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MYSIA WIEŻA  
– ocalały fragment Zamku 

Kruszwickiego
Od niepamiętnych czasów symbolem 

Kruszwicy jest „Mysia Wieża” bezpośrednio 
związana z legendą o „Królu Popielu”, o po-
czątkach Państwa Piastowskiego, o Krusz-
wicy legendarnej pierwszej stolicy Polski…

„Mysia Wieża” stanowi nieodłączną część 
historii początków Państwa Polskiego wpisując 
się w legendy i realia polityczno-społeczne 
ówczesnej Polski.

Wieża jest dzisiaj częścią ruiny po zamku 
wzniesionym na wzgórzu w latach 1350–1355, 
o czym dowiadujemy się z Kronik kanonika 
kruszwickiego Janka z Czarnkowa, późniejsze-
go archidiakona Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Fortalicja pełnić miała ważną strategiczną rolę 
w założeniu obronnym kraju Kazimierza Wiel-
kiego.

Od dnia 28 czerwca 1961 r. w Kruszwicy 
funkcjonuje Nadgoplański Oddział PTTK, któ-
ry jako organizator przejął opiekę nad ruchem 
turystycznym, realizując szereg przedsięwzięć 
związanych także z funkcjonowaniem Wzgórza 
Zamkowego. Podejmowane były szeroko zakro-
jone prace archeologiczne pod kierunkiem Wi-
tolda Hensla, Ewy Springer, Aleksandry Cofty-
Broniewskiej oraz Wojciecha Dzieduszyckiego. 

Ostatnio, w latach 2007–2014 i 2017–2022, 
korzystając z pomocy funduszy Unii Europej-
skiej udało się przeprowadzić prace konserwa-
torskie i rekonstrukcyjne piwnic zamku, frag-
mentu przyziemia murów obwodowych, ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych Mysiej Wieży 
przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu 
Miejskiego w Kruszwicy, Nadgoplańskiego Od-
działu PTTK w Kruszwicy.

Na przełomie lat 2021–2022 Urząd Miejski 
w Kruszwicy zrealizował interesujący projekt 
autorstwa Ewy Świder-Grobelnej firma „7Muz” 
polegający na iluminacji zewnętrznej wieży 
wraz z projekcją w systemie GOBO obrazów 
(godło miasta Kruszwicy, godło piastowskie, 
godło państwowe i inne). Wewnątrz zaprezen-
towano na trzech piętrach multimedialne pro-
jekcje: księgi interaktywne z baśniami i legen-
dami, interaktywną podłogę z projekcją myszy 
oraz na najwyższym piętrze projekcję wybra-
nych rycin E. J. Dahlberga z księgi S. Pufen-
dorfa i projekcję związaną z etapami renowacji, 
rewitalizacji i badań archeologicznych zamku 
wraz Mysią Wieżą.

Ostatnie prace zostały przeprowadzone  
w związku z rocznicą 600-lecia nadania praw 
miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim.

Oprac. Janusz Owczarek,  
fot. Jarosław Waszak

fot. UM Kruszwica
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Szanowni 
Państwo! 

Rok 2022 jest dla nas bardzo wyjątkowy, 
ponieważ obchodzimy 600-lecie nadania 
powtórnych praw miejskich Kruszwicy na 
prawie magdeburskim, które król Włady-
sław Jagiełło nadał naszemu miastu w Żninie 
8 czerwca w 1422 roku. Pomimo tego, że 
jubileusz przypadł na bardzo trudny czas,  
w naszej Gminie odbyło się wiele wydarzeń, 
przygotowanych zarówno przez kruszwicki 
samorząd, mieszkańców, organizacje poza-
rządowe i inne instytucje.

Pierwszym akcentem, który rozpoczął 
oficjalne obchody rocznicy nadania praw 
miejskich, było otwarcie nowoczesnej,  
multimedialnej aranżacji w Mysiej Wieży 
wraz z zewnętrznym oświetleniem naszego 
zabytku. Na trzech kondygnacjach Mysiej 
Wieży zaaranżowane zostały m.in. księgi 
interaktywne z legendami, interaktywna 
podłoga z poruszającymi się myszami oraz 
projekcje rycin z księgi S. Pufendorfa.

8 czerwca, czyli dokładnie w rocznicę 
nadania praw miejskich, miała miejsce akcja  
pn. „600 grusz na 600-lecie nadania praw 
miejskich Kruszwicy”. Pomysłodawcą akcji 
był mieszkaniec naszego miasta pan Karol 
Siarkowski. Tego dnia mieszkańcy otrzymali 
darmowe sadzonki grusz – drzewa będącego 
żywym symbolem naszej Gminy - wraz  
z pamiątkowym certyfikatem. 

Również tego dnia, w południe, po raz 
pierwszy odtworzono hejnał Kruszwicy, któ-
ry już codziennie punktualnie o godz. 12.00 
jest emitowany z wieży ciśnień. Kompozy-
torem hejnału jest pan Marcin Kopczyński. 

Główne obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich (połączone z Dniami Kruszwicy) 
miały miejsce 25 czerwca. Uroczystości rozpo- 

częła Msza Święta w Kolegiacie p.w. św. Ap. 
Piotra i Pawła w Kruszwicy, sprawowana 
przez Prymasa Polski Abp. Wojciecha Polaka, 
w intencji Kruszwicy i mieszkańców Gminy 
Kruszwica. Tego samego dnia miała również 
miejsce uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
w Kruszwicy. W jej trakcie radni przyjęli 
uchwały, na podstawie których Honorowy- 
mi Obywatelami Gminy Kruszwica zostali 
Krystyna Wulert, Ryszard Stadniuk oraz 
Janusz Drzewucki. Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył 
w imieniu prezydenta RP odznaczenia za 
długoletnią służbę. Z kolei Burmistrz Krusz-
wicy wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Kruszwicy wręczyli pamiątkowe 
„Medale 600-lecia”. 

Zwieńczeniem dnia było wyjątkowe  
i jedyne w swoim rodzaju widowisko histo-
ryczno-artystyczne w kruszwickim amfitea-
trze, wraz z koncertem orkiestry symfoni- 
cznej, którego tematem wiodącym były 
dzieje Kruszwicy i terenów położonych nad 
jeziorem Gopło, a który skomponowany 
został specjalnie na tę uroczystość. Całość 
przygotowało Centrum Kultury i Sportu 
„Ziemowit” w Kruszwicy. Na zakończenie 
wystąpił zespół „Raz Dwa Trzy”. 

