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Wieczór listopadowy z Wybickim

Niektórzy piątek 13-go uważają jako dzień szczególnego 
pecha i nawet nie wychodzą z domu, ale w przypadku spotkania 
„Wieczór listopadowy z Wybickim”, zorganizowanego przez 
nasze Stowarzyszenie, było wręcz odwrotnie. Spotkanie odbyło 
się w miniony piątek tj. 13 listopada 2015 r. o godzinie 17.00 
w pałacu w Brodnicy i zostało zorganizowane w ramach zadania 
publicznego „Wybicki – REAKTYWACJA”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie, a które jest współfinansowane przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Gości powitał gospodarz pałacu pan Jerzy Mańkowski oraz 
gospodarz gminy pan Marek Pakowski – Wójt Brodnicy. Wójt 
podkreślił, że spotkanie jest niejako przedłużeniem uroczystości 
z 11-go listopada, Święta Niepodległości Polski ponieważ Józef  
Wybicki zawsze będzie w sercach Polaków i na ich ustach za 
sprawą słów Hymnu Narodowego. Blok wykładów oficjalnie 
otworzył pan Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu, który 
nawiązał do Józefa Wybickiego, jako honorowego obywatela 
Śremu, który jest wciąż wizytówką regionu i miasta nie tylko 
poprzez pomniki, ale również pamięć i realizowane projekty. 
Następnie pani Monika Bulińska – Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 
przedstawiła jak inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Brodnica 

przerodziła się w projekt „Wybicki – REAKTYWACJA”, które 
w br. realizuje Stowarzyszenie. Głównym tematem spotkania było 
przedstawienie najważniejszych faktów z życia Józefa 
Wybickiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego życia 
rodzinnego i działalności literackiej. Tłem była animacja pt.: 
„Domku mój luby, Opatrzności darze …” autorstwa: Macieja 
Krobskiego, którą wzbogacił życiorys wielkiego patrioty 
przedstawiony przez: Wiesławę i Radosława Franczak oraz 
fragmenty dzienników i wierszy recytowanych przez panów: 
Andrzeja Tomaszewskiego oraz Marcina Majsnera. Ostatni 
wykład przedstawił pan Jerzy Mańkowski koordynator projektu 
Akademii Dziedzictwa Dworu Polskiego, który omówił wartości 
jakie wniosło ziemiaństwo w rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski, a szczególnie Wielkopolski oraz zaprezentował prace 
Akademii nad dworem, który może mieć wpływ na kształtowanie 
się współczesnego wzorca obywatelstwa i samorządności. 
W podsumowaniu spotkania głos zabrali: pani Danuta Prus 
Głowacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 
Oddział Wielkopolski oraz pan Wiesław Kaczmarek – Dyrektor 
Muzeum Ziemiaństwa Polskiego. W dyskusji nie zabrakło 
również tematu niszczejącej kaplicy Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny, jedynej namacalnej pozostałości po Józefie 
Wybickim w regionie śremskim. 

W spotkaniu uczestniczyły 63 osoby, w tym przedstawiciele 
samorządu lokalnego, muzealnicy, dyrektorzy szkół, instytucji 
kultury, organizacji pozarządowych, mieszkańcy gminy Brodnica, 
regionaliści i krajoznawcy, a także lokalne media. Gościem 
szczególnym był pan Krzysztof  Stec potomek Józefa 
Wybickiego. 

Projekt „Wybicki – REAKTYWACJA” nie jest jednorazową 
akcją, ale projektem pilotażowym oddolnej inicjatywy 
mieszkańców, którzy czują potrzebę realizacji działań 
edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o spuściznę Wybickiego 
oraz dziedzictwo pracy organicznej. Zapraszamy do współpracy 
przy kolejnych inicjatywach i projektach.

Monika Bulińska



SKW z Grzybna na cmentarzu w Żabnie

W poniedziałek 26 października, zaopatrzeni w grabie 
i miotły, pełni zapału do pracy, udaliśmy się na Cmentarz 
Ewangelicki w Żabnie. Zbliża się Święto Zmarłych i jak co roku 
postanowiliśmy uporządkować opuszczone groby i zapalić 
symboliczne światełko, które szczególnie w tym dniu powinno 
palić się na każdym grobie. Tegoroczna akcja sprzątania na 
Cmentarzu w Żabnie jest już trzecią, a nam z roku na rok idzie 
coraz sprawniej. I choć pracy jest naprawdę dużo, nie wyobrażamy 
już sobie, aby kiedyś mogło nas tam nie być przed tym 
szczególnym dniem. Bardzo dziękujemy wszystkim klasom za 
przyniesienie zniczy.

Szkolny Klub Wolontariatu przy ZSR w Grzybnie

Nowy wóz OSP Żabno
Man 4X4 TGM 18.340

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie wzbogaciła się o bardzo 
cenny nabytek. Jest nim samochód średni ratowniczo-gaśniczy 
marki MAN 4x4 TGM 18.340 o mocy silnika 340 KM (silnik 
EURO 6), z napędem uterenowionym i skrzynią 
biegów. 

