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Koncert pieśni pasyjnych w Żabnie
Pochodzący z Ujścia żeński Chór Millenium uczestniczył
i uświetnił swoim śpiewem Mszę św. odprawioną w niedzielę
30 marca o godzinie 11.00 w kościele p.w. św.Jakuba
Apostoła Starszego w Żabnie. Zasadniczy koncert pieśni
pasyjnych odbył się na zakończenie śpiewu Gorzkich Żali
i stanowił swoim wielkopostnym repertuarem ich
dopełnienie.
Chór Millenium powstał w 2000 r. przy Ujskim Domu
Kultury. Od 2011 r. chórem dyryguje p. Marek Frąckowiak.

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Mosina – Żabno – Lubiń
W nocy z 11 na 12 kwietnia, po raz pierwszy w Archidiecezji
Poznańskiej odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Pomysłodawcami i głównymi organizatorami byli: diakon
Michał Tomiak posługujący w Parafii św. Mikołaja
w Mosinie i Pan Radosław Szeszko. Przed Drogą, o godz.
21.00, odprawiona została Msza św. w kościele św. Mikołaja
w Mosinie. Każdy pielgrzym otrzymał na Drogę
błogosławieństwo i wyruszył ..... Jakubowym Szlakiem
Mosina – Lubiń, będącym fragmentem Wielkopolskiej
Drogi św. Jakuba. Odcinek liczył 44 km lub 33 km,
w zależności, czy pielgrzymi wyruszali z Mosiny, czy
z Żabna. Członkowie Bractwa św. Jakuba z Żabna
przygotowali fragment trasy (ustawiono 4 krzyże
i oświetlono kilka punktów, szczególnie w lesie). Rano
w sobotę, w bramie Opactwa Ojców Benedyktynów
w Lubiniu, witali utrudzonych pielgrzymów, wręczając im
pamiątkowy obrazek i oznakę. W Ekstremalnej Drodze
uczestniczyło blisko 300 osób.

Co w lesie piszczy?
Zaproszenie na spacer przyrodniczy
Nadleśnictwo Konstantynowo i TPZB zapraszają do
wzięcia udziału w spacerze przyrodniczym po terenie
Leśnictwa Grzybno.
Kiedy? Sobota 26 kwietnia godz. 10.00 – 13.00
Gdzie? Zbiórka przy budynku Nadleśnictwa
w Konstantynowie (GPS: 52.182361, 16.806306)
W programie: rozpoznawanie drzew i krzewów leśnych,
pogadanka na temat gospodarki leśnej, przejście przez
łąkę i obserwacje ptaków, zwiedzanie szkółki leśnej
Długość trasy: ok 7 km

Zapraszamy całe rodziny!

Uczestnicy Drogi Krzyżowej w Mosinie

Stacja Drogi Krzyżowej w Żabnie

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

TPZB KRS nr 0000381577

Historia krzyża w lesie koło Ogieniowa - Tragiczna śmierć Jana Polowczyka w 1881 r.
Jadąc drogą przez las pomiędzy Ogieniowem a Czempiniem, mija się
stojący przy drodze krzyż z kamieniem, na którym powoli zaciera się
napis: Jan Polowczyk lat 25 zastrzelony w roku 1881. Szukając
informacji na ten temat, można znaleźć w internecie spisaną przez
internautę opowieść jego babci. „W lesie stała leśniczówka, w której
mieszkał leśniczy Niemiec o makabrycznych upodobaniach. Od czasu
do czasu polował na ludzi, którzy przechodzili w pobliżu. Pewnego
dnia, gdy Janek Polowczyk wracał leśną drogą od swojej ukochanej (z
którą niebawem miał się ożenić), został postrzelony przez
przyczajonego leśniczego. Nieprzytomnego Jana leśniczy zaciągnął na
podwórko, poderżnął ofierze gardło, a następnie wyciął myśliwskim
nożem wątrobę nieszczęśnika (jak wspominają ludzie - jadł wątroby
zabitych ludzi). Potem z żoną zakopali ciało w ogrodzie. Zaginionego
Jana szukało całe miasteczko. Małżonka myśliwego miotana
wyrzutami zgłosiła się na policję i wyjawiła przerażającą tajemnicę.
Władze pruskie chciały przewieźć aresztowanego leśniczego do
Berlina; niestety mieszkańcy dokonali linczu na leśniczym i jego żonie,
a później spalili leśniczówkę. Ciało Janka Polowczyka zostało
odkopane i pochowane na cmentarzu w Czempiniu. W ogrodzie
znaleziono jeszcze szczątki ponad 20-stu osób. Na starej mapie
widnieje w tamtym miejscu leśniczówka, a w lesie przy kamieniupomniku Jana Polowczyka wciąż stoją kwiaty. Jego grób nadal jest na
miejscowym cmentarzu”. Jak pisze "pelikan85" nie wiadomo czy historia usłyszana od swojej babci jest tylko legendą czy
wydarzyła się naprawdę… Szukając potwierdzenia tych informacji dotarłem do mieszkańca Czempinia, pana Jana
Polowczyka, z nadzieją, że to ktoś z rodziny. Niestety pan Jan sprowadził się do Czempinia w roku 1950, ze Zbrudzewa koło
Śremu. Również próbuje rozwikłać zagadkę swego imiennika z 1881 r., choć łączy go z tamtą historią tylko nazwisko. Od
znajomego Ryszarda Jakubiaka, który już nie żyje, usłyszał trochę inną wersję. Według niej Jan Polowczyk mieszkał
w Ogieniowie i tego dnia wracał pieszo z pociągu (ze stacji w Czempiniu lub Iłówcu). Miejscowy borowy (o którym
mówiono, że jest masonem) zastrzelił go i wyciął mu wątrobę, żeby ją zjeść. W tej historii brak jednak dalszego ciągu ... Jest też
trzecia wersja wydarzenia, którą usłyszałem od p. Szczepaniak z Iłówca Wielkiego. Jan Polowczyk był na zakupach
w Czempiniu z narzeczoną z Sulejewa. Kupili dla Jana buty "oficerki" - do ślubu. Jan odprowadził narzeczoną do Iłówca
Wielkiego, potem każdy poszedł w swoją stronę; ona do Sulejewa, on wracał do Czempinia. Jan napotkał leśniczego, któremu
spodobały się nowe buty chłopca. Aby mu je odebrać zastrzelił go, a zwłoki zakopał. Dziewczyna ponoć słyszała wystrzały,
ale nie podejrzewała, że strzelano do jej narzeczonego. Po kilku dniach zawiadomiła ówczesne władze o zaginięciu
narzeczonego. Podczas poszukiwań natrafiono na świeżo rozkopaną ziemię, a w niej zwłoki chłopca. Pierwotnie na miejscu
krzyża stała figura św. Wawrzyńca, postawiona przez rodzinę zamordowanego Jana (uległa zniszczeniu w czasie wojny).
I jeszcze jedna informacja związana z tą historią. Na cmentarzu w Brodnicy był grób Jan Polowczyka - z 1880 r. Nie wiadomo
jednak czy to przypadkowa zbieżność nazwiska czy jest to ta sama osoba?

