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Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
wielu szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej „Gniazdo”

www.tpzb.org

27 grudnia
96 rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Wywieśmy flagi!
Uważasz nasz działania za sensowne i potrzebne?
Przekaż nam swój 1% podatku

KRS nr 0000381577
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I niech zaświeci gwiazda betlejemska...
Nasza „przygoda” z kolędnikami zaczęła się kilka lat temu.
Cel był jasny – wskrzeszenie starej tradycji, zaproponowanie
innej formy życzeń, integracja z mieszkańcami oraz świetna
zabawa dla dzieci.

Pierwsze zbiórki i przygotowania bez większego schematu
były prawdziwym działaniem na „żywioł”. Zaczynaliśmy
oczywiście od Baranówka – udało się zaangażować kilkoro
dzielnych, małych i chętnych dzieci, udało się zyskać
przychylność i pomoc rodziców, a w szczególności Izabeli
Wesołek. Wspólnie dopracowaliśmy śpiew kolęd, wymyślone
stroje zostały wykonane z dostępnych materiałów. Jak zawsze
podstawą powodzenia były szczere chęci.
Oczywiście samo śpiewanie kolęd okazało się z czasem być
zbyt zwykłe, dlatego przy kolejnych wykonaniach
wymyślaliśmy nowy program, w którym każde dziecko
mówiło lub prezentowało ustalone fragmenty
Bożonarodzeniowych tekstów.

Stopniowo nasza idea kolędnicza objęła swoim zasięgiem
4 wsie: Baranówko, Sowinki, Baranowo i Krajkowo.
Dołączali nowi rodzice i nowe dzieci. Do tej pory wzięło
w niej udział łącznie ponad 35 dzieci. Spotykaliśmy się
zawsze z miłym przyjęciem, za co korzystając z okazji gorąco
dziękujemy! W zeszłym roku pokusiliśmy się na
wypróbowanie stacjonarnej wersji jasełek z montowaną
scenerią, nastrojem oraz ciepłą kawą i ciastem dla
zaproszonych mieszkańców. Zorganizowaliśmy je
w Świetlicy w Krajkowie dzięki zaangażowaniu Sołtysa oraz
przedsiębiorczych mam. Przyszło ponad 100 osób!

Wymyślenie i realizacja inicjatywy kolędniczej nie jest łatwa.
Wymaga czasu, przemyślenia ponieważ przekazuje ludziom,
których się odwiedza pewne treści i propaguje
ponadczasowe wartości. Oprócz drobiazgu (żłóbek, świeca,
aniołek), który za każdym razem pozostawiamy, w każdym
odwiedzonym domu niesiemy radość i dobre słowo.
Wystarczy jeden mały krok, aby zapoczątkować coś
innego....coś dobrego, co sprawi dużo frajdy dzieciom. Bo to
one są aktorami i one tworzą niepowtarzalny charakter
całego przedsięwzięcia. Zachęcam do organizowania grup
kolędniczych w lokalnych środowiskach oraz czynnego
udziału w rozdawanie radości innym „Niech zaświeci
gwiazda betlejemska...”
Z życzeniami wielu błogosławieństw od Dzieciny Jezus
Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko (GIB)

W późniejszych latach mali kolędnicy wyszli poza
Baranówko. W 2010 r. kolędowanie zostało połączone
z pomocą dla bardzo chorego jeszcze wtedy Przemka
z Mosiny. Ze względów wspólnotowych, ale i logistycznych
była to jedyna w swoim rodzaju akcja, ponieważ kolędowało
jednocześnie 26 dzieci w 3 grupach na 3 wsiach.

