
Charakterystyka Powiatu Brodnickiego

Powiat brodnicki  zwany krainą 101 jezior , położony jest w pn.-wsch. części 
województwa kujawsko-pomorskiego, w dorzeczu Wisły i jej prawobrzeżnych dopły-
wów  Drwęcy  i  Osy.  Od  pn.  i  wsch.  graniczy  z  województwem  warmińsko-
mazurskim, a od południowego wschodu z województwem mazowieckim. 

W skład powiatu brodnickiego o  pow. 103 879 ha (8 miejsce w województwie) 
wchodzi  10  gmin:  gmina  miejska  Brodnica,  gminy  miejsko-wiejskie  Górzno  i 
Jabłonowo Pomorskie oraz gminy wiejskie Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, 
Osiek, Świedziebnia i Zbiczno.





Krajobraz i przyroda 

Region brodnicki o urozmaiconej rzeźbie polodowcowej, obejmuje od północy 
i  północnego-zachodu  obszar  Pojezierza  Brodnickiego,  od  północnego-wschodu 
fragment  wysoczyzny  Garbu  Lubawskiego,  a  na  południu  część  Pojezierza 
Dobrzyńskiego.  W  topografii  Pojezierza  Brodnickiego  zaznacza  się  ciąg  moren 
czołowych, od Wichulca, przez Sumowo, Zbiczno, Tęgowiec i Kąciki, do Zembrza i 
Wielkiego Leźna. Moreny czołowe (wys. 6-9 m) występu ją też pod Konojadami i w 
okolicy jez. Głowińskiego Liczne są też formy kemowe i ozy.
Kemy występują głównie w okolicy wsi Tomki i Pokrzydowo, ozy m.in. w Tomkach 
i  nad  jez.  Strażym.  Do  nielicznych  form  polodowcowych  należą
drumliny  w  okolicy  Górzna,  Trepek,  Samina  i  Janowa.  Ożywienie  wysoczyzn 
stanowią doliny rzeczne Pojezierza Brodnickiego wypełniające rynny polodowcowe 
o  zarysie  podłużnym.  Ich  położenie  wśród  lasów  zwiększa  walory  krajobrazowe 
predysponując do funkcji rekreacyjnej. Największe (wcięte ponad 20 m) są rynny: 
jabłonowska (z Lutryną) i brodnicka (ze Strugą Brodnicką), Skarlanki i Rypienicy. 
Na ogół  wąskie  (do 500 m),  ale  głębokie  Rusałka rynny zajmują rzeki,  jeziora  i 
mokradła, a ich brzegi porośnięte są lasami. Osią hydrograficzną regionu jest rzeka 
Drwęca.





Główne kompleksy leśne znajdują się na Pojezierzu Brodnickim i w rejonie Górzna.

Najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze  objęto ochroną, tworząc Brodnicki 
Park Krajobrazowy i Górznieńsko-Lidzbarski   Park   Krajobrazowy. Znajdują się tu 
też  powstałe  w latach  1958-2004  rezerwaty  przyrody,  na  terenie  BPK Bachotek, 
Mieliwo,  Okonek, Retno, Stręszek, Wyspa na jez. Partęczyny, Żurawie Bagno; na 
terenie G-LPK: Czarny Bryńsk, Jar Brynicy, Ostrowy nad Brynicą Szumny Zdrój i 
Mszar  Płociczno.  W powiecie  położone są  ponadto rezerwaty Rzeka Drwęca,  Jar 
Grądowy Cielęta i Bagno Mostki. Ich łączna powierzchnia wynosi blisko 1180 ha, z 
czego 444,38 ha to rezerwat „Rzeka Drwęca". 



Brodnicki   Park   Krajobrazowy, położony w najatrakcyjniejszej przyrodniczo i 
krajobrazowo części Pojezierza Brodnickiego, powołano uchwałą WRN w Toruniu z 
dnia  29  marca  1985 r.  Po  włączeniu  w 2005 r.  w jego obręb obszaru Bagiennej 
Doliny Drwęcy i jez. Bachotek zajmuje on obszar 16 685 ha. W skład Parku leżącego 
na obszarze gmin Bobrowo, Jabłonowo i Zbiczno w pow. brodnickim oraz Biskupiec 
i  Kurzętnik  w  pow.  nowomiejskim  (w  woj.  warmińsko-mazurskim)  weszły 
najcenniejsze przyrodniczo obszary Pojezierza. Park łączy systemy rzeczne Drwęcy i 
Osy — Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi i Obszar Chronionego 
Krajobrazu Doliny Drwęcy. 



Rzeźbę  terenu  charakteryzuje  różnorodność  form:  jeziora  rynnowe,  faliste 
wysoczyzny morenowe, moreny płaskie, pagórki i wzgórza moreny czołowej, kemy, 
sandry, bagna i  wytopiska. Istnieją tu dwie równoległe rynny jeziorne: wschodnia 
Skarlanki z jez. Wielkie Partęczyny, Robotno, Dębno, Kurzyny, Strażym  i Bachotek 
z  odgałęzieniami   jez.  Zbiczno  i  Ciche  i  środkowa  — Strugi  Brodnickiej  z  jez. 
Mieliwo, Sosno,  Łąki,  Wysokie  i  Niskie Brod-no.  Rynny, stanowiące atrakcję  dla 
turystów wodnych, odprowadzają nadmiar swych wód do Drwęcy. Wody stanowią 
8,5% powierzchni BPK. W obrębie parku i jego otoczenia jest ponad 60 jezior, w tym 
58 przekraczających pow. 1 ha, a 6 ponad 100 ha. Największe to: Wielkie Partęczyny, 
Sosno,  Łąkorz,  Głowińskie,  Zbiczno i  Ciche.  Mają one przeważnie  kształt  wąski, 
wydłużony i urozmaiconą linię brzegową. Na Pojezierzu leży też większość jezior 
woj. kujawsko-pomorskiego sklasyfikowanych w II klasie czystości wód. Lesistość 
Parku wynosi 56%. Dominuje drzewostan sosnowy (91,4% udziału), najliczniej bór 
mieszany świeży (34,4%), las i mieszany (34,1%) i bór świeży (25,1%).



