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Migawki ze studniówki w Grzybnie

W Zespole Szkół Rolniczych we wtorek 12 stycznia 2016
roku tradycyjnie przygotowano wystawiono Bożonarodzeniowe
Jasełka. Było to widowisko, na które zaproszono mieszkańców
gminy Brodnica, rodziców uczniów Zespołu oraz wszystkich
miłośników sztuki teatralnej. Wstęp był oczywiście bezpłatny.
Ku radości twórców i organizatorów spotkania sztuka
została przyjęta z dużą aprobatą i nagrodzona gorącymi brawami.
Jest to oczywiście najwyższa nagroda dla Pani I. Laudańskiej i jej
grupy teatralnej składającej się z młodzieży naszej szkoły, którzy
prace nad Jasełkami rozpoczęli wiele tygodni temu.
Cieszymy się , że z każdym rokiem grono osób oczekujących
i przybywających na nasze spotkania teatralne jest liczniejsze.
Dziękujemy za spotkanie i zapraszamy na kolejne.
Tradycję jasełek, czyli widowisk wyobrażających scenę
narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem, zapoczątkował
św. Franciszek z Asyżu, organizując po raz pierwszy takie
przedstawienie w 1223 r. w Greccio we Włoszech.
W Polsce pierwszy raz jasełka zorganizowano na dworze św.
Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, pod koniec XIII wieku.
Tradycja polska nakazuje, aby okres przedstawiania jasełek
rozpoczynał się z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia – na
św. Szczepana.
Wojciech Lisek

XXIV finał WOŚP w gminie Brodnica
Trzy wolontariuszki z
gminy Brodnica, działające w
ramach Śremskiej Gr upy
Nieustannych Optymistów
„Krówka Mała”, zebrały
podczas finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
1570.77 PLN, 0.12 EUR i 0.01
USD.
Wszystkim darczyńcom
serdecznie dziękujemy!

Czepek z Szołder
TPZB otrzymało interesującą korespondencję mailową.
Cytujemy poniżej list w całości, ponieważ jego treść jest ciekawa.

Szanowni Państwo,
W naukowej spuściźnie Jana Horowskiego, mojego ś.p. dziadka,
odnalazłem załączony tu rysunek wzoru haftu czepca z Szołdr. Jan
Horowski, ówczesny profesor śremskiego gimnazjum, dokumentalista, wielki
miłośnik i propagator wielkopolskiego folkloru wykonał ten rysunek tuż
przed II wojną lub krótko po jej zakończeniu. Ponieważ mój dziadek
docierał bezpośrednio do miejsc, w których dokumentował różne formy
i przejawy wielkopolskiego folkloru jest bardzo prawdopodobne, że rysunek
ten powstał w samych Szołdrach w zagrodzie właścicielki rysowanego czepca.
Przypuszczam, że nie zachował się do dziś w tej okolicy żaden oryginalny
czepiec, dlatego przesyłam ten rysunek, który może zainspiruje którąś
z utalentowanych mieszkanek do próby jego rekonstrukcji. Rysunek wzoru
z denka czepca jest jednoznacznie opisany jako "z Szołder", nie mniej
dołączam tu też inny rysunek przedstawiający cały czepiec, niestety rysunek
ten pozbawiony jakiegokolwiek opisu. Ponieważ oba te rysunki pochodzą
z jednego zbioru i dotyczą okolic Śremu zakładam, że cały czepiec z Szołdr
mógł wyglądać podobnie, choć z drugiej strony owalny kształt szołdrskiego
czepcowego motywu sugeruje jego odmienny wygląd. Myślę, że to ciekawy
temat, dlatego postanowiłem się nim z Państwem podzielić.
Pozdrawiam, Adam Drogomirecki Poznań
Dołączam link do przedwojennej książeczki autorstwa mojego
dziadka "Dawny strój ludowy z okolic Śremu"
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=167485.
Proszę udostępnić ten link zainteresowanym osobom, szczególnie paniom
i pannom zainteresowanym kultywowaniem tego rodzaju twórczości i tradycji.
Jest w niej mnóstwo bezcennych dziś informacji na temat stroju ludowego,
techniki i technologii jego wykonania, konserwacji itp.