W ramach obchodów 600-lecia nadania 
praw miejskich zrealizowano jeszcze wiele 
innych przedsięwzięć. Wspomnieć należy 

w szczególności o nadaniu imienia dr. hab. 
Wojciecha Dzieduszyckiego sali historycz- 
nej „U źródeł polskości” w siedzibie Nadgo- 
plańskiego Parku Tysiąclecia, przygotowa- 
niu i wydaniu przez Pocztę Polską oko-
licznościowego znaczka, wydaniu przez  
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Kruszwicy publikacji pn. „Kruszwica na 
dawnej fotografii”, organizacji Jarmarku  
Nowalijkowego, Nocy Poetów pn. „Wspo-
mnienia mają się dobrze”, konkursów plas-
tycznych, gry terenowej, wykładów edu-
kacyjnych czy też organizacji wydarzeń 
sportowych takich jak: rajd rowerowy, tur-
niej tenisa ziemnego, turniej piłki nożnej czy 
też festiwal biegowy „Zwiedzanie przez bie-
ganie”. 

Przygotowanie tak bogatego kalendarza 
imprez z okazji 600. rocznicy nadania praw 
miejskich to niewątpliwie cenny przejaw 
starań mieszkańców i samorządu o kulty- 
wowanie pamięci, tradycji i zachowanie 
tożsamości regionalnej. A wspólne święto-
wanie i aktywny udział w lokalnych wyda-
rzeniach to powód do dumy z przynależności 
do wyjątkowej wspólnoty. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim organizatorom wydarzeń za 
uświetnienie obchodów jubileuszu nadania 
praw miejskich, a mieszkańcom za liczny  
i aktywny w nich udział. Korzystając z okazji 
w imieniu kruszwickiego samorządu chylę 
głowę przed wszystkimi pokoleniami krusz-
wiczan, którzy budowali nasze miasto i naszą 
gminę, dokładając swoją cegiełkę do tego 
wspaniałego „gmachu”.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Kruszwicy
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W dniu 8 czerwca 2022 r. na kruszwickim rynku odbyły się uroczystości z okazji  
600-lecia Kruszwicy. dokładnie 8 czerwca minęło sześćset lat od nadania naszemu  
miastu praw miejskich na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełłę.

Kruszwica świętuje  
600-lecie nadania praw 

miejskich

„600 grusz na 600-lecie nadania praw 
miejskich Kruszwicy” – chętnych, którzy 
przyszli 8 czerwca na kruszwicki Rynek, 
aby otrzymać drzewko, nie brakowało. Tak 
znamienity jubileusz legendarnej stolicy Pol-
ski to również doskonała okazja do odegra-
nia po raz pierwszy hejnału Kruszwicy oraz 
zaprezentowania okolicznościowego znaczka 
i kartki pocztowej.

Dlaczego do mieszkańców trafiły właśnie 
grusze? Otóż, jak podkreślił Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak, to żywy sym-
bol miasta, które ma w herbie właśnie to 
drzewo. Długa kolejka chętnych do otrzy-
mania tej pamiątki świadczyła o tym, iż 
mieszkańcom spodobała się ta inicjatywa.  
I choć w tym roku Kruszwica obchodzi  
600-lecie nadania praw miejskich na prawie 
magdeburskim, to warto podkreślić, iż prawdo- 
podobnie pierwsze prawa część zachodnia 
dostała wcześniej, bowiem między 1293  
a 1303 rokiem.
„Kruszwica to początki państwa polskiego,  
to właśnie tutaj tworzyły się zaczątki naszej 
Ojczyzny. Wiele bardzo ważnych wydarzeń 
historycznych związanych jest z naszym mia-
stem. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Jest to 
miejsce, w którym naprawdę można się zako-
chać. I to właśnie z legendarną stolicą Pol-
ski związane są takie postacie jak m.in. król  
Kazimierz Wielki, który wybudował piękny 
zamek i bardzo często odwiedzał Kruszwicę.  
To też Zawisza Czarny, który był tutaj staro-
stą” –  zaznaczył  Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz, który uczestniczył  
w obchodach. Za zaangażowanie w przygo- 

towanie obchodów 600-lecia podziękował  
mu Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
I to właśnie 8 czerwca 2022 r. w południe 
po raz pierwszy odtworzono hejnał Krusz-
wicy, który codziennie punktualnie o godz. 
12.00 jest emitowany z wieży ciśnień. Kom-
pozytorem hejnału jest Marcin Kopczyński. 
„Pomysł powstania tego hejnału zrodził się 
już siedem lat temu. Jednak 600-lecie nadania 
praw miejskich jest tylko raz. Stąd decyzja, 
aby to dziś po raz pierwszy zabrzmiał hejnał” 
– zaznaczył Burmistrz Dariusz Witczak.

Nie mniej wyjątkowy prezent na urodzi- 
ny miasta przygotowała Poczta Polska.  

„Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że 
przed dwoma miesiącami zadzwonił do mnie 
Wojewoda i namówił, żeby Poczta Polska 
wydała znaczek z okazji 600-lecia Krusz-
wicy. To jednak nie wszystko. Przychyliliśmy 
się również do innego wniosku Wojewody.  
W przyszłym roku wydamy specjalną emisję 
pt. „Legendy miast Polski”, która rozpocz-
nie się od Kruszwicy” – zaznaczył Dyrektor 
Rejonu Sieci Poczty Polskiej w Bydgoszczy 
Karol Górski.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Uroczysta sesja  
Rady Miejskiej w Kruszwicy

W sobotę 25 czerwca 2022 r., podczas cen-
tralnych obchodów 600-lecia nadania praw 
miejskich Kruszwicy, odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy.

Podczas sesji radni przyjęli trzy uchwały 
nadające Honorowe Obywatelstwo Gminy 
Kruszwica. Honorowymi Obywatelami zostali:
Krystyna Wulert – pomysłodawczyni i koor-
dynatorka Ogólnopolskich Literackich Spotkań 
Pokoleń. Od 1993 roku wpisały się one w mapę 
kulturalną miasta i gminy Kruszwica. Spotka-
nia gromadziły wielu zdolnych poetów z całego 
kraju.
Ryszard Stadniuk – wielokrotny reprezentant 
Polski w wioślarstwie, przyczynił się w dużej 
mierze do rozwoju wioślarstwa w Kruszwicy. 
Odegrał bardzo ważną rolę, wspierając Klub 
Wioślarski „Gopło” oraz samą Kruszwicę w 
staraniach o organizację krajowych i między-
narodowych zawodów wioślarskich.
Janusz drzewucki – znakomity krytyk lite-
racki, poeta, dziennikarz, wydawca, redaktor 
m.in. miesięcznika „Twórczość”, „Pisma Lite-
racko-Artystycznego”, „Poezji”.