Żyją tu łosie, jelenie, daniele i bobry oraz ok. 130 gatunków ptaków, w pobliżu jezior 
i bagien łabędzie, perkozy, żurawie, orły bieliki i sokoły wędrowne.  Zarejestrowano 
tu 15 pomników przyrody, głównie pojedynczych drzew. W godle BPK umieszczono 
perkoza dwuczubego.



W parku istnieje możliwość uprawiania różnych form turystyki, głównie wypoczynek 
pobytowy i dyscypliny turystyki kwalifikowanej jak wodna, piesza i rowerowa. Przez 
park  prowadzą  znakowane  szlaki  turystyki  pieszej  i  rowerowej.  W  obrębie 
Brodnickiego Parku Krajobrazowego leży rezerwat leśny „Mieliwo" (11,73 ha), utw. 
w 1958 r., który obejmuje pn.-zach. zbocza jez. Mieliwo. Ochroną objęto fragment 
grądów świeżych i wilgotnych. W składzie drzewostanu dominuje buk z udziałem 
grabu,  dębu  szypułkowego  i  bezszypułkowego  i  sosny  pospolitej.  Występują  tu 
brzoza brodawkowata, klon zwyczajny, topola osika i  wiąz górski,  a w podszyciu 
podrosty  drzew  i  krzewów  m.in.  wawrzynek  wilcze-łyko,  wiosną  przylaszczki  i 
zawilce, potem gajowiec żółty, marzanka wonna i gwiazdnica wielkokwiatowa oraz 
lilia złotogłów, przytulia Schultesa, łuskiewnik różowy, pszeniec gajowy, kopytnik 
czworo-listny,  czyściec  leśny  i  gnieźnik  leśny.  Rosną  też  ponad  200-letnie  buki, 
pomnikowe  dęby  i  sosny  o  śladach  stosowanego  w  Europie  do  poł.  XIX  w. 
żywicowania staroamerykańskim sposobem kieszeniowym.



Po pd.-zach.  stronie jez.  Retno,  częściowo na stromych zboczach rynny jeziornej, 
znajduje się utw. w 1981 r. rezerwat leśny Retno" (33,60 ha). Przedmiotem ochrony 
jest tu kompleks lasów liściastych o dominancie grądu, zróżnicowany siedliskowo i 
wiekowo bogatym runie.  Rośnie  tu  zdrojówka rutewko-wata,  wczesnowiosenna 
roślina o białych kwiatach. Utworzony w 1963 r. częściowy rezerwat torfowiskowy 
„Okonek" (9,04 ha)  obejmuje zarastające dystroficzne jezioro śródleśne,  otoczone 
naturalnym  torfowiskiem  przejściowym,  przy  brzegach  tworzącym  półwyspy  lub 
wyspy. Dominantę stanowią tu mszary: z przygiełką białą i kępkowo-dolinkowy, z 
owadożerną  chronioną  rosiczką  okrągłolistną  i  rzadką  rosiczką  długolistną. 
Występują skupienia reliktowe żurawiny drobnolistnej i flora mszaków. Na trwałym 
podłożu rosną rozwojowe bory bagienne z bagnem zwyczajnym. Rezerwat otaczają 
zarośla brzozowe z wełnianką pochwowatą i sporadycznie widłakiem jałowcowatym. 



Rezerwat  ścisły  torfowiskowy  „Stręszek"  (4,46  ha),  utw.  też  w  1963  r.obejmuje 
jeziorko  śródlądowe  z  torfowiskiem    i  roślinnością  charakterystyczną  dla 
zarastających jezior  dystroficznych.  Występuje  tu  relikt  żurawina  drobnolistkowa, 
spotykamy  modrzewnicę  zwyczajną,  rosiczkę  okrągłolistną  i  bagnicę  torfową. 
Rezerwat torfowiskowy „Żurawie bagno" (5,84 ha), utw. w 1958 r. zajmuje śródleśne 
zagłębienie  torfowiska  przejściowego.  Skupia  reliktową  florę,  jest  ostoją  fauny. 
Rezerwat  florystyczny  „Bachotek"  (22,71  ha),  utw.  w  1984  r.  w  celu  ochrony 
skupiska kłoci wiechowatej, obejmuje szuwary, turzycowiska, zarośla łozowe, olsy i 
fragmenty łęgu jesionowo-olszowego. 



Stanowi też miejsce lęgowe kaczek, łabędzi, łysek i perkozów. Można tu spotkać nor-
ki  amerykańskie,  żerujące  czaple  i  polujące  bieliki,  oraz  bobry.  Rezerwat 
florystyczny  częściowy  „Wyspa  na  jeziorze  Partęczyny  Wielkie  (0,38  ha)  w 
sąsiednim  powiecie  Nowe  Miasto  Lubawskie,  utw.  w  1958  r.  w  celu  ochrony 
stanowiska  najpiękniejszego  storczyka  —  obuwika  pospolitego,  rosnącego  w 
wilgotnym grądzie. Rezerwat faunistyczny „Rzeka Drwęca" utw. w 1961 r. o łącznej 
pow. 1247,98 ha obejmuje Drwęcę z dopływami. Stanowi rezerwat ichtiologiczny, w 
którym chroni się ryby łososiowate: łososie, trocie, pstrągi i certy.
W bliskim sąsiedztwie BPK położony jest rezerwat torfowiskowy „ Bagno Mostki” 
(135,05  ha)  utw.  w  1996  r.,  który  stanowi  kompleks  torfowisk  przejściowych  z 
rzadkimi gatunkami roślin. Występuje tu m.in. reliktowa bażyna czarna. Największe 
torfowisko porasta bór sosnowo-świerkowy. W rezerwacie występuje bogata fauna 
m.in. bytuje żuraw.



Górznieńsko-Lidzbarski  Park  Krajobrazowy na  pograniczu  województw 
kujawsko-pomorskiego,  warmińsko-mazurskiego  i  mazowieckiego,  utworzono  w 
1990 r. Obejmuje obszar 27 764 ha, w powiecie brodnickim 13 901 ha (ok. połowa w 
pow. brodnickim). W jego obrębie są miasto i gmina Górzno, część gmin Bartniczka, 
Brzozie  i  Świedziebnia  z  woj.  kujawsko-pomorskiego,  Lidzbark  Welski  z  woj. 
warmińsko-mazurskiego i Lubowidz z woj. mazowieckiego.



