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Śpiewanie kolęd w Grzybnie

Kolędnicy Misyjni z Żabna

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę 28 grudnia w strażnicy
OSP w Grzybnie śpiewaliśmy wspólnie kolędy. Jak
w ubiegłym roku, przybyli goście wspólnie z naszym
zespołem, śpiewali najbardziej popularne i znane kolędy
i pastorałki. Śpiewał je również razem z nami ksiądz
Stanisław Wiatrowski, proboszcz parafii w Iłówcu. Oprócz
mieszkańców Grzybna, gościliśmy też liczną grupę
kolędników z Pecny. Cieszy też fakt, że na wieczorze
pojawiła się grupka kilkorga dzieci, które przyszły na
spotkanie z własnej inicjatywy. Widać nie tylko starsi lubią
śpiewać kolędy. Dwugodzinne spotkanie przy kawie
i świeżym cieście prowadził Andrzej Kasprzyk z Mosiny.

W dniu 29 grudnia Kolędnicy Misyjni z Żabna zbierali ofiary
na rzecz kongijskich dzieci doświadczonych przez konflikty
zbrojne. Kolędnikami w tym roku byli: Olimpia, Alicja,
Michał i Antek wraz z siostrą Anną, która opiekuje się
Kółkiem Misyjnym przy parafii w Żabnie. Dzieci
odwiedziły ok. dwudziestu domów w centrum Żabna.
Podczas odwiedzin śpiewały kolędy oraz recytowały
wierszyki związane z ewangelizacją. Oprócz środków
pieniężnych dzieci zebrały wiele słodkości.

Świetlica w Brodniczce po remoncie
26 października odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej
świetlicy wiejskiej w Brodniczce. Uroczystego poświęcenia
odnowionego obiektu dokonał ks. Waldemar Babicz,
w obecności Pani sołtys Urszuli Skrzypczak, radnego
Wojciecha Liska oraz mieszkańców Brodniczki i Esterpola.
Świetlica została wyremontowana dzięki środkom
z funduszu sołeckiego oraz pieniądzom i pracy
mieszkańców obu wsi. Odnowiony budynek będzie
z pewnością służył integracji lokalnej społeczności.

Uważasz nasze działania za sensowne i potrzebne
przekaż nam swój 1% podatku
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Szopki Bożonarodzeniowe w 2013 roku

Kościół w Iłówcu

Przy kościele w Iłówcu

Szopka bożonarodzeniowa przedstawia scenę z betlejemskiej nocy, podczas której narodził się Jezus Chrystus.
Przedstawiana jest w formie szopy, groty lub stajenki. W każdej szopce znajduje się mały Jezus, Maria oraz Józef. Inne
postacie to Trzej Królowie, pasterze, zwierzęta: wół, osioł i owce, anioły, Gwiazda Betlejemska. Tradycja szopek
bożonarodzeniowych narodziła się we Włoszech w 1223 r., gdzie Franciszek z Asyżu zainscenizował szopkę, z żywymi
postaciami biblijnymi odgrywanymi przez braci zakonnych. W Polsce tradycja ta pojawiła się po 1237 r. w Krakowie, wraz
z przybyłymi tu franciszkanami.

Kościół w Manieczkach

Kościół w Jaszkowie

Najstarsze polskie, a jednocześnie europejskie figurki z szopki pochodzące z lat 1370-75 przechowywane są w krakowskim
klasztorze Klarysek. W Krakowie też na przełomie XVIII i XIX wieku narodziła się z tej tradycji szopka krakowska - zjawisko
unikatowe w skali świata. Najstarsza i największa zabytkowa szopka w Polsce znajduje się w Wambierzycach (dolnośląskie).
Miejscowy zegarmistrz Longin Wittig, stworzył szopkę dla syna, po śmierci żony. Pracował 28 lat, ukończył dzieło w roku
1882. Szopka to 800 figur w tym 300 figur ruchomych. Ukazują nie tylko Betlejem i Świętą Rodzinę ale i scenki rodzajowe.
Szczególnie ciekawa jest miniaturowa kopalnia węgla z końca XIX wieku. Największa współczesna szopka w Polsce
i w Europie znajduje się w kościele OO Franciszkanów w Poznaniu. Żłóbek ma 14 metrów szerokości, 27 głębokości i 16
wysokości. Składa się z ok. 200 figur, najmniejsza z figurek (owieczka) ma 20 cm, a największa (św. Józef) 1,8m.
Na zamieszczonych zdjęciach przedstawiamy szopki bożonarodzeniowe z naszych kościołów z tego roku.

