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Spacer konwaliowy

W sobotę 14 maja spacerowaliśmy Szlakiem Konwaliowym 
po terenie Leśnictwa Krajkowo w pobliżu Jaszkowa, podziwiając 
pięknie kwitnące i pachnące „pola konwaliowe”. Zachęcamy do 
uczestnictwa w kolejnych spacerach przyrodniczych!

Wybicki – REAKTYWACJA II
Dzień Hymnu Polskiego

W  r a m a c h  z a d a n i a  
planujemy przeprowadzenie 10. 
BEZPŁATNYCH warsztatów 
pt.: Śladami gen. Józefa 
Wy b i c k i e g o  p o  g m i n i e  
Brodnica”, w których udział 
mogą wziąć  mieszkańcy  
Wielkopolski. W każdym z nich 
m o ż e  u c z e s t n i c z y ć
maksymalnie 15 osób. Mogą to 
być osoby indywidualne lub 
grupy zorganizowane, w tym: 
dzieci, młodzież, dorośli. 
Warsztaty będą realizowane od 
czerwca do września 2016 r. 
Przewidywany czas zajęć to ok. 
3 godziny zegarowe. Program 
warsztatów przedstawia się 
następująco: 
! zbiórka w Manieczkach

przy kaplicy Narodzenia
N M P  ( r o t u n d z i e ) ,
ul. Parkowa,

! zwiedzenie Manieczek i Brodnicy – przedstawienie historii
życia i działalności gen.Józefa Wybickiego w regionie
śremskim,

! świetlica wiejska w Brodnicy – poczęstunek, podsumowanie
zwiedzania, prezentacja animacji multimedialnych pt.: „Od
Mazurka Dąbrowskiego do Hymnu Państwowego, czyli jak
Pieśń Legionów stała się hymnem” oraz „Domku mój luby,
Opatrzności darze … - czyli o życiu prywatnym i twórczości
Józefa Wybickiego”.

Na zakończenie każdy uczestnik warsztatów otrzyma 
zaświadczenie o ich ukończeniu. Terminy i godziny warsztatów 
będą uzgadniane indywidualnie z uczestnikami. W przypadku 
zgłoszenia się większej ilości osób Stowarzyszenie może utworzyć 
listę rezerwową, ale nie jest ona tożsama z udziałem 
w warsztatach. Liczba miejsc jest OGRANICZONA! 

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 61 28 32 704, mejlowo: 
unia@srem.com.pl oraz osobiście w Biurze Stowarzyszenia 
w Śremie, ul. Okulickiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!!! 

Monika Bulińska, Dyrektor Biura

Nadleśnictwo Konstantynowo
i Towarzystwo Przyjaciół

Ziemi Brodnickiej
zapraszają na

Spacer Ornitologiczny

Stawy Grzybeńskie
sobota 18 czerwca
godz. 10.00 – 13.00

Zbiórka na parkingu ZSR w Grzybnie 
o godz. 9.45



Rotunda w Manieczkach

W cieniu kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Manieczkach stoi od 230 lat niewielkich rozmiarów kaplica, 
która jeszcze kilkanaście lat temu służyła mieszkańcom 
Manieczek i najbliższych okolic, jako miejsce nabożeństw. Po 
oddaniu do użytku murowanego kościoła stopniowo zaczęła ona 
niszczeć i popadać w zapomnienie. Temat manieczkowskiej 
kaplicy – rotundy nieustannie jednak powraca w kontekście 
konieczności zadbania o ostatni materialny pomnik obecności 
ważnego mieszkańca w dziejach miejscowości i Gminy Brodnica 
jakim był Józef  Rufin Wybicki – twórca Hymnu Państwowego. 
W ciągu ostatnich miesięcy również wiele się o rotundzie mówiło 
– zaczęło się od ożywionej dyskusji w czasie Wieczoru listopadowego 

z Wybickim, który odbył się w ramach projektu „Wybicki 
Reaktywacja”. Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy 
społecznej przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – 
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, stał się 
przyczynkiem do ponownego pochylenia się nad sprawą 
niewielkiej, aczkolwiek bezcennej budowli. W prasie lokalnej od 
tego czasu pojawiło się kilka wzmianek pokazujących 
zaangażowanie różnych środowisk społecznych (Tygodnik 
Śremski, Kaplica w Manieczkach się sypie. Ratujmy ją! [LIST 
OTWARTY], styczeń 2016) oraz władz samorządowych (TŚ, 
W imię pamięci Józefa Wybickiego!, luty 2016), aby zapobiec dalszej 