Wyróżnia  się  bogatą  rzeźbą,  zwartymi  kompleksami  leśnymi  i  licznymi,  średniej 
wielkości  jeziorami  i  słabym  zaludnieniem.  Pełni  ważną  rolę  w  krajowym 
ekologicznym systemie obszarów chronionych. Na pn. wsch. od Górzna występują 
ciągi moreny czołowej o deniwelacji do 30 m (najwyższe wzgórza 160 m n.p.m.). 
Lesistość  parku wynosi  70%,  bór  mieszany  zajmuje  37,3%,  świeży  36,1%,  a  las 
mieszany świeży 20,8% powierzchni  leśnej.  W drzewostanie  dominuje  sosna (ok. 
94%). 



Występuje  licznie  dzik i  jeleń,  rzadziej  łoś,  daniel  i  bóbr.  Awifaunę reprezentują: 
bocian czarny, żuraw, łabędź, sokół,  kobuz i pustułka, kania rdzawa i czarna oraz 
kilka gatunków sów. Zalatują tu też orzeł bielik, kormorany, sokół wędrowny i orzeł 
rybołów. 



Ważnym elementem krajobrazu są wody, zwłaszcza malownicza rzeka Brynica, oraz 
jeziora  m.in.  Górzno,  Księte,  Bryńskie.  Po  najciekawszych  fragmentach  G-LPK 
prowadzą  opracowane  z  dużą  znajomością  przedmiotu  ścieżki  przyrodniczo-
dydaktyczne. Na terenie parku znajdują się 34 pomniki przyrody, w większości dęby. 





Na  obszarze  Górznieńsko-Lidzbarskiego  Parku  położony  jest  rezerwat  leśny 
„Szumny Zdrój" im. Kazimierza Sulisławskiego (37,04 ha), utw. w 1958 r. na styku 
wysoczyzny  morenowej  z  rynną  jezior  górznieńskich.  W  niszy  źródliskowej  o 
stromych,  w  części  urwistych  zboczach  i  kamienistym  dnie,  którym  płyną  
potoczki znajduje się rezerwat ścisły (5,71 ha). Zbocza porasta las klonowo-lipowy, 
a dno niszy łęg jesionowo-olszowy z czosnkiem j niedźwiedzim, charakterystycznym 
dla  i  gór.  Występują  wawrzynek  wilczełyko  i  storczyk  Fuchsa.  Rezerwat  można 
zwiedzać, z wyjątkiem części objętej ścisłą ochroną, gdzie jest punkt widokowy.



Częściowy   rezerwat  leśny  „Ostrowy  Nad  Brynicą  "  (z,06  na),  utw.  w  196z  r. 
obejmuje wyspę mineralną wśród rozległych łąk, dawnych torfowisk nad Brynicą. 
Ochronie  podlega  tu  las  grądowy  z  drzewostanem  sosnowo-
dębowo-lipowym.  Wśród  bogatej  roślinności:  lilia  złotogłów  i  wawrzynek 
wilczełyko. Na wzniesieniu opodal rezerwatu występuje okrzyn szerokolistny.



Rezerwat florystyczny „Czarny Bryńsk" (13,13 ha) utw. w 1963 r w celu ochrony 
stanowiska rzadkiej w tej części Polski kłoci wiechowatej, porastającej brzegi jeziora 
obfitujące w podwodne „łąki" ramienicowe i skupienia grzybieni białych. Rezerwat 
torfowiskowy „Mszar Płociczno " (182,39 ha), utw. w 1997 r. kompleks torfowiska 
przejściowego,  leży  wśród  borów sosnowych  na  pd.  od  Górzna.  Jego  dominantę 
stanowią zbiorowiska mszarne, w zach. części bór bagienny i brzezina bagienna, we
 wsch. (opodal jez. Płociczno) szuwary, zarośla łozowe i olsy.





Rezerwat  leśny  „Jar  Brynicy"  (28,27  ha),  utw.  w  2001  r.  na  pograniczu  woj. 
kujawsko-pomorskiego  i  warmińsko-mazurskiego,  obejmuje  przełom  Brynicy. 
Rezerwat  utworzono w celu ochrony ponad 200-letniego klonowo- lipowego lasu 
zboczowego, a na dnie jaru i na źródliskach fragmentów lasów łęgowych z olszą i 
jesionem.  Na  przyległych  wysoczyznach  rosną  lasy  grądowe z  okazami  dębów i 
sosen.  W  rzece  występuje  rzadki  krasnorost.  W  obrębie  rezerwatu  znajdują  się 
stanowiska lęgowe zimorodka i pluszcza.  

Z historii regionu 
Najstarszymi  odnotowanymi  przez  j  archeologów  dowodami  bytności 

człowieka na obszarze powiatu brodnickiego są jego nieliczne wytwory pochodzące 
ze  schyłkowego  okresu  ostatniego  zlodowacenia,  czyli  sprzed
11-12 tysięcy  lat.  Najwcześniejsze  zaś,  archeologicznie  rozpoznane,  ślady osadni-
ctwa, odkryte w Mszanie niedaleko Brodnicy są o jedno lub dwa tysiąclecia młodsze.

Na przełomie  VII i VIII wieku na   tereny   napłynęła, prawdopodobnie z 
sąsiedniego Mazowsza, ludność słowiańska. Znane nam skupiska osadnicze z tego 
okresu znajdowały się nad jeziorami Wądzyńskim i Niskie Brodno.

Od  przełomu  X  i  XI  wieku  obszar  ten  stanowił  rubieże  formującego  się 
państwa  piastowskiego.  Znajdujące  się  tu  grody  chroniły  niespokojną  granicę,  za 
którą  zamieszkiwały  plemiona  Prusów.  Na  lewym  brzegu  Drwęcy  powstała 
kasztelania,  której  ośrodkiem  był  gród  w  Świeciu  nad  Drwęcą,  a  później  w 
Michałowie  (stąd  nazwa  „ziemia  michałowska").  Zachodnia  część  Pojezierza 
Brodnickiego wchodziła w skład kasztelani chełmińskiej. Kiedy sprowadzony przez 
księcia  Konrada  Mazowieckiego  do  walki  z  pogańskimi  Prusami  Zakon  Szpitala 
Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie zdołał w latach 30-tych XIII w. utworzyć na 
terenie  ziemi  chełmińskiej  i  Prus  własne  państwo,  w jego granicach  znalazła  się 
również prawobrzeżna część dzisiejszego powiatu brodnickiego.

