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Apel w sprawie zaniechania likwidacji
ZSR w Grzybnie
Po II wojnie światowej Grzybno zostało rozparcelowane,
a część terenu przeznaczono na Szkołę Rolniczą. Rozpoczęła
ona nauczanie od październiku 1946 roku, początkowo jako
Żeńska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, od września 1947
roku jako Liceum Rolno-Gospodarcze I stopnia, a od września
1948 roku jako Państwowe Technikum Rolnicze o 4-letnim
okresie nauczania. Szkoła prowadziła również gospodarstwo
rolne o powierzchni 220 ha. Tak było do 1963 roku, w którym
cały obiekt Szkoły Rolniczej wraz z parkiem i gospodarstwem
rolnym został na mocy Uchwały Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Poznaniu przekazany Kombinatowi PGR
Manieczki. Od 1960 roku baza ulega stopniowej rozbudowie
i modernizacji, zwłaszcza szkoła, sala gimnastyczna, boisko
i internat. Należy jednak podkreślić, że najważniejszy etap prac
przypadł na lata 1965 - 1975. Główne prace związane
z rozbudową i modernizacją szkoły były realizowane przez
dyrektora Tadeusza Muszyńskiego (1960-1975). Wiele
ciekawych i cennych inicjatyw wniósł do kształtowania oblicza
szkoły dyrektor Adam Cerek (1976-1986). Szkoła w tym czasie
przechodzi największy organizacyjny rozwój. Powstają kolejne
filie oraz prowadzone są nowe formy kształcenia. Autorem
wizerunku szkoły, oddanym jej całym sercem był długoletni
dyrektor Kombinatu PGR Manieczki Pan Jan Baier. Od 1986
roku szkoła kontynuuje rozwój materialny, oddana zostaje
wiata na maszyny i narzędzia rolnicze. Park szkolny wraz
z Pałacem zostaje wyróżniony nagrodą Ministra Kultury
i Sztuki. Jest wizytówką naszego regionu. Analizując dorobek
szkoły nie można pominąć wkładu pracy i zaangażowania
nauczycieli, którzy zawsze byli i są oddani sprawom szkoły,
właściwie pojmując swą rolę w zakresie nauczania
i wychowania. Swą wiedzą, umiejętnościami, a także
osobowością wnieśli ogromny wkład w obecny kształt
Zespołu Szkół. Nie szczędzili też wysiłku pracownicy
administracji i obsługi, starając się sprostać zadaniom zgodnie
z potrzebami szkoły i internatu.
O szkole, jako instytucji wychowawczej można mówić wtedy,
gdy są uczniowie, nauczyciele i odpowiednia baza materialna.
O dobrej szkole można mówić wówczas, gdy sprawdzają się
w życiu jej absolwenci, ich stosunek do pracy, zaangażowanie

i merytoryczne przygotowanie do zawodu. W naszej szkole
zawsze na pierwszym miejscu w pracy dydaktyczno wychowawczej stawiano wymóg należytego przygotowania
wychowanków do życia, do pokonywania wszelkich
przeciwności, jakich życie, na co dzień dostarcza oraz szacunku
do pracy i historii. Wychowanków naszej szkoły można
spotkać na terenie całego kraju, gdzie twórczo pracując,
przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, zwłaszcza
polskiego rolnictwa. Szkoła nosząca obecnie nazwę Zespół
Szkół Rolniczych w Grzybnie aktualnie obejmuje
kształceniem ponad 170 uczniów i 300 słuchaczy. Dzisiejsi
uczniowie tak samo, jak kiedyś są pełni entuzjazmu, radości
i ciekawi świata, dzisiejsi nauczyciele są pełni ciepła
i życzliwości dla swoich wychowanków. Szkoła to wszak nie
mury, to przede wszystkim ludzie. To oni, a nie budynki tworzą
legendę i historię każdego miejsca. Nasza placówka od prawie
70 lat spełnia ważną rolę oświatową i kulturotwórczą
w regionie śremskim, jest szkołą o swoistym obliczu, przyciąga,
kształci i wychowuje młodzież, która pragnie zgłębiać tajniki
wiedzy. Dzień dzisiejszy to praca nad przystosowaniem szkoły
przede wszystkim do zmieniających się warunków
ekonomicznych w polskim rolnictwie, na polskiej wsi, to
wejście w nowy ustrój szkolny. To także rozliczne problemy
i troski, których pokonywanie bywa niełatwe, czas wielu
trudności, ambitnych zamierzeń oraz różnorodnych
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rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych. Kształcimy
przyszłych rolników, architektów krajobrazu, hotelarzy,
f lor ystów, bhp-owców, właścicieli g ospodarstw
agroturystycznych i zajmujących się turystyką wiejską
i hodowców koni. Mamy pozwolenie WUP, aby kształcić
w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz techników
administracji oraz przyszłe opiekunki środowiskowe.
Prowadzimy liceum ogólnokształcące. Szkoła jest ośrodkiem
egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych kierunków, co
daje świadectwo bazie dydaktycznej spełniającej najwyższe
standardy. A większość nauczycieli to egzaminatorzy
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W naszym ośrodku
egzaminy zdają absolwenci z całej Polski. Współpraca
z wieloma organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami
i uczelniami wyższymi przyczynia się do stałego podnoszenia,
jakości pracy szkoły oraz szerzenia wiedzy w branży rolniczej
i około rolniczej w całym środowisku. Od wielu lat skutecznie
poszukujemy możliwości kształcenia naszej młodzieży poza
granicami Polski. Nasi rolnicy i architekci krajobrazu oraz
nauczycieli odbywali staże zagraniczne w Holandii, Francji,
Czechach, Niemczech, Włoszech, Turcji, Danii i Szwecji. My
dzieliliśmy się dobrymi praktykami z zaprzyjaźnioną szkołą
czeską i organizacjami rolniczymi z rejonu Francji. W czerwcu
roku 2015 ma dojść do skutku kolejny projekt programu