Kościół w Brodnicy

Kościół w Żabnie

Koncert kolęd w Żabnie
Kolejnym wydarzeniem kulturalnym związanym z okresem
świąt Bożego Narodzenia był występ Chóru Parafii
p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z Poznania pod
dyrekcją dr Macieja Grosza. Koncert odbył się 5 stycznia
w wigilię święta Objawienia Pańskiego, w kościele
p.w. św. Jakuba Apostoła w Żabnie.
Goszczący w naszej gminie chór liczący 23 członków ma
w swoim repertuarze ponad 130 utworów, głównie
religijnych, a także patriotycznych, ludowych i biesiadnych.
Koncertuje nie tylko w rodzimej parafii w Poznaniu ale
również poza nią. Tak było właśnie tym razem. Na
zaproszenie ks. proboszcza Waldemara Babicza, zespół
uświetnił swym śpiewem liturgię Mszy Świętej, a po niej
wykonał prawie godzinny koncert kolęd.

Gmina Brodnica świętuje rocznicę Powstania Wielkopolskiego
Pod koniec roku zorganizowaliśmy akcję dystrybucji flag powstańczych jako symbolu Powstania Wielkopolskiego. Chcemy
w ten sposób budować tradycje świętowania Powstania. Jesteśmy mile zaskoczeni aktywnością naszych mieszkańców. 130
flag - tyle dostarczyliśmy członkom stowarzyszenia, rodzinom powstańców i tym, którzy chcieli upamiętnić rocznicę
Powstania Wielkopolskiego. Jak Państwo pamiętacie, prosiliśmy też, aby flagi te zostały wywieszone 27 grudnia.
Zwycięzcami tej niepisanej rywalizacji okazali się mieszkańcy Brodnicy, której ulice i domy były udekorowane flagami
powstańczymi i narodowymi, najliczniej ze wszystkich wiosek gminy. Gratulacje i podziękowania - za tak wspaniała postawę
patriotyczną (szczególnie za duże zaangażowanie dla ks. Jerzego Przybylskiego). Niektórzy zastosowali się również do naszej
prośby o przesłanie zdjęcia wywieszonej flagi. Wszystkie zdjęcia publikujemy na stronie www.tpzb.org, natomiast tutaj
wybrane z nich.
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Drewno konstrukcyjno-budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa
- deska szalunkowa
- stemple

Odmiany kukurydzy - oferta 2014
Odmiana
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LAUREEN
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ABSOLUT
ALDUNA
EMMY
LG 30.260
LG 32.16
LG 32.52
LG 32.58
LINDSEY
LG 30.275
LG 30.290
LG 30.306
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Użytkowanie - rekomendacja
Kiszonka Biogaz Ziarno Grys

210
230
230
230
230
230
230
230 / 240
240
240
240
240
240
250
250
250
250
250
250
250
250
270
280
300

www.lgseeds.pl

Stolarka budowlana:
- boazeria elewacyjna
- deska wiatrownica
- listwy wykończeniowe
- listwy ozdobne
- podłoga drewniana
- parapety
- schody (stopnie)
Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja zanurzeniowa
Oferujemy także:
- tarcicę mokrą
- tarcicę suszoną (dąb, buk, sosna, świerk)
- palety – różne
tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl
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