W 1303 r. Krzyżacy powiększyli swoje władztwo na tym obszarze biorąc w 
zastaw,  a  następnie,  w  1317  r.  odkupując  od  kujawskiego  księcia  Leszka 
Siemomysłowica  rozciągającą  się  na  przeciwległym  brzegu  Drwęcy  ziemię 
michałowską. Nabytek ten włączono następnie do utworzonego w latach 1335-1337 
komturstwa  brodnickiego,  które  obok  tego  obszaru  i  wschodniej  części  ziemi 
chełmińskiej obejmowało również ziemię lubawską. Obszar ziemi michałowskiej nie 
wyróżniał  się odtąd pod względem prawno—ustrojowym w strukturze administra-
cyjnej państwa krzyżackiego służąc najwyżej jako określenie geograficzne. Jednak w 
Królestwie Polskim nadal akcentowano jej odrębność, domagając się w procesach z 
Zakonem jej zwrotu obok ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego.

O ile ziemia michałowska była względnie dobrze zaludniona już w czasach 
piastowskich,  to  prawobrzeżna  część  dzisiejszego  powiatu  mogła  być  poddana 
intensywniejszej akcji osadniczej dopiero po stłumieniu powstania Prusów i ustaniu 
najazdów plemion  Prusów i  Jaćwingów pod koniec  XIII  stulecia.  W 1298 r.  lub 
krótko  przed  tą  datą  założono  miasto  Brodnica.  Wraz  z  miastem powstał  zamek 
będący  siedzibą  krzyżackiej  załogi  i  komtura.  Zapoczątkowany  wtedy  okres 
gospodarczego rozwoju tego obszaru,  na którym krzyżowały  się  lądowe i  wodne 



szlaki handlowe, przerwany został przez wojny krzyżacko-polskie w 1 poł. XV w.
Dnia 15 lipca 1410 r., w decydującej bitwie pod Grunwaldem, bracia zakonni z 

zamku w Brodnicy i rycerze z okolicznych dóbr walczyli skupieni pod chorągwią 
brodnickiej komturii. Dowodzący nimi komtur Baldwin von Stahl zginął w walce, a 
Brodnica, w wyniku klęski, jakiej w tym dniu doznały wojska krzyżackie, wkrótce 
została zdobyta przez Władysława Jagiełłę. Jego wojska opuściły region Brodnicy po 
podpisaniu I Pokoju Toruńskiego w 1411 r., by powrócić tutaj już w 1414 r., w trakcie 
tzw.  wojny  głodowej.  Przez  ponad  trzy  tygodnie  bezskutecznie  oblegały  wtedy 
brodnicki zamek.

Po załamaniu się w wyniku bitwy pod Grunwaldem potęgi militarnej państwa 
krzyżackiego poddani Zakonu zaczęli śmielej dążyć do uzyskania wpływu na życie 
polityczne kraju. Wyrazem niezadowolenia i opozycyjnego nastawienia mieszkańców 
regionu wobec władzy krzyżaków był udział przedstawicieli mieszczan i rycerstwa z 
terenu  brodnickiej  komturii  w  powołaniu  na  zjeździe  w  Kwidzynie  w  1440  r. 
Związku Pruskiego. W lutym 1454 r. Tajna Rada Związku Pruskiego wypowiedziała 
posłuszeństwo Zakonowi i wznieciła powstanie, zdobywając m.in. brodnicki zamek. 
Tak  jak  chcieli  powstańcy,  6  marca  1454  r.  ziemię  chełmińską  i  michałowską 
inkorporowano do Polski. W efekcie wybuchła trzynastoletnia wojna między Polską i 
Zakonem,  podczas której strategicznie położona Brodnica wielokrotnie była areną 
walk. W wyniku kończącego wojnę pokoju w Toruniu (tzw II Pokoju Toruńskiego) 
obszary te znalazły się wśród ziem, które przypadły Polsce. Jednak Brodnica wraz z 
byłym komturstwem znajdowała  się  jeszcze  przez  12  lat,  do  1478  r.,  w  rękach, 
domagających  się  zaległej  zapłaty,  czeskich  wojsk  zaciężnych,  które  będąc  na 
usługach Krzyżaków zdobyły miasto i zamek w 1462 r.

Po tym okresie tereny te stały się faktyczną częścią Prus Królewskich, wcho-
dząc  w  skład  województwa  chełmińskiego.  Brodnica  stała  się  siedzibą  starostwa 
niegrodowego,  natomiast  dawne  posiadłości  komtura  przekształcono  w 
królewszczyzny.  Około  roku  1560  nastąpiło  wydzielenie  osobnego,  sądowego 
powiatu michałowskiego, który poza dawną ziemią (kasztelanią) michałowską objął 
także  część  dawnej  ziemi  lubawskiej  oraz  wschodnią  część  pierwotnej  ziemi 
chełmińskiej (po Wąbrzeźno) i dawnej południowej Pomezanii z Nowym Miastem 
Lubawskim.

XVI  wiek  przyniósł  odbudowę  i  pomyślność  gospodarczą  regionu 
powodowaną zapotrzebowaniem na  płody  rolne  i  produkty  leśne  z  Polski.  Czasy 
nowożytne to również zmiana stosunków wyznaniowych na omawianym obszarze. 
Popularność zyskiwały nauki Lutra, czemu sprzyjały postawy niektórych brodnickich 
starostów znanych z sympatii do ewangelicyzmu. Starostwo brodnickie od 1485 r., 
przez  ponad  100  lat  dzierżył  ród  Działyńskich,  później  często  nadawano  je 
przedstawicielom rodziny królewskiej (m.in. siostrze Zygmunta III Wazy — Annie 
Wazównie oraz królowym — Konstancji i Marii Kazimierze).