dewastacji tego obiektu. Los kaplicy szczególnie niepokoi 
mieszkańców Gminy Brodnica. Długie starania przyniosły owoc 
w postaci powstania Społecznego Komitetu Odbudowy Kaplicy-
Rotundy w Manieczkach przy parafii w Jaszkowie-Manieczkach. 
Spotkanie założycielskie Komitetu miało miejsce 19 kwietnia 
2016 r. w Manieczkach, gdzie spotkały się osoby, którym dobro 
lokalnego zabytku leży na sercu. W grupie założycielskiej znalazł 
się m.in. ksiądz proboszcz Wojciech Kryza, członkowie Rady 
Parafialnej oraz Rady Ekonomicznej Parafii Jaszkowo-Manieczki, 
przedstawiciele Wójta Gminy Brodnica oraz Grupy Odnowy Wsi 
Manieczki. Grupa jednomyślnie doszła do wniosku, że bez 
pozyskania finansowego wsparcia z zewnątrz nie uda się 
odbudować kaplicy, której remont wg. kosztorysów 
konserwatorskich może pochłonąć około 500 000,00 zł, co 
przekracza możliwości parafii do której należy kaplica. Sprawa 
parafialnej kaplicy jest też istotna dla lokalnych władz 
samorządowych, które świadome są szczytnego celu inicjatywy 
odbudowy tego ważnego dla historii nie tylko lokalnej, obiektu. 
Komitet Społeczny powstał więc w celu zorganizowania zbiórki 
środków na ten cel oraz przywrócenia zrewitalizowanego 
budynku nie tylko mieszkańcom Manieczek i Gminy Brodnica, 
ale też wszystkim Wielkopolanom, gdyż obiekt jakim jest rotunda 
niewątpliwie stanowi prawdziwą wizytówkę tej niewielkiej 
miejscowości ale i pokazuje związek Wybickiego z Wielkopolską. 
W ukonstytuowanym Komitecie rolę przewodniczącego objął 
ks. Wojciech Kryza, jako gospodarz obiektu. Powstało już 
subkonto na które można wpłacać środki, które w całości będą 
przeznaczone na rewitalizację budynku kaplicy. Komitet miał 
również możliwość wystąpić z apelem w czasie obchodów Dnia 
Flagi przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 2 maja 
2016 r. Również Wojewoda obiecał wesprzeć Komitet 
w prowadzonych działaniach zmierzających do przywrócenia 
obiektowi dawnej świetności. Krótki materiał o historii rotundy 
został również wyemitowany na antenie TVP Poznań 
w wieczornym wydaniu Teleskopu w dniu 2 maja 2016 r. 
Pozostaje żywić nadzieję, że tym razem działania tak wielu 
zaangażowanych osób przyniosą oczekiwane rezultaty. Będziemy 
Państwa na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.

Zapraszamy też osoby chętne do pracy w Komitecie.
Nr Konta 50 9048 0007 2011 0000 4398 0001

Wiesława Franczak



„Postaw na Słońce”

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie „stawia na Słońce” 
podejmując inicjatywy mające na celu szerzenie świadomości 
i wiedzy o alternatywnych źródłach energii. Organizatorem tego 
projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Bank 
Ochrony Środowiska, a patronat nad tym konkursem sprawuje 
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska.

Za cel postawiono upowszechnienie wśród młodych 
Polaków wiedzy dotyczącej korzyści środowiskowych 
i ekonomicznych, jakie wynikają z wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii (OZE), a przede wszystkim ogniw 
fotowoltaicznych.