Podczas sesji odbyło się także wręczenie 
odznaczeń państwowych, które przyznał Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Złoty Medal Za Długoletnią Służbę otrzymało 
dziesięciu pracowników kruszwickiego magi-
stratu oraz sześciu pracowników Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odznaczenia w imieniu prezydenta RP 
wręczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz, a otrzymali je: Burdziński 
Tomasz, Gotowała Mariola, Jędraszka Hen- 
ryk, Kowalska Grażyna, Kozłowski Andrzej, 
Ostrowska Małgorzata, Pawłowska Stanisława, 
Pieczyński Kazimierz, Rymarkiewicz Andrzej, 

Ziółkowski Mirosław, Batkowska Danuta, Bębe-
nek Bożena, Kamińska Ewa, Leszka Wiesława, 
Sobczak Janina, Tomaszewska Ewa.

Podczas tej uroczystej sesji Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak wręczył także pa-

miątkowe „Medale 600-Lecia”.
Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Na scenie amfiteatru gościliśmy orkiestrę 
symfoniczną pod dyrekcją Grzegorza Daronia 
grającą podczas wyświetlanych projekcji 3D 
ukazujących dzieje Piastów. To wielkie przed-
sięwzięcie przygotowywane było przez kilka 
miesięcy, a zaangażowanych w pracę było wiele 
osób. Spektakl został gorąco przyjęty przez 
publiczność.

Producentem spektaklu było CKiS „Ziemo-
wit” w Kruszwicy, a pomysłodawcą i osobą 
odpowiedzialną za dobór wykonawców i efekt 
finalny wydarzenia był Ireneusz Kołodziej. 
Ogrom pracy reżyserskiej i filmowej wykonali: 
Paweł Lewartowski – reżyser i Tomasz Marci-
niak – operator kamer. Materiał nagrywany był 
w Kruszwicy, a także w kilku miejscach nasze- 
go województwa. Montażem obrazu połączo-
nego z animacjami 3D zajął się Tomasz Marci-
niak. Nadzór historyczny, słowa piosenek oraz 
narracja to również praca Pawła Lewartow-
skiego.

Słowa uznania i szacunku za fantastyczną 
pracę twórczą w zakresie kompozycji i aranża-
cji muzycznej należą się Grzegorzowi Daronio-
wi – kompozytorowi oraz dyrygentowi orkie-
stry, zespołowi i wokalistom: Emilii Hamerlik 
i Jarosławowi Weberowi, a także realizatorom 
dźwięku i obrazu. Wielkie podziękowania dla 
Janusza Owczarka za przygotowanie udoku-
mentowanych historycznych dziejów Krusz-
wicy, które w dużej mierze pomogły w rea-
lizacji spektaklu. Dziękujemy również firmom 
i osobom udostępniającym stroje i rekwizyty, 
aktorom i statystom, a w szczególności Tom-
kowi Pakulskiemu za rolę małego Ziemowita, 
a także Burmistrzowi Dariuszowi Witczakowi 
za nadanie tytułu spektaklowi, który dosko-
nale obrazuje i przybliża dzieje Kruszwicy jako 
symbolicznego gniazda naszej państwowości.

Fundatorowi – Gminie Kruszwica oraz spon-
sorom: BS w Kruszwicy, ZPZM w Kruszwicy, 
Trans – Kruszwica – serdecznie dziękujemy!

Grzegorz Daroń jest kompozytorem muzy-
ki do wielu filmów fabularnych, dokumental- 
nych, seriali i programów telewizyjnych, przedsta- 
wień teatralnych, autorem piosenek i producen-
tem płyt. Jest twórcą m.in. sygnału Teraz Pol-
ska, sygnału Bydgoskiego Festiwalu Operowe-
go a także sygnału Mistrza Twardow-skiego 
– rozbrzmiewającego dwa razy dziennie na by-
dgoskim Starym Rynku. Orkiestra pod dyrekcją 
Grzegorza Daronia składa się z wybitnych in-
strumentalistów grających na co dzień m. in. 
w takich zespołach jak Orkiestra Filharmonii  

Pomorskiej, Orkiestra Opery Bydgoskiej, 
Santander Orchestra I Polska Orkiestra Muzyki 
Filmowej. 

Emilia Hamerlik to absolwentka i pedagog 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy na kierunkach: wokalistyka jaz-
zowa oraz prowadzenie zespołów jazzowych  
i muzyki estradowej. Jest laureatką wielu kon- 
kursów o zasięgu ogólnopolskim, a także 
międzynarodowym. Jest wokalistką w takich 
projektach jak „Back to Aretha”, „Kolęda Noc-
ka” czy Kikimora łącząca muzykę folkową, 
etniczną i jazzową, 

Jarek Weber debiutował wygrywając jeden 
z pierwszych telewizyjnych show dla woka-
listów ,,Droga do gwiazd” w TVN, po którym 
zaistniał na rynku fonograficznym wydając 
album dla SonyMusic. Brał wokalny udział  
w wielu produkcjach telewizyjnych (m.in. 

„Taniec z Gwiazdami”, „Jaka to melodia”) i na-
grywał piosenki do filmów i seriali.

Tekst cKiS „Ziemowit”,  
fot. Jarosław Waszak

Rok 2022 to dla Kruszwicy rozmaitość imprez z okazji 600-lecia nadania miastu praw 
miejskich na prawie magdeburskim. Najistotniejszym wydarzeniem był niewątpliwie 

specjalnie napisany i zaaranżowany na tę okazję spektakl słowno-muzyczny  
pt. „Gniazdo”.
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W sobotę 25 czerwca 2022 r., podczas 
obchodów 600. rocznicy nadania Kruszwicy 
praw miejskich, po spektaklu „Gniazdo” na 
scenie amfiteatru wystąpił zespół „Raz, dwa 
Trzy”.

Trzydzieści lat temu, na korytarzu akademi-
ka w Zielonej Górze trójka młodych ludzi zagra- 
ła pierwsze wspólne dźwięki i zaczęła się histo- 
ria. Historia zespołu, który pozostał wierny 

sobie i swojej muzycznej drodze, konsekwen-
tnie krocząc z boku głównego nurtu. Histo-
ria zespołu, który w tylko sobie znany sposób 
potrafił połączyć talent literacki Adama Nowa-
ka z muzyczną finezją i fantazją, wytwarzając 
swój własny, charakterystyczny i rozpoznawal-
ny muzyczno-literacki język.

