WYDANIE BEZPŁATNE

Wersja elektroniczna dostępna na stronie www.tpzb.org

WIADOMOSCI
BRODNICKIE
Informator Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej

Nr (25) 08/2015

www.tpzb.org
Wyd. sierpień 2015

Rozpoczęcie roku szkolnego
w ZSR Grzybno
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół
Rolniczych w Grzybnie swoją obecnością zaszczycili:
wicestarosta Powiatu Śremskiego Janusz Przywara, właściciel
gospodarstwa szkoleniowego Grzegorz Ratajczak oraz wielu
rodziców uczniów. Uroczystości przyświecały słowa I. J.
Paderewskiego „Talent bez pracy nic nie znaczy”. Nadchodzący
rok szkolny jest szczególny, bowiem stanowisko Dyrektora ZSR
objął Wojciech Lisek.
Wszyscy zebrani zostali przywitani przez przedstawicieli
uczniów kl. IV THA, którzy pod kierunkiem wychowawcy
Katarzyny Bandosz i Izabeli Laudańskiej przygotowali
i poprowadzili tę uroczystość. Następnie głos zabrała
wicedyrektor Beata Maciejewska, która serdecznie powitała
wszystkich uczestników uroczystości. W kolejnych słowach
podziękowała za wsparcie staroście Powiatu Śremskiego, gronu
pedagogicznemu, pracownikom szkoły i rodzicom uczniów
w czasie, gdy pełniła funkcję dyrektora szkoły. Od nowego roku
szkolnego będzie służyła radą i wsparciem jako wicedyrektor
szkoły.
Wicestarosta Powiatu Śremskiego Janusz Przywara
grzybieńską szkołę określił jako szkołę życia, wspominając
jednocześnie czas, kiedy to w 1969 roku sam rozpoczynał naukę
jej w murach. Pogratulował nauczycielom, którzy uzyskali kolejny
stopień awansu zawodowego, podkreślił zaangażowanie
Starostwa we wprowadzaniu tak cieszących zmian w otoczeniu
szkoły oraz życzył pomyślnej nauki uczniom i satysfakcji z pracy
nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie pogratulował
Wojciechowi Liskowi powierzenia mu stanowiska dyrektora,

życząc powodzenia w pełnieniu tej niełatwej i bardzo
odpowiedzialnej funkcji, dziękując jednocześnie wicedyrektor.
Dyrektor Wojciech Lisek podziękował za wsparcie i zaufanie
ze strony Starostwa, nauczycieli i pracowników szkoły, wyraził
jednocześnie pragnienie sprostania pokładanym w nim
oczekiwaniom. Posiłkując się słowami Konfucjusza, jako
idealnym kluczem do zdobywania wiedzy i umiejętności:
"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi
zrobić, a zrozumiem", podziękował uczniom za to, że po prostu
są. Nowy dyrektor wyraził też przekonanie, że Zespół Szkół
Rolniczych jest szkołą właśnie dla nich. Wszystkim życzył
sukcesów i satysfakcji z pracy i nauki w nowym roku szkolnym.
Zwieńczeniem uroczystości była część artystyczna
upamiętniająca 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
wrzesień 1939 roku, gdy klasy nie doczekały się uczniów. Po jej
zakończeniu młodzież udała się do klas na spotkanie ze swoimi
wychowawcami w celu omówienia planów na nowy rok szkolny.

Dożynki w Grzbnie

Dożynki w Żabnie

W tym roku 22 sierpnia w Grzybnie odbyły się Dożynki
Gminno-Sołecko-Parafialne. Dożynkowy pochód przeszedł od
strażnicy OSP na plac w parku Szkoły Rolniczej. Korowód
prowadziła kapela dudziarska ze Starego Gołębina, dalej szły
delegacje sołectw z wieńcami, reprezentanci władz
samorządowych oraz mieszkańcy wsi. Mszę odprawili ksiądz
Waldemar Babicz z Żabna oraz o. Krystian. Magdalena Buchert
z Grzybna i Roman Cichocki z Sucharzewa jako starostowie
przekazali chleb gospodarzowi dożynek, a wójt gminy Brodnica
Marek Pakowski oraz Starosta Powiatu Śremskiego Zenon Jahns
wygłosili okolicznościowe przemówienia. Po części oficjalnej
wszyscy udali się do strażnicy, gdzie tradycyjnie rozpoczęła się
zabawa. Na gości czekała grochówka z kotła, dla dzieci ustawiono
dmuchane zjeżdżalnie, stoisko z zabawkami, stoiska
gastronomiczne zapewniały dodatkowy poczęstunek. Do tańca
przygrywał zespół System. Pogoda dopisała, więc wszyscy bawili
się znakomicie.

Jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się w Żabnie
Parafialno – Wiejskie Dożynki. Uroczystości rozpoczęły się Mszą
św. dziękczynną za tegoroczne zbiory. Delegacje poszczególnych
Sołectw należących do Żabińskiej Parafii przygotowały
tradycyjne wieńce i chleby z tegorocznego ziarna. Po Mszy św.
dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys, Rady Sołeckiej i wielu
sympatyków dożynkowego świętowania, korowód prezentujący
„stare i nowe rolnictwo” wyruszył na boisko sportowe, gdzie
odbyła się dalsza część tej pięknej uroczystości. Prezentacja
sprzętu rolniczego, pokaz jazdy konnej, konna sikawka, pyszna
„darmowa” grochówka, domowego wypieku placki, kawa,
tradycyjna loteria dożynkowa ze wspaniałymi nagrodami, to tylko
kilka elementów Żabińskich Dożynek. Przede wszystkim to
okazja do koleżeńskich i sąsiedzkich spotkań i wspaniała zabawa
przy muzyce zespołu Amigos.

Ludzie z pasją – Artur Sikorski
Artur Sikorski urodził
się w roku 1968
w
P o z n a n i u .
W Manieczkach mieszka od
1972 r., tu kończył szkołę
podstawową, a później
Te c h n i k u m R o l n i c z e
w G r z y b n i e. P r a c u j e
w firmie Gallus
w Manieczkach. Ma żonę
Basię i 2 synów: Mikołaja
i Kacpra. Pierwszy aparat
foto Ami 66 dostał
tradycyjnie na komunię.
Po t e m S m i e n a 8 p o
rodzicach czy kupiony na
bazarze pierwszy aparat lustrzany Zenit (miał ich 3 modele). Tak
zaraził się bakcylem fotografii. Początkowo robił zdjęcia rodzinne
i krajobrazowe. Tych zdjęć naliczył w tysiącach. Ewolucja sprzętu
foto biegła szybko i następnym aparatem był już cyfrowy aparat
kompaktowy Canon, potem w 2010 r. cyfrowa lustrzanka Nikon
D5000. Początkowo fotografował praktycznie wszystko:
architekture, krajobrazy, rośliny, zwierzęta. Była też fotografia
makro. Zakupił odpowiednie szkła powiekszające, ale to nie było
to. Brak adrenaliny, brak emocji. Mieszka w poblizu lasu i jeziora,
więc naturalnie zaczął fotografować przyrodę. Niestety
standartowy obiektyw nie pozwalał na wiele. Dużo nauczyło go
doświadczenie i literatura. Kupił teleobiektyw Tamron 200-400.
Zaczął stosować profesjonalny snajperski kamuflaż. Teraz zdjecia
robi w Manieczkowskim lesie, Parku Krajobrazowym Krajkowo
oraz na rozlewiskach w Grzybnie. W fotografi saren doszedł do
perfekcji w kamuflażu i bliskim podejściu (mniej niż 10m). Stojąc
nieruchomo po pas w wodzie, w upale +30c czy zimą przy –20c,
podchodzi zwierzęta czołgając się i leżąc nieruchomo w trawie
nawet kilka godzin, by zrobić to jedno upragnione zdjęcie. Każde
ze zdjęć ma swoją historię. Przeżył ich wiele. Była ucieczka przed
szarżą 90 kg odyńca, który minął go o 1 m; było bliskie spotkanie
z szerszeniami (bolesne!) Wdzięcznymi obiektami do fotografi są
żurawie. W swoim dorobku ma zdjęcia najmniejszego ptaszka
Europy mysikrolika, bociana czarnego, bielika, łabędzia
czarnodziobego, łabędzie krzykliwe z obrozami litewskimi czy
holenderskimi, czaplę białą. Oprócz zwierząt i ptaków utrwala
zachody słońca. Wschody też ale tylko zimą, bo nie trzeba
wcześnie rano wstawać.