Wśród  wielu  znakomitych  starostów,  którzy  obejmowali  brodnickie  dobra, 
szczególne miejsce  zajmują kobiety królewskiego rodu.  Najciekawszą  wśród nich 
postacią była królewna Anna Wazówna, władająca starostwem brodnickim od 1604 r. 
Na  brodnickim dworze  gościła  uczonych  i  pisarzy,  których  była  gorliwą  i  hojną 
protektorką.



Okres rozwoju przerwały wojny szwedzkie, którym towarzyszyły zniszczenie, 
obciążenia finansowe na rzecz przechodzących wojsk, epidemie i wyludnienie. Po 
raz pierwszy wojska szwedzkie zajęły Brodnicę we wrześniu 1628 r.,  po czterech 
dniach oblężenia  zamku i  wysadzeniu części  murów obronnych,  pozostając tu  do 
podpisania  rok  później  zawieszenia  broni  w  Starym  Targu.  Szwedzi  okupowali 
Brodnicę ponownie w latach 1655-1659 i 1703-1705.

W 1707 r. zajęli miasto Rosjanie, rok później ludność zdziesiątkowała dżuma. 
Mimo że Polska nie uczestniczyła w wojnie siedmioletniej, dwukrotnie — w 1758 i 
1763 r.  — ziemię michałowską przemierzały wojska pruskie.  Ich pobyt przyniósł 
dalszy upadek gospodarczy i ubożenie mieszkańców.

Od 1768 r. na ziemi michałowskiej walczyli konfederaci barscy. Na początku 
marca 1769 r. pod Brodnicą słabo uzbrojone oddziały konfederacji poniosły porażkę, 
prowadząc półpartyzanckie walki z wojskami carskimi.

W 1772 r. w następstwie I rozbioru Polski, wśród terenów, które dostały się 
pod władztwo Prus znalazł się powiat michałowski.  Wszedł on w skład prowincji 
Prusy Zachodnie. Powierzchnia powiatu zwiększyła się wtedy na skutek przyłączenia 
do niego należących do ziemi dobrzyńskiej, Górzna i okolic.

Pruskie panowanie na tych terenach przerwały wojny napoleońskie. Pod koniec 
1806  r.  do  powiatu  michałowskiego  wkroczyły  wojska  francuskie.  Pomiędzy 
Brodnicą a Gorczenicą obozowało ok. 30 tys. żołnierzy francuskich. W rejonie Górz-
na doszło do ich starcia z wycofującymi się Prusakami. W styczniu 1807 r. przez dwa 
dni w Brodnicy przebywał cesarz Napoleon Bonaparte.  Po traktacie tylżyckim, w 
1807 r. powiat michałowski stał się częścią Księstwa Warszawskiego, ale już w 1813 
r.  ziemia michałowska została zajęta przez wojska rosyjskie.  Po upadku Księstwa 
Warszawskiego przeszła ponownie pod władzę Prus. Postanowienia kongresu wie-
deńskiego  przewidywały  włączenie  omawianych  terenów  do  Wielkiego  Księstwa 
Poznańskiego z szerszą autonomią i większymi swobodami narodowymi, stało się 
jednak inaczej i znalazły się one ponownie w Prusach Zachodnich. W 1818 r. doszło 
do   podziału  dawnego  powiatu  
michałowskiego.  Część  północną  włączono  do  powiatu  lubawskiego,  natomiast 
południową nazwano powiatem brodnickim. Do kolejnej korekty jego granic doszło 
w 1889 r., kiedy szereg miejscowości wyłączono z niego na rzecz nowo powstałego 
powiatu wąbrzeskiego.

Okres zaborów cechował się rozwojem gospodarczym regionu, rozwinęła się 
wtedy  infrastruktura  rolnicza  i  sieć  komunikacyjna.  Był  to  też  czas  intensywnej 
kolonizacji  przez  Niemców,  prób  germanizacji  i  często  represji  wobec  Polaków. 
Mimo to powiat nie stracił nigdy polskiego charakteru.

Wydarzeniem,  które  utkwiło  na  długo  w  pamięci  mieszkańców  ziemi 
michałowskiej, był dramatyczny epilog powstania listopadowego, który rozegrał się 
na ich oczach. Bowiem tu 5 października 1831 r. przekroczył granicę pruską i złożył 
broń  kilkudziesięciotysięczny  korpus  wojsk  powstańczych  pod  wodzą  gen.  dyw. 
Macieja Rybińskiego.

Powstańcy Listopadowi pod Brodnicą.
Niespełna miesiąc po oddaniu Warszawy pod Brodnicą rozegrał się ostatni akt 



powstania listopadowego. Kierując się przez Dobrzyń — Lipno — Rypin ku granicy 
pruskiej 5 października 1831 r. oddziały polskie pod dowództwem ostatniego wodza 
naczelnego  powstania  gen.  dyw.  Macieja  Rybińskiego  przekroczyły  granicę 
Królestwa Polskiego i Prus między Górznem a Jastrzębiem i złożyły broń. Armia 
liczyła  jeszcze  19.871  ludzi,  
w tym 9 generałów,  89 oficerów sztabowych i  416 oficerów młodszych.  Granicę 
przejechało  95  armat  z  zaprzęgami,  5280  koni  kawaleryjskich  
i  2556  koni  artyleryjskich.  Wraz  z  armią  na  emigrację  udały  się  też  władze 
powstańcze z ostatnim prezesem Rządu Narodowego Bonawenturą Niemojewskim 
oraz członkowie sejmu i liczni politycy. Odchodząc na obczyznę świadczyli, że nie 
rezygnują  z  podjętego  celu.  Po  przekroczeniu  granicy  pruskiej  na  rzece  Pissie 
żołnierze  armii  polskiej  pod  eskortą  żandarmów  pruskich  zostali  internowani  w 
obozach  na  Wapnach  i  nad  Drwęcą  (między  drogą  do  Mszana  i  Drwęcą)  — 
kawaleria, artyleria, 4 pułk piechoty liniowej), a część (ranni i chorzy żołnierze oraz 
cywile) w zabudowaniach klasztoru franciszkanów.
Wskutek  dotarcia  do  Brodnicy  dalszych  rannych  i  cywili  trzy  dni  później  stan 
liczbowy internowanych wzrósł do 20.219 osób. Większość mieszkańców przyjęła 
strudzonych żołnierzy z otwartym sercem, zapasami i udzielając pomocy medycznej. 
Wśród żołnierzy, którzy przekroczyli granicę był znany poeta, geograf i krajoznawca, 
porucznik Wincenty Pol, który uwiecznił popas w Brodnicy w wierszu „Stary ułan 
pod Brodnicą".
Powstańcze obozy ulokowano przy ul Sądowej oraz w przyległym Brodnicy Wapnie. 
Część wojska umieszczono też w Golubiu. Pierwsze dni pobytu na terytorium Prus 
rozpoczęły się od trudności aprowizacyjnych: brakowało środków żywności, słomy 
itp.  „  ...  wpędzono  w  błotniste  kolano  Drwęcy,  zamknięty  z  frontu  wojskiem 
pruskim... Mieszczanie niemieccy przywieźli trochę żywności, za którą kazali sobie 
słono płacić, ludność polska miasteczka rozdawała ją za darmo....".  Pod pozorem 
kwarantanny trzymano żołnierzy 5 dni i nocy w tym niezdrowym miejscu. Chleb był 
towarem rzadkim, a wielu kupców i handlarzy pruskich dorobiło się szczególnie na 
oficerach, kupując za bezcen broń i ekwipunek. Ludność polska w zaborze pruskim 
przyjmowała wojsko polskie życzliwie, podobnie z życzliwym przyjęciem spotkali 
się  powstańcy  ze  strony  żołnierzy  pochodzenia  polskiego  wcielonych  do  wojska 
pruskiego.  Powstańcy  przebywali  w  mieście  do  
12  października,  gdy  po  odbyciu  kwarantanny  przetransportowano  ich  w okolice 
Gdańska, Grudziądza, Elbląga, Fiszewa, Kwidzyna, Malborka i Tczewa.