Zespół znany m.in. z interpretacji piosenek 
A. Osieckiej i W. Młynarskiego, który przez te  

wszystkie lata zbudował ogromną więź ze słu-
chaczami, grając tysiące koncertów – od małych 
klubów po wielkie sale koncertowe.

Tekst cKiS „Ziemowit”,  
fot. Jarosław Waszak

NASZA GMINA

10



Obchody 600-lecia nadania  
Kruszwicy praw miejskich
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Obchody 600-lecia Kruszwicy 
– Msza święta w kolegiacie 

W sobotę 25 czerwca 2022 r. odbyły się oficjalne obchody 600-le-
cia nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 15.00 spra-
wowaną przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w intencji Krusz-

wicy i mieszkańców Gminy Kruszwica w bazylice kolegiackiej pw.  
św. Apostołów Piotra i Pawła.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Ekspozycja  
im. Wojciecha Dzieduszyckiego
Jubileusz 600-lecia nadania praw miej-

skich Kruszwicy to doskonały moment, aby 
upamiętnić osobę w sposób szczególny zasłu-
żoną dla naszego miasta.

Sala historyczna „U źródeł polskości” od  
dnia 8 czerwca 2022 r. nosi imię dr. hab. Woj- 
ciecha Dzieduszyckiego. Tablicę upamiętnia-
jącą Honorowego Obywatela Gminy Kruszwi-
ca, archeologa i zasłużonego badacza średnio- 
wiecznych dziejów Kujaw odsłonięto w siedzi-
bie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
Wojciech dzieduszycki (1946–2020) archeo-
log, kierownik i uczestnik wykopalisk archeo-
logicznych w Kruszwicy i na grodzisku w Mie- 
tlicy, kierownik Stacji Badawczej w Kruszwi- 
cy Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 
Oddział w Poznaniu; autor lub współautor 
książek: Gopło: przyroda i człowiek, Zamek 
Kruszwicki, Skarby ziemi kruszwickiej: kultura 
i przyroda i wielu innych.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Jarmark Nowalijkowy
W niedzielę 26 czerwca2 2022 r., w ra-

mach obchodów 600. rocznicy nadania 
Kruszwicy praw miejskich, pod Mysią 
Wieżą odbył się Jarmark Nowalijkowy.

Organizatorami wydarzenia były Gmina 
Kruszwica oraz Fundacja Hodowców Pol- 
skiej Białej Gęsi. Tego dnia do naszego miasta 
przyjechali wystawcy z różnych stron woje- 
wództwa i kraju, u których można było zaku-
pić regionalne produkty, m.in. chleb, sery, 
miody, przyprawy, wyroby z siana, rzeźby, 
artykuły z drewna i wiele innych.

Podczas jarmarku odbyły się dwa konkur- 
sy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich 
z województwa kujawsko-pomorskiego – 
„Bitwa regionów”, której organizatorem był 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz 
konkurs „Nowalijki samo zdrowie” zorgani-
zowany przez Gminę Kruszwica. 

Partnerami Jarmarku Nowalijkowego byli: 
Anwil S.A., Danone Sp. z o.o., KOWR, 
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego 
w Kruszwicy, Instytut Zootechniki Państwo- 
wy Instytut Badawczy Zakład Doświadczal-
ny Kołuda Wielka.

Impreza została objęta patronatem hono-
rowym przez Wojewodę Kujawsko-Pomor- 
skiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Piotra Całbeckiego.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Noc Poetów  
Wspomnienia mają się dobrze

W dniu 17 czerwca 2022 r., w ramach obchodów 600. rocznicy 
nadania praw miejskich naszemu miastu, odbyła się Noc Poetów 
„Wspomnienia mają się dobrze”.

To kulturalne wydarzenie rozpoczęło się w siedzibie Nadgo-
plańskiego Parku Tysiąclecia o godz. 18.00. Kruszwicką Noc Poe-
tów otworzyła wystawa malarstwa Moniki Warakomskiej „Akwarelą 
malowane”. Poetów oraz mieszkańców Kruszwicy powitali koordy-
natorka wydarzenia Magdalena Jagiełłowicz oraz Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak. Był też czas na nagrody i wyróżnienia.

Poeci za pośrednictwem RSTK Bydgoszcz „obdarzyli miasto 
Kruszwicę statuetką poetycką na pamiątkę Nocy Poetów” wręczoną 
Burmistrzowi Kruszwicy oraz podarowali mysz (wydruk 3D z SP  
Polanowice) Przewodniczącemu Rady Aleksandrowi Budnerowi. 
Natomiast poeci otrzymali myszy stworzone na te okazję przez se-
niorki z Klubu Senior+.

Następnie wystąpiła Roma Warmus w koncercie poetycko-muzy-
cznym na podstawie poezji Rainera Mari Rilkego.

Gośćmi kruszwickiej Nocy Poetów nad Gopłem byli także Szy-
mon i Mateusz Bruccy. Bracia zaprezentowali występ „W Epicen-
trum” łączący słowo, obraz i dźwięk.

Podczas poetyckiego wydarzenia odbyło się wspomnienie zmarłej 
na początku roku Elżbiety Nowosielskiej. To pierwsze tak duże 
spotkanie poetów, gdzie mogli wspólnie wspominać tak ważną dla 
tego środowiska postać, przez lata związaną z kruszwicką poezją, 
uczestniczkę Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Krusz-
wica–Kobylniki, redaktorkę poetyckich almanachów. Elżbieta Nowo-
sielska wydała szereg tomików poetyckich, była autorką podręczni-
ków i poradników. Publikowała wiersze w licznych opracowaniach 
oraz almanachach. Była wielokrotnie nagradzana w konkursach lite-
rackich.

Wieczorem odbyło się Ognisko Poetyckie, podczas którego nastą- 
piło rozstrzygnięcie konkursu na fraszkę. Kapituła konkursu w skła-
dzie Dariusz Witczak (przewodniczący), Maria Jóźwiak, Agnieszka 
Kułacz (członkowie) przyznała trzy nagrody i dwa wyróżnienia. 
Pierwsze miejsce zdobyła Lidia Ryś.

Fraszka na sześćsetlecie
W wielkiej ciszy sześćset myszy

nocą biegnie wokół Gopła.
Dziś je możesz wszystkie spotkać.

Możesz zadać im pytania
o historię, o podania.

O to co się tutaj działo,
gdy na świecie cię nie było.

Co się tutaj twoim przodkom
ciekawego przydarzyło.