Lasy w naszej okolicy

Agroporady
Nawożenie dolistne
W dzisiejszej praktyce rolniczej dokarmianie dolistne stało
się integralną częścią technologii uprawy roślin. Pozwala
ono na najlepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego
roślin. Brak niektórych łatwo przyswajalnych składników
w glebie uniemożliwia roślinie w pełni wykorzystać inne,
dostępne składniki pokarmowe.
Przyczyną zaburzeń w pobieraniu nawozów przez korzeń
może być:
! niewłaściwy odczyn gleby,
! przedłużająca się susza,
! zbyt wysoka wilgotność,
! dysproporcje pomiędzy składnikami w glebie,
! niska temperatura gleby,
! zła kondycja systemu korzeniowego (porażenie przez
choroby lub szkodniki).

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych leśnictwu
i przyrodzie naszego regionu. Na początek przedstawiamy
informacje ogólne dotyczące okolicznych lasów.
Niemal 25% powierzchni Gminy Brodnica pokrywają lasy.
Zdecydowana większość powierzchni lasów, bo aż 85%
(prawie 2000 ha) stanowi własność Skarbu Państwa
i zarządzana jest przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Konstantynowo. Brodnickie lasy położone są na terenie aż
czterech leśnictw: Brodniczka, Krajkowo, Grzybno oraz
Czempiń. Najczęściej spotykanymi siedliskami w naszym
regionie są bory i lasy mieszane z królującą sosną zwyczajną.
Oprócz sosen, stosunkowo duży udział mają brzozy i dęby,
w niektórych fragmentach drzewostanów spotyka się licznie
świerki, modrzewie i olsze. W wielu miejscach w runie
leśnym łanowo rosną borówki czarne, czyli dobrze nam
znane jagody. Osoby lubiące zbierać grzyby doskonale
wiedzą, że w naszej okolicy ich nie brakuje. Najwięcej
znajdziemy tu podgrzybków, borowików, kurek oraz
maślaków.
W pobliskich lasach każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz
zbierania grzybów i jagód można aktywnie spędzić czas
spacerując, biegając czy jeżdżąc na rowerze. Osoby lubiące
obserwować i fotografować przyrodę mają możliwość
napotkania wielu gatunków zwierząt, często bardzo
rzadkich np. bociana czarnego, żurawia czy kumaka
nizinnego. Pamiętajmy jednak, aby podczas tych czynności
nie płoszyć i nie chwytać dziko żyjących zwierząt! Każda
forma obcowania z przyrodą pozytywnie wpływa na nasze
zdrowie oraz samopoczucie.
Jeżeli chcesz na bieżąco śledzić ciekawostki z życia
Nadleśnictwa Konstantynowo i poszerzyć wiedzę na temat
zagadnień dotyczących okolicznych lasów zapraszamy do
odwiedzenia strony internetowej
www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl. Na stronie tej
znajdziesz również dane kontaktowe do Nadleśnictwa.

Nawozy dolistne pozwalają na błyskawiczne uzupełnienie
niedoborów, oraz wyrównać zachwiane proporcje
i znacznie zwiększyć dostępność NPK z gleby. Dostarczenie
ważnych składników w krytycznych momentach rozwoju
rośliny to dodatkowy czynnik plonotwórczy. Lepsza staje się
też wartość technologiczna produktów. Także w niektórych
fazach rozwojowych roślin składniki pokarmowe pobierane
są szczególnie intensywnie i nie zawsze tradycyjne
nawożenie doglebowe gwarantuje wystarczającą dostępność
ich dla roślin. W tym właśnie momencie, nawożenie dolistne
właściwym nawozem stanowi niezbędne uzupełnienie
składników pokarmowych i jest zabiegiem interwencyjnym.
Dużo więcej informacji na temat nawozów dolistnych
m o ż n a z n a l e ź ć n a : w w w. g r u p a r o l n i k . p l o r a z
blogruparolnik.pl
Pierwsze trzy osoby, które zjawią się w oddziale Grupy
Rolnik w Czempiniu ul. Kolejowa 32, (tel. 61 282 69 40)
z tym czasopismem otrzymają „Atlas niedoborów
składników pokarmowych w roślinach uprawnych”.
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