Wyraźne ożywienie polskiego ruchu narodowego na omawianym terenie na-
stąpiło jednak dopiero w 1848 r., w okresie „Wiosny Ludów". Ujawniły się też wtedy 
pierwsze  poważne  konflikty  narodowościowe  między  polską  i  niemiecką  częścią 
społeczności. W 1863 r. wielu mieszkańców ziemi michałowskiej wspierało toczące 
się  za  niedaleką  granicą  powstanie  styczniowe.  Organizowano  transporty  broni  i 
zaopatrzenia, stąd też wyruszali liczni ochotnicy do oddziałów powstańczych.

Większe  sukcesy  jednak  niż  na  płaszczyźnie  militarnej  polski  ruch 
patriotyczny odnosił tu walcząc drogą pokojową o rozwój świadomości narodowej. 
W  1861  r.  Ignacy  Łyskowski  z  Mileszew  i  Natalis  Sulerzyski  
z Piątkowa założyli w Brodnicy Towarzystwo Rolnicze Ziemi Michałowskiej służące 



podniesieniu kultury rolnej. Mało ono też zapobiegać upadkowi i przechodzeniu w 
niemieckie ręce polskich gospodarstw. W następnym roku przedstawiciele miejsco-
wej  inteligencji,  powołali  w  Brodnicy  Spółkę  Pożyczkową  dla  rzemieślników  z 
miasta  i okolicy. Był to pierwszy na Pomorzu polski bank spółdzielczy, jego wzorem 
powstały  wkrótce  podobne  instytucje  w  innych  miastach  zaboru  pruskiego.  Do 
najwybitniejszych  postaci  polskiego  ruchu  niepodległościowego  na  tym  terenie 
należał  Ignacy  Łyskowski.  Jego  osiągnięcia  jako  polityka,  publicysty,  działacza 
społecznego    znacznie  wykraczały  poza  wymiar  lokalny.  Patriotycznych  działań 
związanych z przemianami świadomościowymi i społeczno-ekonomicznymi polskiej 
społeczności w powiecie brodnickim można by wymienić znacznie więcej.  Wśród 
nich  warto  wspomnieć  „koła  filomatów"  -  tajne,  samokształceniowe  związki 
młodzieży  w  brodnickim  gimnazjum.  Były  one  kuźnią  polskich  patriotów  i 
przyszłych  kadr  inteligencji  należących  do  pokolenia,  które  doczekało  momentu 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Powiat  brodnicki  wrócił  w  granice  Polski  w  styczniu  1920  r.  Wyzwolenia 
dokonały  oddziały  Wojska  Polskiego  należące  do  dowodzonego  przez  gen.  broni 
Józefa Hallera Frontu Pomorskiego. Ale już w sierpniu tego samego roku Brodnica i 
znaczna część powiatu została opanowana przez nacierającą Armię Czerwoną. Dalsze 
jej postępy na tym terenie zostały wstrzymane w toku stoczonej 18 sierpnia 1920 r. 
„bitwy pod Brodnicą", niebagatelnego wycinka wydarzeń odwracających bieg całej 
wojny polsko—radzieckiej.
Bolszewicy  w  Brodnicy.  Już  w  sierpniu  1920  r.  zagroziły  Pomorzu  wojska 
bolszewickie.  Pod  wieczór  15  sierpnia  oddziały  sowieckie  liczące  ok.   4  tys. 
żołnierzy zajęły miasto i część powiatu. Obrońcy, w których skład wchodziły dwie 
oddziały Straży Obywatelskiej i wojska wycofali się na linię zapasową do Tivoli, a 
stamtąd  dalej  w  kierunku  Jabłonowa.  Trzy  dni  później,  po  przegrupowaniu  i 
uzupełnieniu stanu, Wojsko Polskie pod dowództwem płk. Witolda Aleksandrowicza 
w  godzinach  rannych  przystąpiło  do  kontrnatarcia  w  rejonie  wsi  Wichulec. 
Oddziałom  WP  udało  się  wyzwolić  powiat  i  miasto.  Pod  wieczór  tego  dnia 
bolszewicy  wycofali  się  w  kierunku  Lidzbarka.  Na  polu  bitwy  znaleziono  400 
zabitych bolszewików, w tym 3 oficerów niemieckich oraz zdobyto 18 kulomiotów i 
600 karabinów oraz sztandar sowiecki.

Należący do województwa pomorskiego powiat brodnicki nie utracił w okresie 
międzywojennym swego  rolniczego  charakteru.  Kilkakrotnie  zmienił  się  przebieg 
granic powiatu. Najpoważniejszą zmianą było włączenie terenów z dotychczasowej 
wschodniej części wraz z Lidzbarkiem Welskim do powiatu działdowskiego.