Jak tu żyli, jacy byli,
jak się z nimi gród rozrastał,

jaka jest historia miasta.
Bo Kruszwica wciąż się zmienia.
Ocal, proszę, jej wspomnienia.

Następnie prezentowane były wiersze o Kruszwicy napisane 
przez uczestników OLSP. Kruszwicką Noc Poetów zakończył występ  
Dariusza Kosmalskiego.

Organizatorka Nocy Poetów pani Magdalena Jagiełłowicz dzię-
kuje dyrektorowi Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia panu Andrzejo-
wi Sieradzkiemu oraz dyrektorce CKiS „Ziemowit” pani Barbarze 
Biczkowskiej za udostępnienie siedziby NPT oraz pomoc w organiza-
cji tego poetyckiego wydarzenia.

Tekst nadesłany,
fot. Przemysław Bohonos
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy zorganizowała kon-
kurs plastyczny pn. „Wakacyjne wycieczki: Mysia Wieża” z okazji obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy oraz w celu promowania waka-
cyjnego zwiedzania kruszwickich zabytków.

Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac wykonanych przez dzieci i młodzież  
z naszej gminy za pomocą różnych technik plastycznych: rysowanie, malowanie, 
wyklejanie bibułą, kolaże oraz techniki cyfrowe. Na wszystkich obrazach widniał 
najbardziej znany symbol Kruszwicy – Mysia Wieża, pozostałość po zamku króla 
Kazimierza Wielkiego, a jednocześnie miejsce związane z legendą o złym władcy 
Popielu i myszach.
Jury nagrodziło następujących uczestników konkursu:
Kategoria do lat 10: I miejsce Amelia Sochaczewska, II miejsce Julia Dąbrowska, 
III miejsce Jakub Wielandt.
Kategoria ponad 10 lat: I miejsce Nadzieja Kurtyka, II miejsce Jan Koszałka,  
III miejsce – nie przyznano.

Ponadto zostały wyróżnione dwie prace: Bartłomieja Rutkowskiego, a także 
wspólny rysunek Zosi i Karoliny Wilińskich oraz Alicji Mądrowskiej.
Nagrodzone prace można oglądać w kruszwickiej bibliotece.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Zwiedzaj i narysuj  
Mysią Wieżę!

NASZA GMINA
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Gra Terenowa 
„600-lecie nadania praw  

miejskich Kruszwicy” 
Stowarzyszenie PrzeŻeJa zorganizowało 

Grę Terenową „600-lecie nadania praw miej- 
skich Kruszwicy”, która była częścią obcho- 
dów tej ważnej dla miasta rocznicy. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Mikołaj 
Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomor-
ski. Zadanie zostało dofinansowane z budże-
tu Gminy Kruszwica.

Wystartowało dziewięć czteroosobowych 
drużyn. Zawodnicy ubrani w okolicznościowe 
koszulki wykonywali kilkanaście zadań 
sprawnościowych, wiedzowych i spostrze-
gawczych: strzelali z łuku, rozszyfrowywali 
hasło, odpowiadali na pytania i uważnie śle- 
dzili kolejne elementy na prawie dziewięcio-
kilometrowej trasie. Układali także wierszyki, 
m.in.:

„Buraczku, buraczku cukrowy,
Tyś mi uderzył do głowy.

Ty masz w sobie słodkości,
Że dajesz mi dużo radości”.

Podczas gry nie zabrakło historii Kruszwicy 
i takich miejsc jak Kolegiata czy Mysia Wieża.

LAUREATAMI ZOSTALI:
I miejsce: ROZBIEGANA  

KRUSZWICA I
II miejsce: PACZKOWSCY
III miejsce: ROZBIEGANA  

KRUSZWICA II
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni: 

TEAM KRÓLÓWKI, LICEALIŚCI SŁOWA-
KA, TEAM SŁOWAKA, FAMILY KOW, 
BEDOESIARY i ŚRODOWISKOWY DOM 
SAMOPOMOCY.

Rozstrzygnięcie gry nastąpiło podczas Jar-
marku Nowalijkowego.

Przy realizacji zadań organizatora wspie-
rali 14 Drużyna Wędrownicza „Iniemamocni”, 
Kujawska Drużyna Łucznicza Goplanie i Stara 
Ziemia.

Wsparcia udzieli także: Lokalna Grupa 
Działania Czarnoziem na Soli, Nadgoplański 
Park Tysiąclecia, Oddział Nadgoplański PTTK 
Kruszwica, Czas Nieruchomości, Podolog 
Kruszwica Anna Stręk, Cukiernia Marina,  
Kaprys, Doner Kebap Galeria Solna, Cristal  
Art oraz Stacja Prezent.

Tekst Anna Wekwejt,  
fot. nadesłane
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Kruszwica na dawnej 
fotografii

W tym roku obchodzimy 600. rocznicę 
lokacji Kruszwicy na prawie magdeburskim. 
Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publi-
czna w Kruszwicy wydała publikację „Krusz-
wica na dawnej fotografii” prezentującą stare 
zdjęcia ukazujące jak zmieniało się nasze miasto 
w XX wieku. Książka ta nawiązuje do wydane-
go dwadzieścia lat temu albumu „Kruszwica 
na dawnej pocztówce 1895–1945” autorstwa 
Jerzego Maruli, który powstał dla uczczenia 
580. rocznicy nadania praw miejskich.

W książce „Kruszwica na dawnej fotografii” 
prezentowane są czarno-białe zdjęcia ukazujące 
głównie ludzi – mieszkańców Kruszwicy. Często 
są to fotografie nieoficjalne, rodzinne, niepozowa-
ne, pokazujące kruszwiczan podczas pracy, wypo-
czynku, uroczystości rodzinnych czy działalności 
w stowarzyszeniach.

Architektura XX-wiecznej Kruszwicy – ulice, 
budynki, mosty – choć niezwykle interesująca  
i pozwalająca zobaczyć, jak zmieniało się nasze 
miasto przez prawie cały XX wiek, jest zdecydo-
wanie na drugim planie.

Czarno-białe zdjęcia prezentowane w tej 
książce ułożone są w kolejności chronologicznej 
– od 1914 r. do lat 80. XX wieku. W ten sposób 
ukazana została ciągłość życia Kruszwicy i jej 
mieszkańców, a zarazem można prześledzić zmia-
ny, jakie zachodziły w wizerunku miasta.

Zdjęcia wykorzystane w publikacji pochodzą 
z Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działa-
jącego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy.