Nasz zespół Korbolanki, który występuje w nieco
zmodyfikowanych wielkopolskich strojach ludowych,
z pewnością mógłby mieć czepki wg miejscowego wzoru. Może
(jak pisze p. Adam Drogomirecki) znajdzie się ktoś, kto wykona
dla naszego zespołu czepki wg oryginalnego „szołderskiego”
wzorca?
Jan Horowski (19091976) filolog klasyczny,
znawca kultury antycznej.
Nauczyciel m.in.:
Gimnazjum w Śremie
(1937-39), Liceum
i Gimnazjum w Śremie
(1945-49), pracownik
naukowy Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza
w Poznaniu. Pozostawił po
sobie 86 prac naukowych.
Od wczesnych lat
nauczycielskich
interesował się folklorem.
Wydał m.in. Niektóre tańce
ludu wielkopolskieg o
(Przegląd Wielkopolski 1935, nr 6), Wielkotygodniowe zwyczaje
ludowe w Polsce (Kurier Literacko-naukowy 1934, nr 85).
W publikacji Dawny strój ludowy w okolicy Śremu (1938)
porównał to co napisał o stroju Kolberg, ze stanem faktycznym.
W tym celu podróżował po wsiach i prowadził badania terenowe.
Korespondent Głosu Wielkopolskiego, interesował się
również fotografią i malarstwem.

Wzór haftu czepca z Szołdr
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kiszonki z kukurydzy? Zadzwoń: 785 124 634
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Dokarmianie ptaków i pieczenie
pierników w Żabinku

Dzień Seniora

W Żabinku odbyła się „AKCJA DOKARMIANIA
PTAKÓW” w okresie jesienno-zimowym. Zostały
przeprowadzone zajęcia, na których dzieci przygotowały
„potrawy” dla ptaków. Na specjalnie przygotowanym drzewku
zostały zawieszone smakołyki dla skrzydlatych. Oprócz zajęć
dzieci zostały poinformowane o prawidłowym sposobie
dokarmiania – aby nie dokarmiać chlebem, a karmić
systematycznie, ponieważ ptaki przyzwyczajają się do miejsc,
w których mogą się posilić. Z tą właśnie akcją odwiedziliśmy
naszych sąsiadów z Sowinek. Mimo deszczowej pogody drzewko
dla ptaków w Sowinkach również urosło. Zachęcamy do
wspierania zwierząt w okresie zimowym jednocześnie integrując
dzieci młodzież oraz mieszkańców.
W grudniu dzieci z Żabinka piekły pierniki i dekorowały
wykorzystując swoje pomysły. Na zakończenie ubraliśmy
świąteczne drzewko zwane choinką. Zachęcamy do wspólnej
integracji.

5 stycznia w świetlicy wiejskiej w Żabinku świętowano Dnia
Seniora połączony ze spotkaniem opłatkowym. Z zaproszenia
skorzystali: burmistrz Jerzy Ryś, radny Waldemar Wiązek, ksiądz
Waldemar Babicz, prezes OSP Henryk Kosz, sołtys Agnieszka
Gorzyńska i liczni Seniorzy. Wszyscy złożyli sobie życzenia
i podzielili się opłatkiem. Burmistrz poinformował mieszkańców,
że w roku 2016 zostanie wykonany projekt chodnika dla
miejscowości Żabinko. W programie artystycznym wystąpili:
Justyna Matecka, która oczarowała wszystkich przepięknym
głosem. Anna Najderek z gitarą porwała do śpiewu kolęd,
słuchano poezji Ignacego Szczepaniaka. Był też Święty Mikołaj
z prezentami. Dla najstarszej seniorki odśpiewano głośne sto lat.
Aleksandra Hoffmann