Z wybuchem wojny, we wrześniu 1939 r. 67 pułk piechoty, któremu w czerwcu 
1924  r.  Prezydent  RP  Stanisław  Wojciechowski  wręczał  na  brodnickim  rynku 
sztandar, wymaszerował na front ze swoich koszar w Brodnicy.  Po walkach na ziemi 
chełmińskiej  w  pierwszych  dniach  września,  zaczął  przedzierać  się  w  kierunku 
Warszawy.

Wojska  niemieckie  wkroczyły do Brodnicy  7 września.  Władze okupacyjne 
przywróciły  granice  powiatu  sprzed  1920  r.  Wcielono  go  do  Rzeszy,  do  Okręgu 
Gdańsk  —  Prusy  Zachodnie.  Teren  ten  był  dość  ważnym  elementem  struktur 
polskiego podziemia. Pierwsza organizacja konspiracyjna   zawiązała się w Brodnicy 



już jesienią 1939 r. 

Krwawa eksterminacja w czasie II Wojny Światowej
W  Brodnicy,  jesienią  1939  r.,  w  Lasku  Miejskim,  w  miejscu  strzelnicy 

wojskowej  i  przy  ul.  Lidzbarskiej  dokonywano  egzekucji.  
W  więzieniach  i  obozach  koncentracyjnych  zginęło  30  nauczycieli.  
W Jabłonowie istniał w latach 1942-45 obóz germanizacyjny dla Polaków, których 
następnie  wywożono  do  Stutthofu  (Sztutowa),  w  Szczuce  w  latach  1941-42 
znajdował się obóz roboczy jeńców sowieckich pracujących przy budowie lotniska. 
Wskutek  nieludzkich  warunków  bytowania  i  nadmiernej  pracy  z  głodu  i 
wycieńczenia  zmarło  w  nim  ok.  2000  osób.  
Od 1944 r. w Małkach funkcjonował obóz dla kobiet pochodzenia Żydowskiego, z 
których 81 zamordowano w czasie ucieczki przed wojskami sowieckim 28 stycznia 
1945  r.  pomnik).  W Głęboczku  Wielkim obóz  pracy,  w którym zatrudniano  500 
Żydówek.  W 1945  r.  odtransportowano  je  w  nieznanym kierunku.  Największym 
miejscem egzekucji był las koło miejscowości Brzezinki (Birkenek), gdzie Niemcy 
zamordowali kilkuset Polaków, a zwłoki spalili dla zatarcia śladów. 11 września 1939 
r. w Nowej Wsi Niemcy zamordowali ok. 40 mieszkańców wsi i najbliższych okolic, 
w 1944 r w Górznie ok. 50 mieszkańców gminy współpracujących z partyzantami 
działającymi w okolicy w latach 1943-44, w końcu grudnia 1944 r. w Pokrzydowie 
21 osób współpracujących też z partyzantami, a w Niskim Brodnie od września 1944 
r.  do stycznia 1945 r.  ok.  200 Żydówek z Węgier,  przebywających w tamtejszym 
podobozie  obozu  koncentracyjnego  w  Stutthofie  (w  miejscu  kaźni  pomnik).   W 
obozach  na  przedmieściach  Brodnicy  przebywali  jeńcy  różnych  narodowości:  w 
latach 1942-1945 brytyjscy (ok. 200), w latach 1942-1944 francuscy (12)  i w latach 
1943-45 włoscy (ok.120) zatrudnieni przy różnych pracach na terenie miasta.

Armia Krajowa 
Największą działalność w Brodnickiem rozwinął Związek Walki Zbrojnej — 

Armia  Krajowa,  zorganizowana  przez  por.  Józefa  Grussa  wiosną  1940  r.  Obwód 
Brodnica o kryptonimie „Malina" (w 1944 r., bowiem kilkakrotnie w ciągu okupacji 
dla  bezpieczeństwa  zamieniano  je)  wraz  z  lubawskim  („Jagody")  i  rypińskim 
(„Borówki")  wchodził  w  skład  inspektoratu  rejonowego  Brodnica  („Browar"). 
Stanowił  jeden  z  
9  inspektoratów,  na  które  dzielił  się  Okręg  Pomorski  ZWZ--AK  („Pomnik", 
„Luneta"),  obejmujący  obszar  województwa  pomorskiego  w  granicach  z  
1939 r.  Działalność  inspektoratu AK ukierunkowana była  na  pracę  wywiadowczą 
oraz organizację małego sabotażu. 

Do  końca  wojny  w  obwodzie  działała  grupa  partyzancka  por.  „Sprężyny" 
licząca ok. 20 żołnierzy, a także służba sanitarna, w której zaangażowanych było ok. 
250 osób. Grupa por. „Sprężyny" operowała w lasach brodnickich, nie uczestniczyła 
w większych akcjach zaczepnych, ale w 1942 r. uwolniła z aresztu kilku członków 
AK, a w kwietniu 1944 r wykonała wyrok śmierci na funkcjonariuszu niemieckiej 
policji  ochronnej.  W  ramach  przygotowań  do  akcji  „Burza"  przewidziano  na 



wypadek  zniszczenia  przez  Niemców  lub  nieopanowania  przez,  AK  szpitala  w 
Brodnicy,  usytuowanie  szpitala  polowego  w  Pokrzydowie,  gdzie  zgromadzono 
materiały  sanitarne.  Od  przełomu  1942/1943  r.  działała  w  Brodnicy  komórka 
Wojskowej  Służby Kobiet  kierowana przez Władysławę Zieleniewską.  Grupowała 
ponad  
200 osób w sekcjach: sanitarnej, wywiadu i łączności, a u Wandy Czajkowskiej był 
punkt kontaktowy „Sprężyny". Desant w lasach pod Górznem w dwu rzutach (6/7IX 
1944  i  13/  14  X  1944  r.)  polsko-sowieckiej  grupy  dywersyjno-  wywiadowczej 
„Pomorze"  zapoczątkował  serię  niefortunnych  zdarzeń  prowadzących  do 
dekonspiracji  komórki  AK oraz  magazynu  leków i  materiałów opatrunkowych  w 
Pokrzydowie. Kilkanaście kobiet z WSK osadzono najpierw w Brodnicy, a następnie 
14 stycznia 1945 r. w Bydgoszczy, gdzie je w więzieniu lub podczas jego ewakuacji 
zamordowano na trasie do Nakła.