W tym miejscu chcemy podziękować wszyst-
kim ofiarodawcom – osobom prywatnym, które 
udostępniły nam swoje rodzinne archiwa oraz 
szkołom, zakładom pracy, klubom sportowym  
i stowarzyszeniom, które wypożyczyły nam swo- 
je kroniki. Dzięki tym wszystkim ludziom może-
my dziś oglądać Kruszwicę i jej mieszkańców na 
starych, czarno-białych fotografiach.

W maju 2022 r. kruszwicka biblioteka zorga- 
nizowała konkurs fotograficzny „Kruszwica daw- 
niej i dziś” z okazji obchodów 600-lecia lokacji 
Kruszwicy na prawie magdeburskim. W każdy 
poniedziałek na FB biblioteki była prezentowa- 
na czarno-biała fotografia zamieszczona w książ-
ce „Kruszwica na dawnej fotografii”. Udział  
w konkursie polegał na wykonaniu zdjęcia poka-
zującego to samo miejsce dzisiaj. Wygrywały 
zdjęcia będące najwierniejszym odwzorowaniem 
starej fotografii.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica
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Wykład o średniowiecznych 
lokacjach Kruszwicy

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w siedzibie Nad-
goplańskiego Parku Tysiąclecia odbyło się spot-
kanie zorganizowane przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy w ramach 
obchodów 600. rocznicy nadania praw miej-
skich Kruszwicy na prawie magdeburskim.

Uczestnicy tego wydarzenia mogli wysłuchać 
wykładu pana doktora Adama Koseckiego pt. 
„Lokacja miejska Kruszwicy na tle procesów  
miastotwórczych na Kujawach w dobie średnio-
wiecza” oraz wziąć udział w krótkiej prezentacji 
książki „Kruszwica na dawnej fotografii” wydanej 
przez kruszwicką bibliotekę.

Doktor Adam Kosecki wygłosił niezwykle 
interesujący wykład, w którym w bardzo logi-
czny i przystępny sposób opowiedział o proce-
sach tworzenia miast na Kujawach od XIII do 

XV wieku, przestawił naukowe teorie dotyczące 
pierwszej prawdopodobnej lokacji Kruszwicy  
pod koniec XIII wieku przez Władysława Łokiet-
ka, przybliżył powody, dla których Władysław 
Jagiełło zdecydował się na nadanie magdeburs-
kich praw miejskich naszemu miastu w 1422 roku. 
Słuchacze obecni na tym wykładzie mogli także 
obejrzeć na prezentacji, jak wyglądał oryginał 
średniowiecznego dokumentu lokacyjnego oraz 
tłumaczenie jego początku.

Po wykładzie została zaprezentowana książka 

wydana przez kruszwicką bibliotekę „Kruszwica 
na dawnej fotografii”. Każdy z uczestników spot-
kania otrzymał tę nową publikację w prezencie.

Dziękujemy dyrektorowi i pracownikom Nad-
goplańskiego Parku Tysiąclecia za udostępnie-
nie sali na spotkanie i pomoc w realizacji tego 
wydarzenia.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica
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Świętowanie 600-lecia …
W dniu 10 czerwca 2022 r. na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
dla dziewcząt w Kruszwicy odbyło się spot-
kanie społeczności tutejszej placówki oraz 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z okazji obchodów 600-lecia nadania praw 
miejskich Kruszwicy.

Po krótkim przemówieniu wygłoszonym 
przez Panią Dyrektor Ilonę Dybicz, uroczy-
stość rozpoczęła się wystawieniem sztuki tea-

tralnej „Legenda o Popielu” przygotowanej 
przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w reżyserii wychowawczyni 
Anety Dopierały. Sztuka opowiada o tragicz-
nych wyborach dawnych władców i konse-
kwencjach, jakie musiał ponieść ród Popiela. 
Sztuka została bardzo dobrze przyjęta przez 
widzów wzbudzając wiele emocji.

Następnie goście wysłuchali historycznego 
wykładu dotyczącego historii Kruszwicy wygło-

szonego przez panią Jadwigę Sieradzką.
Świętowanie odbyło się przy poczęstunku 

przygotowanym przez wychowanki tutejszego 
ośrodka i przebiegało w uroczystej i miłej atmo-
sferze.

Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat 
Inowrocławski.

Tekst Ilona dybicz,  
fot. nadesłane
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“Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”

dnia 19 czerwca 2022 r. został zorganizo- 
wany rodzinny konkurs plastyczny pod has-
łem: „Zabytki Kruszwicy w oczach dzieci” 
upamiętniający 600-lecie nadania praw miej-
skich Kruszwicy oraz „Osiedlowy dzień 
dziecka”. Wydarzenie zostało przygotowane 
przez Stowarzyszenie KRUSZA i Samorząd 
Mieszkańców nr 3 w Kruszwicy.

Niespodzianki dla dzieci rozpoczęły się od 
samego rana. Już od godziny 9.00 na dzieci 
czekał przewodnik turystyczny Janusz Owcza-
rek, z którym uczestnicy zwiedzili siedzibę 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, Mysią 
Wieżę oraz Kolegiatę. Pan Janusz w ciekawy 
sposób przybliżył wszystkim historię naszego 
miasta.

Po zwiedzaniu zabytków wszyscy przeszli 
na osiedle „Zagople”, gdzie Prezes Stowarzy- 
szenia Krusza Pani Ilona Dybicz i Przewo-
dnicząca Samorządu Mieszkańców nr 3 Pani 
Grażyna Pruczkowska dokonały otwarcia 
uroczystości. Na otwarciu obecna była także 
Pani Agnieszka Krysiak, zastępca naczelnika 
wydziału edukacji, sportu i zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Inowrocławiu.

Wspólna zabawa rozpoczęła się rodzinnym 

konkursem plastycznym, do którego przystą- 
piły 24 rodziny. A oto wyniki: I miejsce MAJA 
TEAM, II miejsce SZYMIX, III miejsce  
I LOVE KRUSZWICA. Wyróżnienia: KRU-
SZA, KOWALEWSKI TEAM, BIBI. Wszys-
tkie dzieci, które brały udział w konkur-
sie, otrzymały upominki.

W tym dniu na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji: dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie, 
bungee run, pokaz mega baniek, gry, zabawy, 
słodycze i wata cukrowa. Jak każdego roku 
najbardziej oczekiwana była MEGA PIANA 
przygotowana przez OSP w Kruszwicy. Nad 
bezpieczeństwem wszystkich uczestników im-
prezy czuwała policja z Kruszwicy. 

Zadanie „Zabytki Kruszwicy w oczach 
dzieci” zostało sfinansowane z dotacji uzys-

kanej z Powiatu Inowrocławskiego. Atrakcje, 
które czekały na dzieci, sfinansowane były 
przez Stowarzyszenie KRUSZA i Samorząd 
Mieszkańców nr 3.