Aleksandra Hoffmann

OSP Manieczki ma status OPP
W ostatnim numerze zamieściliśmy infor mację
o organizacjach pożytku publicznego z terenu naszej gminy,
pisząc, że jesteśmy jedyną taką organizacją w gminie. Prezes OSP
w Manieczkach poinformował nas, że OSP w Manieczkach - nr
KRS 0000168602 posiada status OPP. Nasza pomyłka wynikała
z braku tej organizacji na liście uprawnionych, zamieszczonej na
oficjalnej stronie Departamentu Pożytku Publicznego
„pozytek.gov.pl” jeszcze pod koniec 2015 roku. Na szczęście
teraz lista została zweryfikowana.
Prosimy Państwa o wsparcie dla obu organizacji:

TPZB Gniazdo – KRS 0000381577
OSP Manieczki – KRS 0000168602
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ŚREM, UL. ZAMENHOFA 4A

pn - pt: 1000 - 1800

sob: 900 -1400

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

Żabno 9, 63-112 Brodnica, tel. 61 28 23 600, 781 635 708

Okienko z Pegazem

Święto poezji w bibliotece
W gminnym konkursie recytatorskim, który odbył się 13
stycznia 2016 roku w siedzibie Biblioteki Gminnej w Brodnicy
wzięło udział 21 uczestników, uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy. Uczestnicy rywalizowali w 2 kategoriach
wiekowych: kategoria I-III, IV-VI. Tematyka tekstów była
dowolna. Każdy z uczestników miał do przygotowania 1 wiersz
i fragment prozy. Recytację oceniała komisja w składzie: Halina
Chudecka, Wiesława Frantczak oraz Mirosława Łowicka. Jury
oceniało dobór tekstu, interpretację, kulturę słowa oraz ogólny
wyraz artystyczny uczestnika. Celem konkursu była m.inn.
motywacja uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji,
zainteresowanie dzieci sztuką i kulturą słowa, doskonalenie pracy
z tekstem jako narzędziem opisu języka i wyrażanie własnych
doznań artystycznych, doskonalenie formy dźwiękowej
wypowiedzi oraz przygotowanie do odbioru tekstu literackiego
w zakresie analizy, interpretacji, wartościowania i oceny oraz
doskonalenie umiejętności wykazywania interpretacyjnych różnic

w tekstach lirycznych i epickich. W młodszej kategorii uczniów
I miejsce zajęła Martyna Schutz uczennica Szkoły Podstawowej
w Iłówcu, II miejsce Maria Kapała Grygier, uczennica brodnickiej
podstawówki, II miejsce Helenka Mocek uczennica Małej szkoły
w Żabnie. W kategorii IV-VI zwyciężyła Eryka Chojnacka,
uczennica Szkoły Podstawowej w Brodnicy, II miejsce przypadło
Marcelinie Frąckowiak z Manieczek a trzecie Magdalenie Nowak
z Iłówca.
Poziom był wysoki i wyrównany, dzieci znakomicie
przygotowały się do konkursu. Laureaci otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy ufundowane przez bibliotekę oraz
suwenirki, które ufundowali włodarze gminy. Reszta uczestników
otrzymała także dyplomy i suwenirki. Nagrody wręczył Marek
Pakowski, Wójt Gminy Brodnica w towarzystwie Pani Mirosławy
Łowickiej, Dyrektor biblioteki. Po konkursie przygotowano dla
dzieci słodki poczęstunek.
M.Łowicka
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„AKADEMIA AKTYWNEGO GIMNAZJALISTY”
Edycja I

„Oblicza
nowoczesnego
rolnictwa”

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie i firma Raitech zapraszają na spotkanie dedykowane gimnazjalistom z rodzicami,
rolnikom i sympatykom nowoczesnego rolnictwa. Dla uczestników przewidziano INTERESUJĄCE NAGRODY.
Miting rozpocznie się w dniu 6 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w ZSR w Grzybnie.

Partnerzy spotkania:

www.tpzb.org

Starostwo Powiatowe
w Śremie

Redakcja

Kontakt:

B. Kuik, D. Niewiński
Druk:
INTERmedi@

TPZB Gniazdo, Grzybno 32, 63-112 Brodnica
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