Erasmus + obejmujmy 4-ro tygodniowa praktykę uczniów
technikum hotelarskiego w Hiszpanii.W ostatnich latach
szkoła przeszła szereg remontów obejmujących większość
obiektów, począwszy od termomodernizacji i założenia paneli
solarnych po renowacje Sali gimnastycznej i naprawę sieci dróg
wewnętrznych. Unowocześniono klasopracownie,
wyposażając je w tablice interaktywne, komputery, system wi-fi
i laboratorium językowe. Nie sposób wszystko wymienić.
Mimo likwidacji budynku dydaktycznego w Śremie, szkoła
prężnie rozwija się i od wielu lat jej baza nie była w tak dobrej
kondycji. Cieszymy się coraz większym zainteresowaniem
przyszłych uczniów i słuchaczy. Poczyniliśmy wszelkie starania,
aby spełniać ich oczekiwania. Szkoła uzyskała podczas
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w zeszłym roku
ewaluacji zewnętrznej najwyższe wyniki w zakresie zarządzania
i wykorzystania wyników egzaminów zawodowych. Niestety!
Zarząd Rady Powiatu Śremskiego rozważa zamiar likwidacji
szkoły. A my wszyscy: dyrekcja, grono pedagogiczne,
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i absolwenci ze
wszystkich 70 lat pytamy:Czy tak można!Czy 70 lat pracy
i tradycji nic nie znaczy? Przecież Wielkopolska to serce
polskiego rolnictwa. Do tej pory przestały istnieć okoliczne
szkoły rolnicze, czy ten los ma spotkać również
naszą?Rolnictwo polskie jest najszybciej rozwijająca się gałęzią
polskiej gospodarki gdzie będą kształcili się młodzi rolnicy
z naszego rejonu?Czy nie należy brać pod uwagę najwyższej
wartości, jaką jest nasze dobro wspólne: wiedza, tradycja,
historia?Jeszcze nie tak dawno starosta Śremski mówił do
absolwentów: …”Grzybno jest perełką powiatu
remskiego”…. Co się zmieniło? Apelujemy o rozwagę
w podejmowaniu decyzji. Nie wolno zbyt pochopnie
zniszczyć tego co budowały pokolenia. Dyrekcja,
uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i absolwenci ZSR
w GrzybnieGrzybno, 8 styczeń 2015 r.
Beata Maciejewska
Wicedyrektor Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Dziękujemy za pamięć o Powstańcach!

Gwiazdka dla czytelnika

W dniu 17 grudnia 2014 roku Biblioteka Publiczna Gminy
Brodnica zorganizowała spotkanie opłatkowe dla swoich
czytelników. Była to okazja do podsumowania
dotychczasowych działań placówki oraz przedstawienia
planów na kolejny rok. Czytelnicy, zarówno młodsi jak i starsi
nie kryli słów uznania dla brodnickiej biblioteki, podkreślając
zaangażowanie jednostki w życie kulturalne lokalnej
społeczności. Dzieci wymieniały przede wszystkim
organizowane przez bibliotekę spotkania teatralne,
odbywający się co roku "Wędkarski piknik z książką" z okazji
Dnia Dziecka, a także adresowane do uczniów konkursy
czytelnicze i recytatorskie. Wiele pochwał padło także z ust
dorosłych czytelników, którzy chętnie korzystają z zasobów
placówki, jak i z rad i sugestii pracowników biblioteki. Podczas
spotkania było wspólne dzielenie się opłatkiem, życzenia oraz
słuchanie kolęd. Słodkimi upominkami wyróżniono
najaktywniejszych małych czytelników a nagrodami
książkowymi najaktywniejszych dorosłych. W grupie dzieci