Dorota Lisiak tel. 886403411
stowarzyszenie_gib@tlen.pl
Z przymrużeniem oka ;)
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Dużym ułatwieniem i umocowaniem dla pomysłu
kolędników było zawiązanie się Stowarzyszenia Grupa
Inicjatywna Baranówko (GIB). Stowarzyszenie nagradzało
dodatkowo wysiłki młodych twórców organizując wyjazdy
na basen, warsztaty z Mistrzem Polski w tańcu hip –hop
Łukaszem Ludwiczakiem, oraz w corocznej „Przystani
wyobraźni”.

Komentuj nasze artykuły na facebooku
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Powstańcy Wielkopolscy z naszej Gminy
Zbliża się kolejna rocznica Powstania Wielkopolskiego. Przedstawialiśmy już szczegółowe biogramy
powstańców z naszej Gminy. Dziś dla przypomnienia lista naszych powstańców. Przy okazji
apelujemy, jeżeli ktoś posiada informacje o innych powstańcach z naszej ziemi, prosimy o kontakt.
Jednocześnie prosimy o pamięć i wywieszenie flag powstańczych lub narodowych w rocznicę
Powstania Wielkopolskiego.

Jan Haremza
z Brodnicy

Andrzej Kluczyński
z Iłówca

Ignacy Tomczak
z Brodniczki

Andrzej Mańkowski
z Brodnicy

Tomasz Szczepaniak
z Sulejewa

ks. Stanisław Kuliszak
z Przylepek

Tadeusz Ruge
z Żabna

Witold Prus-Głowacki
z Manieczek

Zaproszenie
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej
oraz zespół Korbolanki zapraszają
na wspólne śpiewanie kolęd.
Sobota 27 grudnia, godz. 16.00
Grzybno, strażnica OSP
Niedziela 28 grudnia, godz. 16.00
Żabno, Zajazd „U Gumpertów”

Zajazd "U Gumpertów"
Żabno 9, 63-112 Brodnica
tel. 61 28 23 600, 781 635 708
Zapraszamy na tradycyjną kuchnię polską!
Organizujemy imprezy okolicznościowe:
H
chrzciny i komunie
H
osiemnastki
H
wesela
H
stypy
H
spotkania firmowe
H
imprezy sylwestrowe i karnawałowe

Oferujemy wolne terminy
na organizację I komunii w roku 2015!

Komentuj nasze artykuły na facebooku

/tpzb.org

KUKURYDZA

2015

TRAK
Sulejewo 24, 63-112 Brodnica, woj.wielkopolskie

Hodowla jest sztuką
Użytkowanie - rekomendacja
FAO

Odmiana

Kiszonka

ALVITO
YUKON

no wo ść

LG 30.215

230

LG 30.240

230

LG 32.20

230

LG 30.220

230 - 240

LG 22.44

240

LG 30.229

240

LG 30.233

240

LG 30.238

240
no wo ść

ALDUNA
no wo ść

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

250

LG 32.16

250

LG 32.58

250

LINDSEY

250

PAULEEN

250
no wo ść

LG 30.275
LG 30.306

Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja zanurzeniowa

250

250

LG 30.315

Stolarka budowlana:
- boazeria elewacyjna
- deska wiatrownica
- listwy wykończeniowe
- listwy ozdobne
- podłoga drewniana
- parapety
- schody (stopnie)

240 - 250

LG 30.260

LG 30.273

Grys

210
230

LG 30.249

Ziarno

210

LAUREEN

PERLEY

Biogaz

Drewno konstrukcyjno-budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa
- deska szalunkowa
- stemple

250 - 260
270

no wo ść

280 - 290
300

Kupujesz odmiany LG? Odbierz nagrody na
www.lgseeds.pl/dziendobry

Redakcja
Teksty: D. Lisiak, B. Kuik, D. Niewiński
Zdjęcia: D. Lisiak, archiwum TPZB
Druk:
INTERmedi@
Kontakt:
TPZB Gniazdo
Grzybno 32, 63-112 Brodnica
tel. 601 509 600, e-mail: biuro@tpzb.org
www.facebook.pl/tpzb.org

www.tpzb.org