Fotografia lotnicza, która jest główną pasją zrodziła się
przypadkiem w 2011 r., gdy w pobliżu lotniska Ławica zrobił kilka
zdjęć podchodzącym do lądowania samolotom. Zaczął zgłębiać
literaturę lotniczą, portale internetowe o lotnictwie.
Zainteresowała go fotografia samolotow na wysokościach
przelotowych, tzw. Extreme spotting. Mieszka praktycznie nad
transkontynentalnym korytarzem powietrznym UL980. Znalazł
stronę w internecie, gdzie można śledzić przeloty samolotów
w czasie realnym, na całym świecie. Tam dowiaduje się na jakiej
leci wysokości, jaki typ samolotu, jakich linii lotniczych, z jaką
predkością, o której godzinie startował, z jakiego lotniska, dokąd
leci i o której wyląduje. Zdobył pierwsze doświadczenia
w fotografi samolotów na wysokościach od 9 do 12.5 tys. m.
Kolejne wyrzeczenia i zakupy sprzętu; w efekcie fotografuje też
księżyc z widocznymi na nim kraterami. Zakupił teleskop SkyWatcher MAK 127 z ogniskowa obiektywu 1500mm. Może nim
fotografować samoloty oddalone nawet o 60 km. W telefonie ma
aplikacje flightradar24 pozwalającą cały czas kontrolować niebo.
Na naszym niebie latają największe pasażerskie samoloty świata
Airbus 3800, Boeningi 747, 777, 4 silnikowy Airbus 340. Samoloty
można obserwować nawet lornetką. Najlepszą porą dla fotografii
jest okres zimowy, jesienny i wczesno-wiosenny, gdy powietrze
jest chłodne i nie ma tzw. falowania powietrza, które znacznie
obniża jakość zdjęć. Pierwsze zdjęcie przelotówki zrobił w lutym
2011 - był to B777 SingapurAirlines. Na naszym niebie można
spotkać samoloty znanych na całym świecie linii lotniczych, ale też
mniej znane egzotyczne. Jest też wiele niecodziennych spotkań;
nie tylko pasażerskie, ale też cargo. Od czasu konfliktu na Ukrainie
można dostrzec wojskowe samoloty NATO, np. Boeinga E-3
Sentry czyli popularnego AWACSa. Ma też zdjęcia powietrznej
cysterny tankującej w powietrzu samoloty bojowe KC-135 US
AirForce oraz robiącego zdjęcia wojskowego samolotu
szpiegującego – Boening OC 135 B Open Skies. Będąc na terenie
lotniska wojskowego w Krzesinach fotografował startujące,
lądujące i w czesie przelotu Polskie Jastrzębie F16.
Z wartościowszych swoich zdjęć wymienia zdjęcie B777
MalaysiaAirlines, który zaginął w dniu 8 marca 2014 i do tej pory
nie został odnaleziony. Ow samolot przelatywał nad
Manieczkami w dniu 5 lutego 2014; leciał z Londynu do Kuala
Lumpur (zidentyfikował go po nr identyfikacyjnym na skrzydle).
Ze sprzętem nie rozstaje się prawie nigdy. Fotografia jest
pasjonującym, pouczającym, ale niestety nie najtańszym hobby.
Pan Artur ciągle inwestuje, wydając kolejne pieniądze: filtry do
obiektywów, drugi aparat Nikon d70s z obiektywem reporterskim
do fotografi wieczornych ... Jednak satysfakcja jest bezcenna.
Nawet wtedy, gdy jednego dnia powstaje 500-600 zdjęć, a po
obróbce pozostaje niekiedy tylko kilka.
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Brodnica
Orlik Brodnica zaprasza mieszkańców gminy do korzystania
z obiektu. Oferujemy możliwość organizacji bezpłatnych zajęć
tenisa ziemnego pod opieką trenera.
Szczegóły organizacyjne u animatorów obiektu:
! Pan Leszek Mietlicki - tel. 505 064 113
! Pan Leszek Spychała - tel. 507 592 759

ŚREM, UL. ZAMENHOFA 4A

pn - pt: 1000 - 1800

sob: 900 -1400
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