
 W
B www.tpzb.org

Nr (23) 06/2015 Wyd. czerwiec 2015

WYDANIE BEZPŁATNE        Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.tpzb.org

 W
B

IADOMOSCI
RODNICKIE

Informator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej

Wianki 2015

Zespół Teatralno – Muzyczny „Happy” z Żabinka przywitał lato obchodami Świętojańskimi. Świętojanki to święto obchodzone 
w najkrótszą noc w roku. Najważniejsze obrzędy świętojańskiej nocy związane były z rozpalaniem ognia i zanurzaniem się w wodzie. 
Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świętem jedności, połączenia ognia i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, 
urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb. Inna nazwa tej wyjątkowej nocy to święto Kupały. 

Odpowiednie powitanie lata miało zapewnić pomyślność zbiorów, dobrą pogodę i obfitość plonów. Jednocześnie młode 
dziewczęta i chłopcy wróżyli sobie, co w miłości przyniesie im gorące lato. Świętojańskie obrzędy musiały zaczynać się przy ognisku. 
Jedno większe lub kilka małych ognisk musiały być rozpalone ze świeżego drewna, nad brzegiem rzeki lub na szczycie wzgórza. 

Do najpopularniejszych zwyczajów tej nocy należy rzucanie wianków na wodę. Ich puszczanie to wróżba dla panien i kawalerów, 
ponieważ dotyczy zamążpójścia i wyczekiwanej miłości. 

W Noc Świętojańską szukano kwiatu paproci, który miał znalazcy przynieść wielkie szczęście, mądrość i zdolność widzenia 
wszystkich skarbów ukrytych w ziemi. Niebieski kwiat paproci zakwita raz w roku - właśnie w Noc Świętojańską. Znaleźć go może 
podobno tylko człowiek odważny i prawy. Świętojański bukiet składał się najczęściej z siedmiu czarodziejskich roślin: bylicy, rosiczki, 
szałwii, łopianu, ruty, dziewanny i dziurawca. Miały one odstraszać złe duchy, chronić przed chorobą i gwarantować dobre zamążpójście. 

Wianki, które uplotły dziewczyny z Zespołu „Happy” wykonane zostały z ziół i kwiatów z pobliskich łąk miejscowości Żabinko. 
Atmosferę tego święta umożliwiła nam Sołtys wsi Baranówko Pani Maria Błaszyk, której serdecznie dziękujemy. 

Anna Łuczak z Zespołem Teatralno – Muzycznym „Happy”



Z Litwy do Hiszpanii - przez Żabno

165 dni i 4650 km pielgrzymowania pieszo szlakiem 
św. Jakuba z Žagarė na Litwie do Santiago de Compostela 
w Hiszpanii.

Cel pielgrzymki: dziękczynienie, pokuta i modlitwa 
w intencjach o: pokój i ład na całym świecie - odrodzenie duchowe 
świata i narodu -  święty Kościół Katolicki -  jedność chrześcijan - 
rodziny na Litwie i na świecie - dzieci i młodzież - osoby 
z nałogami. 

13 czerwca 2015 r. około 20.00 ks. Proboszcz Waldemar 
Babicz, wraz z przedstawicielami Bractwa św. Jakuba z Żabna - 
powitali w bramie kościoła niecodziennych pielgrzymów, którzy 
niosąc pokaźnych rozmiarów krzyż i dwie figury - z modlitewnym 
śpiewem zawitali do naszej parafii.

Pielgrzymkę rozpoczęli 5 maja w Żagorach na Litwie, a do 
Santiago de Compostela planują dotrzeć 16 października 2015 r., 
co oznacza, że pielgrzymka potrwa 165 dni. Szlak prowadzi 
z Litwy przez Polskę, Niemcy, Francję i Hiszpanię. Jak piszą 
w okolicznościowym folderze odległość to 4.650 km. 

