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Przed renowacją

W trakcie...

Cmentarz ewangelicki w Żabnie
Powoli zbliża się 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych. To
dobry czas, żeby napisać o naszym cmentarzu ewangelickim
w Żabnie – cmentarzu przywróconym pamięci przez TPZB
Gniazdo. Cmentarz ten był zaniedbany i podlegał ciągłej
dewastacji. Napisano o tym w Gminnym Programie Opieki nad
Zabytkami na lata 2008-2011: „W gminie Brodnica jest 7
historycznych, zewidencjonowanych cmentarzy. ... oraz jeden
cmentarz ewangelicki w Żabnie. Żaden z zachowanych cmentarzy nie
jest wpisany do rejestru zabytków. ... W stanie złym, zaniedbany
i zdewastowany jest cmentarz ewangelicki w Żabnie, gdzie właściwie można
mówić o miejscu pocmentarnym.” TPZB postanowiło zmienić ten stan.
Członkowie stowarzyszenia przepracowali przy renowacji 380
godzin. To tak jakby 1 osoba pracowała na cały etat przez ponad 2
miesiące. Pracowali przede wszystkim w soboty i niedziele w swoim czasie wolnym. Do tego czasu nie są liczone kolejne
godz. poświęcone na bieżące utrzymanie wyglądu cmentarza.
W prace włączali się też inni. Cmentarz porządkuje czasami
młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie czy grupa
z Towarzystwa Wszelkiej Aktywności Elita przy Ośrodku ZHP
Mosina. TPZB uporządkowało cmentarz w ramach własnych
środków finansowych, choć pozyskano też sponsorów
rzeczowych (krzyż, kamienie tablice): Nadleśnictwo
Konstantynowo, Tartak Sulejewo, NovaStal Poznań, Dromost
Żabno, CopiaStudio Puszczykowo, Parafia Żabno. Angażowały
się też osoby prywatne - nie związane z Towarzystwem,
ofiarowując swój czas i pracę, m.in. mieszkańcy Żabna: Dionizy
Gumpert, Sławomir Ellmann czy Krzysztof Jankowski.
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Mapa - została sporządzona po renowacji
cmentarza.
Stwierdzono regularny, 4-kwaterowy
charakter rozplanowania cmentarza. Istniejący
starodrzew lipowy wskazuje na pierwotne
nasadzenie na planie krzyża. Widać to wyraźnie po
uwzględnieniu prawdopodobnej lokalizacji lip,
które nie dotrwały do dziś. Nasadzone lipy
wyznaczały 2 główne, krzyżujące się aleje
cmentarza.
Na mapie zaznaczono groby odkryte
podczas prac renowacyjnych 2011 roku. Odkryto
łącznie 43 nagrobki wolnostojące, w tym:
6 rodzinnych, 27 pojedynczych, 10 dziecięcych.
Daty pochówków odnotowane z tablic
epitafijnych: 1907, 1908, 1925, 1930, 1932r.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach
ubiegłych, 1 listopada nie zabraknie na cmentarzu
zapalonych zniczy, które potwierdzą naszą pamięć
i szacunek dla spoczywających tam zmarłych.

Szkody w lasach po huraganowych
wiatrach

Niemalże 10 tysięcy m3 połamanych i powalonych drzew to
straty wyrządzone przez huraganowe wiatry, które przeszły
w naszym rejonie w lipcu i sierpniu br.
Bardzo duże szkody wyrządził wiatr w leśnictwie Grzybno
i Brodniczka (szczególnie w rejonie Żabinka, Esterpola
i Brodniczki) wywracając wiele, niejednokrotnie potężnych
i starych drzew. Było to bardzo dobrze widoczne m.in. na
cmentarzu ewangelickim w Brodniczce, gdzie wywróciło się kilka
ogromnych dębów. Na szczęście teren ten został już uprzątnięty.
W innych miejscach Nadleśnictwo Konstantynowo sukcesywnie
prowadzi prace porządkowe. Ze względu na bardzo duże
niebezpieczeństwo przy usuwaniu wywrotów oraz znaczne
rozproszenie szkód prace te potrwają jeszcze przez kilka miesięcy.
W wyniku uporządkowania połamanych i wywróconych drzew
dochodzi do odsłonięcia dużych powierzchni, które należy
w przyszłości w odpowiedni sposób zagospodarować, aby
zachować trwałość lasu. Dlatego też następnym etapem, który
czeka Nadleśnictwo będzie odnowienie, tj. posadzenie młodego
pokolenia drzew leśnych.
Pomimo sukcesywnego usuwania powalonych drzew,
istnieje jeszcze wiele powierzchni nie uprzątniętych, które
stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób
przebywających w ich pobliżu. W związku z powyższym należy
zachować szczególną ostrożność i nie wchodzić w miejsca, gdzie
widoczne są wywrócone i zawieszone drzewa. Nawet niewielki
wiatr może spowodować, że drzewa te runą, dlatego też na
spacery wybierajmy miejsca, już uprzątnięte albo nie dotknięte
huraganem.

Z OKAZJI OBCHODÓW
JUBILEUSZU

50-LECIA SZKOŁY
ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA KAWĘ I DOMOWE CIASTO
ORAZ

ZWIEDZANIE SZKOŁY
I OKOLICZNOŚCIOWYCH WYSTAW
SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA G0DZ. 1500 - 1700
BĘDZIE NAM BARDZO MIŁO
GOŚCIĆ PAŃSTWA U NAS...
ZAPRASZAMY
UL. SZKOLNA 6, SZKOŁA PODSTAWOWA
PRACOWNICY, RADA RODZICÓW I UCZNIOWIE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

R E K L A M A

www.lgseeds.pl

ZAPROSZENIE
Centrum Hipiki Jaszkowo Antoni Chłapowski
serdecznie zaprasza na

ŚREM, UL. ZAMENHOFA 4A

,,Mistrzostwa Polski w Podkuwaniu”
które odbędą się 02 - 04.10.2015 r.
w Jaszkowie
Program:
02 października 2015 – Piątek
Przyjazd i zakwaterowanie podkuwaczy
16.00
prezentacja produktów firm: Mustad i Arpav
03 października 2015 – Sobota
8.00 – 9.00
Śniadanie
9.00
Losowanie koni do kucia
10.00 – 11.00 I konkurencja – Mistrzostwa Polski – kucie na
przód, rozczyszczenie tyłu – gwarantujemy cenne
nagrody rzeczowe
11.00
Ocena sędziów
13.00
Obiad
15.00
II konkurencja - Zawody w pracy z metalem na
gorąco (zrobienie podkowy) - gwarantujemy
nagrody rzeczowe
19.00
Dekoracja, uroczyste wręczenie pucharów,
nagród
Wspólna uroczysta kolacja
04 października 2015 – Niedziela
8.30
Śniadanie
11.00
Warsztaty – szkolenie: trudne przypadki, różne
rozwiązania – prowadzący: członkowie komisji
sędziowskiej
13.00
Obiad
Pożegnanie

pn - pt: 1000 - 1800

sob: 900 -1400

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

tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

Komisja egzaminacyjna:
1. Magne Delebekk – dwukrotne drugie miejsce na
Mistrzostwach Świata
2. Petter Marjooma
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