Pozostałe dane techniczne: pojemność zbiornika na wodę 
4700 litrów i 470 litrów zbiornik na środek pianotwórczy, 
autopompa o wydajności 4500 litrów/minutę,  szybkie natarcie o 
ciśnieniu 40 bar, długość węża 60 metrów, wciągarka o udźwigu 
8 ton, maszt oświetleniowy w technologii LED, oświetlenie 
pojazdu i zabudowy także w technologii LED.

Po doposażeniu pojazdu przez jednostkę OSP Żabno 
posiada dodatkowo następujący sprzęt:

! detektor 4 gazowy wykrywający gazy niebezpieczne                                                        
! sprzęt ratownictwa wysokościowego
! sprzęt do usuwania owadów (szerszenie , osy)
! poduszki wysokociśnieniowe pneumatyczne do 

podnoszenia ciężkich elementów
! sprzęt ratownictwa wodnego 
! sprzęt do neutralizacji płynów olejów silnikowych itp. po 

wypadkach i kolizjach drogowych

Daniel Kaźmierczak

manualną 

Pamiętajmy o Powstańcach

27 grudnia kolejna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczcijmy to wydarzenie 
wywieszając flagi powstańcze. Zachęcamy do nabycia flag powstańczych wykonanych według 
wzoru proponowanego przez Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego, na którym 
orzeł jest w koronie.

Zakupu będzie można dokonać od dnia 16 grudnia, w Śremie w firmie INTERmedi@, przy 
ul. Modrzewskiego 1a w godzinach 8:00 do 15.00 lub w sklepie zoologicznym Animalia przy 
ul. Zamenhofa 4a w godzinach 10:00 do 18:00.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem wysyłkowym, prosimy o kontakt na adres 
mailowy  lub zapraszamy na stronę internetową .

Cena pojedynczej sztuki to 15,99 zł.

Daniel Niewiński

bok@i.media.pl http://www.i.media.pl/flagi

http://bok@i.media.pl


70-lecie Koła Łowieckiego „Żbik”

7 listopada 2015 r. w kościele parafialnym w Iłówcu, odbyła 
się  uroczysta msza z okazji 70-lecia istnienia Koła łowieckiego 
Żbik w Mosinie.  Msza  w pełnej oprawie łowieckiej - z  udziałem 
pocztów sztandarowych,  odprawiona została przez proboszcza 
parafii oraz zaproszonego księdza Edwarda Majkę z Mosiny. 
Przedstawiciele koła łowieckiego wręczyli dar, kopię obrazu 
Jerzego Kossaka  Święty Hubert na polowaniu. Obraz ma  
zawisnąć w kaplicy w Pecnie. Po mszy odbył się też w kościele 
koncert myśliwski.

Bogusław Kuik

Pierwszoklasiści w bibliotece

Mirosława Łowicka

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy 
gremialnie odwiedzili Bibliotekę Publiczną Gminy Brodnica. 
Okazją ku temu było pasowanie na czytelnika czyli przyjęcie 
najmłodszych uczniów kl. I A i B do grona miłośników książek. 
Uroczystość jest organizowana co roku przez pracowników 
biblioteki. W pierwszym, jakże ważnym spotkaniu z książką, 
maluchom towarzyszyły wychowawczynie: Grażynka Jankowiak 
i Ania Skrzypczak. Dzieci zaszczycił swoją obecnością Wójt 
Gminy Brodnica Marek Pakowski. Dyrektor Mirosława Łowicka 
przeprowadziła lekcję biblioteczną, na której dzieci dowiedziały 
się podstawowych rzeczy związanych z zachowaniem 
w bibliotece, zasadami postępowania z książką i zapoznały się 
z regulaminem. Było pasowanie uczniów na czytelnika słowami 
przysięgi "Przyrzekam szanować Cię książko, korzystać z twoich 
rad i mądrości, będziesz moim przyjacielem, będziesz zawsze 
czysta i obłożona, zaraz po przeczytaniu oddam Cię do biblioteki, 
żeby inni mogli Cię też przeczytać". Uroczystego pasowania 
dokonała Dyrektor biblioteki w towarzystwie Wójta, który 
wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy i książki wraz 
z zakładkami. Zwieńczeniem imprezy było głośne czytanie przez 
włodarza gminy "Miodowych przygód Kubusia Puchatka". 
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści o Kubusiu. 
Uzupełnieniem słowa czytanego będą prace plastyczne wykonane 
przez maluchy w szkole. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane 
na wystawie w bibliotece, ponadto autorzy najciekawszych prac 
zostaną nagrodzeni. Na koniec dzieci zostały poczęstowane przez 
organizatorów słodkościami. One zaś ofiarowały organizatorom 
kwiatki i laurki.
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