Składamy także serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom i dobroczyńcom, wśród 
których byli: Powiat Inowrocławski, Gmina 
Kruszwica, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, OSP w Krusz-
wicy, Policja w Kruszwicy, PTTK Kruszwica, 
NPT, Caritas oraz Maria Olubińska, Barbara 
Śmigielska, Anna Michalak, Robert Łuszczew-
ski, Roman Grosmann, Kamila Urbanek.

Dziękujemy przedstawicielom mediów: 
Moja Kruszwica, Twoja Kruszwica Video,  
Panorama Kruszwicka.

Tekst Ilona dybicz, fot. Jarosław Waszak
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Rajd rowerowy
600 rowerzystów na 600-lecie 

Kruszwicy
Ponad sześciuset rowerzystów wzięło 

udział w sobotę 18 czerwca 2022 r. w raj-
dach rowerowych „Kujawsko-Pomorskie na 
rowery” i „cała Kruszwica na rowery”, któ- 
rych celem było upamiętnienie 600. rocznicy 
nadania praw miejskich Kruszwicy.

W tym pięknym jubileuszowym dniu rowe-
rzyści w słońcu i upale pokonali swoje trasy 
w dobrych humorach i nastrojach zdobywając 
punkty na Jubileuszową Odznakę 600-lecia 
Kruszwicy. W imprezie wzięli udział polscy 
olimpijczycy – Marek Leśniewski i Grzegorz 
Krejner. 

Uczestnicy rajdu „Kujawsko-Pomorskie na 
rowery” pokonali trasę liczącą około 60 km, 
natomiast rowerzyści biorący udział w rajdzie 
„Cała Kruszwica na rowery” – około 12 km. 

O godz. 11.00 ponad 600 rowerzystów spot-
kało się na stadionie miejskim w Kruszwicy 
na wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Następnie 
zostały wręczone dyplomy i odznaczenia. 
Podziękowania od Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego za wieloletnią pracę 
na rzecz upowszechniania turystyki rowerowej 
otrzymali członkowie Klubu Turystyki Rowe-
rowej „Goplanie”: Maria Brożek, Krzysztof 
Gąsiorowski, Lech Springer, Mirosław Ścigocki 
i Ryszard Wieczorkiewicz. Zarząd Główny 
PTTK „Medalem PTTK za Pomoc i Współpra-
cę” uhonorował Urząd Miasta i Gminy Krusz-
wica. Wręczono także podziękowania krusz-
wickiego oddziału PTTK dla społeczników 
aktywnie działających na rzecz turystyki rowe-
rowej.

Uczestnicy rajdu „Cała Kruszwica na rowe-
ry” przejechali trasę do Polanowic i z powro-
tem. Na miejscy czekał na nich poczęstunek  
i losowanie okolicznościowych upominków.

Rozdano także nagrody w konkursie plasty-
cznym „Rowerowe Love” zorganizowanym dla 
dzieci i młodzieży z gminy Kruszwica mającym 

na celu zachęcenie młodzieży szkolnej do jazdy 
na rowerze.

Kategoria przedszkola: I m. Oliwier Krasny 
(SP Rusinowo), Wiktoria Woźniak (SP Rusino-
wo); II m. Liliana Krasna (SP Rusinowo), Zu-
zanna Zaręba (SP Chełmce), Zuzanna Grosman 
(SP Chełmce); III m. Milena Mikołajczak (ZSS 
nr 1 Kruszwica), Barbara Smyk (SP Chełmce), 
Nataniel Mielec (SP Chełmce).

Kategoria klasy I–III: I m. Helena Twardow-
ska (SP Polanowice); II m. Maria Stanna (SP 
Chełmce), Oliwia Skonieczka (SP Chełmce); 
III m. Martyna Łopacińska (SP Polanowice), 
Nadia Zielińska (SP Rusinowo), Julia Arent  
(SP Rusinowo).

Kategoria klasy IV–VIII: I m. Lena Zdyb 
(ZSS nr 1 Kruszwica), Andżelika Rutkowska 
(NSP Racice), Sebastian Sobczak (ZSO nr 2 
Kruszwica); II m. Maksymilian Kupiszewski 
(SP Sławsk Wielki), Lena Raźna (SP Rusi-
nowo), Paweł Batkowski (ZSS nr 1 Kruszwica); 
III m. Julia Kamińska (SP Chełmce), Bartło-
miej Rutkowski (NSP Racice), Aleksandra  
Szczupak (ZSS nr 1 Kruszwica), Natalia Semer-
ga (SP Sławsk Wielki).

Zarząd Klubu Turystyki Rowerowej „Gopla- 
nie” PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwi-
cy serdecznie dziękuje wszystkim uczestni- 
kom za udział w rajdach, a za pomoc i wspar-
cie w zorganizowaniu tej imprezy kieruje 
podziękowania do następujących instytucji: 
Urząd Miejski w Kruszwicy, Urząd Marszał-
kowski w Toruniu, Hodowla Zwierząt i Na- 
siennictwa Roślin Sp. z o.o. Polanowice, Szko-
ła Podstawowa w Polanowicach, Dom Pomocy 
Społecznej w Siemionkach, Kom-Rol Kobyl-
niki Sp. z o.o., Stowarzyszenie Lokalna Gru-

pa Działania Czarnoziem na Soli, Komenda 
Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Komisariat 
Policji w Kruszwicy, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kruszwicy.

Obecność tak wielu rowerzystów pozwoliła 
osiągnąć cel postawiony 10 lat temu (na 590. 
rocznicy) wspólnie z Burmistrzem Kruszwicy 
Dariuszem Witczakiem „600 rowerzystów na 
600-lecie Kruszwicy”.

Tekst KTR „Goplanie”,  
fot. J. Sieradzki
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„Wakacje bez Nudy”  
– warsztaty plastyczne
We wtorek 12 lipca 2022 r. uczestnicy warsztatów plastycznych 

odbywających się w ramach „Wakacji bez Nudy” organizowanych 
przez centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” odwiedzili Urząd Miej-
ski w Kruszwicy.

Podczas spotkania mali kruszwiczanie wręczyli Burmistrzowi Krusz-
wicy Dariuszowi Witczakowi swoje kreatywne prace – koszulki i „łapacze 
snów” – wykonane z okazji obchodów 600-lecia nadania praw miejskich 
Kruszwicy w 1422 roku.