Kolędnicy z Żabna
Dzieci należące do Koła Misyjnego w Żabnie już po raz
czwarty podjęły trud kolędowania, by pomóc swoim
biedniejszym rówieśnikom z Indii. Poprzebierane w stroje
misyjne wyruszyły do domów, aby odegrać scenkę ukazującą
problemy trzeciego świata i zaśpiewać z domownikami kolędę.
Parafianie przyjmowali kolędników z otwartymi rękoma. Do

znaleźli się: Jakub Klimkiewicz, Dawid Domaniecki,
Aleksandra Celka, Amelia Łuszcz oraz Agatka Wójciak. Wśród
dorosłych wyróżniono Panie Janinę Mikołajczak i Halinkę
Chudecką. Gwiazdkowe upominki otrzymali także
"Przyjaciele biblioteki" od lat: Panie Bożena Paszkiewicz,
Bogusława Giełda i Dorota Nałęcz-Nieniewska, które chętnie
wspierają bibliotekę w przedsięwzięciach kulturalnych. Takie
spotkanie będzie miało również miejsce w podległej Bibliotece
Gminnej filii w Manieczkach, gdzie zostaną wyróżnione dzieci
i osoby dorosłe. Otrzymają one także upominki książkowe
i upominki ze słodyczami. Spotkanie gwiazdkowe na stałe
wpisane jest w kalendarz imprez organizowanych w miesiącu
grudniu przez bibliotekę. Spotkania gwiazdkowe są możliwe
dzięki sponsorom: Małgorzacie Bąkowskiej, Katarzynie
i Krystianowi Powroziewiczom, Małgorzacie Jurdze,
Krystynie Ruskowiaki i Magdalenie Tomczak, którym
biblioteka składa w tym miejscu podziękowania. Spotkanie
odbyło się w milej i ciepłej atmosferze.
Mirosława Łowicka

puszki kolędniczej wrzucali swój wdowi gorsz a dzieciom
rozdawali słodkie upominki. Dzieci widząc hojność ludzi oraz,
że ich wysiłek nie idzie na marne, chętnie chodziły od domu do
domu. Nie straszny był i przymrozek i gdzieniegdzie większe
błotko. W tej całej radości chodzenia, nawet król zgubił swoja
koronę ale na szczęście została odnaleziona. Zapytane na
końcu, czy w przyszłym roku również będą kolędować,
odpowiedziały jednogłośnie, że TAK.
Kolędnicy Misyjni z S. Anną i Olgą

Spotkania kolędowe
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich Towarzystwo
śpiewało kolędy wspólnie z mieszkańcami wsi. Odbyły się takie
4 spotkania, na których nasz zespół Korbolanki przygotował
repertuar popularnych kolęd i pastorałek. W Grzybnie spotkanie
odbyło się w sobotę 27 grudnia w miejscowej strażnicy. Dzień
później 28 grudnia, w niedzielę śpiewano kolędy w Żabnie.
Współorganizatorami tego spotkania była sołtys Pani Irena
Kędziora oraz Zajazd U Gumpertów, gdzie odbyło się spotkanie
kolędowe. Panie z Żabna przygotowały wypieki i napoje. Dotarł też
na spotkanie kolędnik – proboszcz z Żabna ks. Waldemar Babicz.
Nikt nie żałował głosu przy śpiewaniu, a uczestniczący w spotkaniu
mieszkańcy wyrazili opinię, że z przyjemnością przyjdą za rok na
śpiewanie kolęd. Również wsie Brodniczka i Esterpole zaprosiły nasz
zespół na kolędowanie, które odbyło się w sobotę 10 stycznia. To
spotkanie zorganizowano w niedawno wyremontowanej świetlicy
w Brodniczce. Również tutaj atmosfera była wspaniała. Przerwa
w dostawie prądu tylko uatrakcyjniła spotkanie, bo wszyscy poczuli
się jakby rzeczywiście byli w ciemnej stajence, gdzie narodził się
Jezus. Towarzystwo było tak rozśpiewane, że wzbogacono repertuar
o piosenki ludowe. Kolędy śpiewali też goście z sąsiedniego
Jaszkowa. Na śpiewanie w miejscowości Pecna nasz zespół został
zaproszony w niedzielę 11 stycznia przez tamtejsze Koło Emerytów
i Rencistów, które zorganizowało spotkanie opłatkowe. Kolędy
śpiewał też z wszystkimi zaproszony proboszcz z Iłówca, ks.
Stanisław Wiatrowski. Wspólne śpiewanie prowadził jak zawsze
profesjonalnie Andrzej Kasprzyk. Biorąc pod uwagę tegoroczne
spotkania, można mieć nadzieję, że tradycja wspólnego śpiewania
kolęd (nie tylko w kościele) znowu zagości pod nasze dachy.
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