Okres okupacji niemieckiej, który pozostawił rozsiane na mapie powiatu liczne 
miejsca  martyrologii,  zakończył  się  w  styczniu  1945  r.  wkroczeniem  wojsk 
radzieckich. Obok wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji przyniosło ono dla miej-
scowej ludności także zniszczenia, aresztowania i deportacje. 

W 1945 r. przywrócony został przedwojenny podział administracyjny. Tak jak 
w 1939 r. powiat brodnicki obejmował 12 gmin wiejskich i 2 miejskie (Brodnicę i 
Górzno). 

Dopiero utworzenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 1956 r. spowodowało 
odłączenie  dawnej  gminy  Wrocki.  W  okresie  powojennym,  podobnie  jak  i  w 
poprzednich  epokach,  status  ośrodka  nie  tylko  administracyjnego,  ale  również 
gospodarczego  i  kulturalnego  powiatu  dzierżyła  Brodnica.  Istotną  zmianą  było, 
zaczynające odgrywać wtedy coraz znaczniejszą rolę w rozwoju miasta i powiatu, 
uprzemysłowienie.

W 1975 r., na skutek zmian dokonanych w podziale administracyjnym kraju, 
powiat  brodnicki  przestał  istnieć,  a  należące  do  niego  gminy  włączono  do 
województwa  toruńskiego.  Ostatnia  reforma  administracyjna  spowodowała  od   1 
stycznia 1999 r.  powrót na mapy powiatu brodnickiego, jako części województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Gospodarka 
Powiat  brodnicki  stanowi  prężnie  rozwijający  się  region.  Centralnym 

ośrodkiem gospodarczym powiatu jest miasto Brodnica.
Jej  potencjał  gospodarczo  –  ekonomiczny  jest  w  przeważającej  części 
komplementarny  z  gospodarką  okolicznych  gmin,  tu  też  znajdują  się  wszystkie 
ważne instytucje tworzące niezbędne, sprzyjające rozwojowi otoczenie biznesowe w 
postaci urzędów, banków, firm ubezpieczeniowych, stowarzyszeń gospodarczych itp.
Brodnica, jako stolica powiatu jest  siedzibą instytucji  powiatowych, służb i  straży 
zapewniających  mieszkańcom  i  istniejącym  tu  podmiotom  gospodarczym 
bezpieczeństwo  i  niezbędne  usługi  socjalne,  zdrowotne  i  kulturalne  na  bardzo 
wysokim poziomie. Jest to miejsce wprost wymarzone do inwestowania



Dominującymi  sektorami  gospodarki  na  terenie  powiatu  są  m.in.: 
budownictwo (Kom Bud,  Perfect  Dom,   Przedsiębiorstwo  Drogowo-  Budowlane, 
Przedsiębiorstwo  Robót  Sanitarnych  i  Melioracyjnych  Sanmel,  Zakład  Robót 
Drogowych Via,  Westerbud,  Staldek, Zakład Robót Antykorozyjnych i Malarskich 
Malkor, Izosan, Brodplast,   Visotec Socha Sp. z o.o.), przemysł rolno -spożywczy 
(Unifreeze,  Brodnickie  Zakłady  Żelatyny,   PPHU  Marek),  mleczarski  (MPPH 
Bromilk, Agrocomex, Bo-Ro Wilary), cukierniczy (Zakład Przemysłu Cukierniczego 
Vobro  ),  mięsny  (  PPH  Agno,  Masarnia  Karbowo,  Masarnia  Brzozie,  Zakład 
Przemysłu Mięsnego Cielęta), odzieżowy (Henry Lloyd, Chol-But), meblarski (Sits , 
Stolkar,  Vidox, Anna, Zakład Stolarski Bobas, Zakład Stolarski Piętrus, Gór-Sofa), 
motoryzacyjny  (ZSM  Polmo,  Vorwerk  Autotec  Polska,  Gotec  GMBH,  Perkoz), 
obróbki papieru (Multi, Samindruk  Cofresco, Wytwórnia Opakowań Kartonowych, 
Neo- System, Petit -Graf) oraz produkcja materiałów opatrunkowych (Seni).
W Brodnicy  działa  również  nowoczesny  system  bankowy,  reprezentowany  m.in. 
przez  Bank  Spółdzielczy,  PKO  BP,  Bank  Gospodarki  Żywnościowej,  czy 
Gospodarczy Bank Wielkopolski.
Istotną  rolę  w gospodarce  powiatu  odgrywa wysokotowarowe  rolnictwo.  Udziały 
użytków rolnych i gruntów ornych są tu wyższe od średnich krajowych. Powiat ma 
wysokie osiągnięcia w uprawie warzyw. W rejonie Brodnicy koncentruje się hodowla 
trzody chlewnej i  zakładów wylęgu drobiu, na Pojezierzu Brodnickim rozwija się 
gospodarka  rybna.  Natomiast  w  gminie  Świedziebnia  znajdują  się  duże  sady  i 
plantacje,  m.in.  Gospodarstwo  Sadowniczo-Szkółkarskie  -   Jerzy  i  Wojciech 
Grochowalscy.  Podstawą  ich  działalności  jest  dostarczanie  doskonałej  jakości 
owoców oraz materiału szkółkarskiego.
Na uwagę zasługują rolnicy zrzeszeni w Ekolandzie - Stowarzyszeniu Producentów 
Żywności Metodami Ekologicznymi, którzy zajmują się produkcją zdrowej żywności 
m.in. Państwo Babalscy i Findlingowie z Pokrzydowa, Rogowscy i Michałkiewicz z 
Gorczenicy.
Ze  względu  na  walory  krajobrazowo--przyrodnicze,  ważną  gałęzią  gospodarki 
powiatu  brodnickiego  jest  turystyka.  Bogactwo  jezior,  dobrze  rozwinięta  baza 
noclegowa oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne przyciągają turystów z różnych 
zakątków kraju i zagranicy.