Tekst i fot. FB UM Kruszwica

Festiwal Biegowy 
Zwiedzanie przez bieganie

W dniu 9 lipca 2022 r. odbył się po raz drugi 
Festiwal Biegowy „Zwiedzanie przez bieganie” 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej i Sportu „Rozbiegana Kruszwica” jako 
jedna z imprez wpisujących się w obchody 600-
lecia nadania Kruszwicy praw miejsch. 

Podczas festiwalu odbyły się trzy biegi: na  
400 m dla dzieci, na 800 m dla dzieci oraz bieg 
rekreacyjny dla dorosłych na dystansie około  
5 km.

Ponadto dla uczestników i kibiców były 
takie atrakcje jak: taneczna rozgrzewka, pokazy 
sprzętu wojskowego, dmuchany zamek, malowa- 
nie twarzy, muzyka, lody, pizza dla wszystkich 
dzieci, grochówka, przystawki dla wszystkich oraz 
nagrody rzeczowe dla zawodników.

Sponsorzy festiwalu: Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Gmina Krusz-
wica, Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na 
Soli, Biuro poselskie Dariusz Kurzawa Poseł na 
Sejm RP, Climbing System techniki linowe, Cu-
kiernio-kawiarnia Marina, Love Lodowe.

Pomocy w organizacji udzielili: Kruszwicka 
Grupa Rowerowa, uczennice Liceum Ogólno- 
kształcące im. Juliusza Słowackiego w Krusz-
wicy, Hotel Magdalenka, CKiS „Ziemowit”, 
Nadgoplańskie WOPR Kruszwica, 2 Inowrocław-
ski Pułk Inżynieryjny, 8 Kujawsko-Pomorska 
Brygada Obrony Terytorialnej, Kruszwica.net 
(oprawa foto, video).

Tekst i fot. Rozbiegana Kruszwica
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Deblowy Turniej Tenisowy
W dniach 2–3 lipca 2022 r. na kortach 

tenisowych przy ulicy Poznańskiej odbył się 
deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Burmistrza Kruszwicy z okazji obchodów 
600-nadania praw miejskich Kruszwicy,  
w ramach akcji „Lato w mieście”.
Organizatorem zawodów było Centrum Kultury 
i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

Puchary otrzymali:
I miejsce 

Janusz Łyżeń, Dariusz Glinkiewicz,
II miejsce 

Filip i Mikołaj Kokocińscy,
III miejsce 

Piotr Chojnacki, Jacek Reich.

GRATULUJEMy!!!

Tekst i fot. FB cKiS „Ziemowit”

Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej
W sobotę 9 lipca 2022 r. na stadionie  

w Kruszwicy odbył się Międzyzakładowy Tur-
niej Piłki Nożnej z okazji 600-lecia nadania 
praw miejskich Kruszwicy.

Organizatorami zawodów był KP „Gopło. 
W turnieju udział wzięły zespoły z pięciu firm: 
ZPZ-M Kruszwica (PZZ), TRANS Krusz-
wica, CUKROWNIA Kruszwica, MŁYN NAD 
GOPŁEM Racice i KMW-INVEST. Mecze roz-
grywane były w systemie każdy z każdym grając  
2 x 12 minut. Turniej wygrał zespół CUKRO-
WNIA Kruszwica.
Klasyfikacja:
1. KSC Cukrownia
2. KMW-INVEST
3. Młyn nad Gopłem
4. Trans Kruszwica
5. ZPZM Kruszwica

Wyróżnienia indywidualne: najlepszy strzelec 

Hubert Burdzinski KSC Cukrownia (11 bramek), 
najlepszy bramkarz Waldemar Kowalewski Trans 
Kruszwica, najlepszy zawodnik Fabian Sudoł 
KMW-INVEST.

Organizatorzy dziękują Wiceburmistrzowi 
Kruszwicy Bartoszowi Krajniakowi oraz Sali Bie-
siadnej Krzysztof Gugała, Anuri Karolina Jusko-
wiak i KOM-ROL Kobylniki za wsparcie gastro-
nomiczne, Adamowi Dzwoniarkiewiczowi oraz 
wszystkim zakładom pracy reprezentowanych na 
turnieju za wsparcie finansowe, Katarzynie Dzwo-
niarskiej, Natalii Rezler za wsparcie organizacyj- 
ne, a także Leszkowi Chylewskiemu za prowa-
dzenie imprezy oraz wcielenie się w rolę spea-
kera.

Wszystkim zawodnikom oraz firmom, a także 
osobom wspierającym nas w tym wydarzeniu ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy!

Tekst i fot. FB KP „Gopło”
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1. Henryk, założyciel Kujawskiej Wytwórni Win.
2. Jan, pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”.
3. Maria, uszyła polską flagę w czasie Powstania Wielkopolskiego.
4. Zbigniew, komandor porucznik, uczestnik kampanii wrześniowej w 1939 roku.
5. Kanonik kruszwicki (1293 r.).
6. Stanisław, burmistrz Kruszwicy w latach 1925–1939.
7. Czarn7. Czarny, starosta kruszwicki w czasach Władysława Jagiełły.
8. Maria, twórczyni ludowa, hafciarka, propagatorka folkloru kujawskiego.
9. Ewa, malarka, autorka obrazów o tematyce regionalnej, pejzaży, 
    przyrody Nadgopla.

Jubileusz 600-lecia nadania 
praw miejskich Kruszwicy 
na prawie magdeburskim 

przez króla Władysława Jagiełłę 
w 1422 roku.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdziel-
czy w Kruszwicy, należy w terminie do 20 września 2022 r. wyciąć wypełnioną krzyżówkę i wraz 
ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu) dostarczyć do Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, ul. Rybacka 22, 88-150 
Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem Spółdzielczym. Jedna osoba może dostarczyć 
tylko jedną krzyżówkę. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Kruszwicy oraz w kolejnym numerze „Panoramy Kruszwickiej”.
Nagrodę należy odebrać osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy,  
ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki  
(w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia). 
Regulamin konkursu „Krzyżówka z BS” dostępny w siedzibie Organizatora.
Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została pani Magdalena Walczak. 
Gratulujemy! 
HASłO: MYSIA WIEŻA  
ODPOWIEDZI: 1. HERMAN; 2. KRZYWOUSTY; 3. PIAST; 4. KęDZIERZAWY;  
5. KONRADOWIC; 6. WIELKI;7. ŁOKIETEK; 8. POPIEL; 9. POBOŻNY; 10. JAGIEŁŁO. 

Każda osoba, która przyniesie do biblioteki prawidłowo wypełnioną krzyżówkę,  
otrzyma książkę „Kruszwica na dawnej fotografii”.


