może być 
przydatne, np. dla uczniów, którzy mogą je wykorzystać 
w szkolnych opracowaniach lub dla osób ciekawych naszej 
historii. Na stronie stowarzyszenia, w zakładce: www.tpzb.org > 
Ziemia Brodnicka > Rejestr zabytków można zobaczyć 
zdjęcia większości tych miejsc.

Brodnica
! kościół par. św. Katarzyny 2 poł. XIX 
! zespół pałacowy: pałac 1880, park XIX

Chaławy
! zespół dworski: dwór 1880-85, park k. XIX, XX
! magazyn zbożowy na terenie folwarku 1904

Grabianowo
! zespół dworski 1 poł. XIX: dwór, park

Grzybno
! zespół dworski: dwór 1914-20, park XIX 1914-20

Iłówiec
! kościół par. św. Andrzeja 1838-41 • zespół pałacowy 

i folwarczny: pałac XVIII 1866, park XIX
! folwark: stajnia koni wyjazdowych 1911, kurnik 1935, spichrz 

1890, spichrz z wieżą 1900, czworak nr 19 – 1899, czworak nr 
20 -1910

Jaszkowo
! kościół par. św. Barbary 2 poł. XV, XVI 
! zespół dworski XIX: dwór 1920, park, brama wjazdowa, 

oficyna (czworak) 

Manieczki
! zespół dworski: dwór 1894, kaplica 1786, park 2 poł. XVIII-

XX

Piotrowo
! zespół dworski i folwarczny: dwór XIX pocz. XX, park 2 poł. 

XIX, folwark pocz. XX: rządcówka, stajnia wyjazdowa, 
stodoła, wozownia z wagą, obora1850, ogrodzenie z główną 
bramą wjazdową, mur

Przylepki
! zespół pałacowy i folwarczny: pałac XVIII-XIX pocz. XX, 

folwark: świniarnia 1905, stajnia k. XIX, magazyn zbożowy 
1905, dom rządcy 4 ćw. XIX, kuźnia i stelmacharnia k. XIX, 
stodoła 1910, park z alejami k.XIX-1 ćw. XX

Szołdry
! zespół dworski: dwór 2 poł. XVIII-XIX, spichrz 1880, park k. 

XVIII-XIX

Żabno
! kościół par. św. Jakuba Ap. drewn.1789 

LEGENDA:

dwory pałace

kościoły

cmentarze ewangelickie 

zabytki przyrodnicze
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