Trasa przez Litwę została pokonana w ciągu 13 dni (350 km). 
W Polsce spędzą 36 dni (1.110 km). Do Niemiec dotrą 23 czerwca 
i pielgrzymować będą 32 dni (940 km). W dniu 25 lipca pielgrzymi 
będą w połowie drogi. Kolejnym etapem będzie Francja i odcinek 
1.350 km do pokonania w ciągu 50 dni. 13 września pielgrzymi 
dotrą do Hiszpanii i przez 34 dni pokonają 900 km, aby 
13 października dotrzeć do grobu św. Jakuba. Natomiast 
16 października planują zakończyć swoje pielgrzymowanie 
w miasteczku Fisterra. Organizatorem pielgrzymki jest 
Stowarzyszenie Zajętości w Czasie Wolnym „Piligrimas”

Podczas pobytu w Żabnie opieką pielgrzymów otoczyli ks. 
Proboszcz i członkowie Bractwa Św. Jakuba. Wspólna kolacja, 
potem nocleg w domu parafialnym. W niedzielę o godz. 7.00 
ks. Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji pielgrzymów, którzy 
po śniadaniu, niosąc krzyż, figury i obraz, wyruszyli w dalszą 
drogę. 

Opracowanie, zdjęcia Maria i Walerian Borowiak



Już ponad trzy tygodnie uczniowie klas II i III technikum 
hotelarstwa Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie odbywają 
praktykę zawodową w hiszpańskich hotelach, która realizowana 
jest w ramach programu Erasmus + „Profesjonalne staże 
w Hiszpanii, kluczem do mobilności zawodowej hotelarza”.

Koordynator projektu Zdzisław Guzikowski

Ekscytujące były już pierwsze momenty naszej wspólnej 
wyprawy, 1 czerwca 2015, ponieważ większość uczniów odbywała 
pierwszą w życiu podróż samolotem. Okazało się, że „nie taki 
diabeł straszny”, a widoki górzystych i morskich terenów 
wyglądały z okien samolotu wyjątkowo. Organizacją przyjmującą 
naszych hotelarzy jest Hiszpańska Firma EUROPROYECTOS 
Leonardo Da Vinci. Tam właśnie po przyjeździe z lotniska 
zakwaterowano nas i oficjalnie podjęto na terenie Akademii. 
Następnego dnia w hotelach, podpisane zostały stosowne 
dokumenty, udzielono instruktaży. Młodzież przystąpiła do 
realizacji 4 tygodniowej praktyki zawodowej. 

Dwunastu uczniów zgłębia tajniki zawodu w ośmiu 
renomowanych hotelach na terenie Granady Bardzo ważnym 
aspektem nabywanych kwalifikacji jest sprawne posługiwanie się 
językiem obcym zawodowym. Uczniów spotkało profesjonalne 
podejście ze strony dyrekcji i pracowników hoteli. W pierwszych 
dniach praktyk dowiedzieli się co wpływa na wysoki poziom usług 
hotelarskich. 

Pobyt w Granadzie to nie tylko praca. Po praktyce uczniowie 
poznają region, jego kulturę i tradycję Andaluzji. Granada, 
Malaga, Cordoba, Sevilla - to miejsca pełne zabytków 
i nowoczesności na skalę światową. Z pewnością taki program 
rozbudzi pasje podróżnicze młodych ludzi. Granada 
a szczególnie stara jej część, w której mają szczęście mieszkać 
wydaje się być miejscem magicznym. Zabytkowa Alhambra, 
artyści różnych profesji, obecni na wszystkich placach oraz 
wąskich uliczkach tego śródziemnomorskiego miasta pozostaną 
w pamięci. 

Każdego dnia odbywają się lekcje języka hiszpańskiego 
uwzględniające w szczególności słownictwo zawodowe. 
Działania te mają na celu dobre przygotowanie młodzieży naszej 
szkoły do przyszłej pracy zawodowej oraz poznanie różnych 
miejsc i kultur świata. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie 
internetowej naszej szkoły.

Uczniowie ZSR w Grzybnie na praktyce w hiszpańskiej Granadzie.
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