Choć grupą docelową organizatorów konkursu są 
w szczególności uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych, szkoła 
w Grzybie rozszerza tę inicjatywę na lokalną społeczność, by 
skłonić ich do zwrócenia uwagi na otaczające ich środowisko 
naturalne. Podczas organizowanych happeningów, spotkań, 
konsultacji uczestnicy grupy projektowej „Nowocześni OZE” 
dzielą się uzyskaną wiedzą na temat alternatywnych źródeł 
energii. Przedstawiają korzyści ekonomiczne i środowiskowe 
wynikające ze stosowania najnowszych rozwiązań, 
w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Konkurs składa się 
z trzech etapów. Po pierwszym etapie „Energia Słońca dla szkoły” 
szkoła z Grzybna uplasowała się na drugim miejscu w kraju. 
W drugim etapie analizuje się gospodarstwa domowe. Etap trzeci 
polega na promowaniu i upowszechnianiu innowacji w zakresie 
produkcji energii elektrycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej prowadzi program wspierający rozproszone, odnawialne 
źródeł energii oraz dofinansowuje zakup i montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii.  W ramach tego programu istnieje 
możliwość uzyskania dofinansowania zakupu i montażu nowych 
instalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych. 
Beneficjentem programu może być każda osoba fizyczna, 
wspólnota a nawet spółdzielnia mieszkaniowa i jednostki 
samorządu terytorialnego.

Szkoła w Grzybnie wyrasta na lidera edukacji eko. 
Wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł 
energii zachęcamy do kontaktu z naszą grupą „Nowocześni 
OZE”. Służymy radą, wsparciem i wiedzą.

Grupa Badawcza ZSR w Grzybnie „Nowocześni OZE

https://www.facebook.com/NowoczesniOZE

Potrafią pięknie czytać

Już po raz jedenasty odbył się Gminny konkurs 
głośnego czytania, w którym wzięło udział 21 uczniów 
w wieku od sześciu do dwunastu lat.

W tym roku konkurs odbył się w tygodniu Bibliotek 
i Bibliotekarzy, który trwa od 8 – 13 maja.

Gminny konkurs głośnego czytania na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez organizowanych przez Bibliotekę Gminną. 
Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
młodych miłośników książek. W konkursowych zmaganiach, 
które miały miejsce 12 maja 2016 r. o godz.11.00 w siedzibie 
Biblioteki Gminnej w Brodnicy wzięło udział 21 dzieci ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Brodnica wyłonionych drogą 
eliminacji szkolnych. Dzieci czytały wskazane przez jury 
fragmenty takich książek jak: “Pilot i ja” Adama Bahdaja, “Jak 
Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego, 
“O psie, który jeżdził koleją” Romana Pisarskiego, 
“Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy, “W pustyni 
i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, “Ten obcy” Ireny 
Jurgielewiczowej. Konkurs obejmował 6 kategorii wiekowych. 
Uczestnik przygotował tekst do prezentacji wybrany przez 
organizatora. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: 
Pani Marta Tylińska,polonistka ze Szkoły Podstawowej 
w Brodnicy, Pani Małgorzata Daniiludis, polonistka ze Szkoły 
Podstawowej w Iłówcu, Pani Danuta Szulc, polonistka ze Szkoły 
Podstawowej w Manieczkach oraz pani Inga Miłek, polonistka ze 
Szkoły w Żabnie. Jury oceniało: szybkość czytania, ogólny wyraz 
uczestnika, interpunkcję oraz dykcję. Czas prezentacji jednego 
tekstu nie mógł przekroczyć 5 minut. Celem konkursu jak co roku 
było doskonalenie dżwiękowej formy czytania, motywacja 
uczniów do poszerzania znajomości literatury oraz doskonalenie 
umiejętności szybkiego i poprawnego czytania z z zastosowaniem 
znaków interpunkcyjnych. W kategorii kl.I zwyciężyła Agata 
Jurga ze Szkoły Podstawowej w Manieczkach, w kategorii kl.II 
Martyna Schutz ze Szkoły Podstawowej w Iłówcu, w kategorii 
kl.III Estera Kostańska ze szkoły w Manieczkach, kategoria kl.IV 
Konstancja Leśniewska z Iłówca, kategoria kl.V Magdalena 
Nowak także ze szkoły w Iłówcu, kategoria kl.VI Julia Płóciniczak 
z Manieczek. Mistrzowie czytania otrzymali książki i dyplomy 
a wszyscy uczestnicy dyplomy z rąk Pan Marka Pakowskiego 
Wójta Gminy Brodnica. Organizatorem jak co roku była 
Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica.

Mirosława Łowicka
Dyrektor Biblioteki Gminnej w Brodnicy
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Giełda sadzonek
21 maja w Grzybnie, podczas „Giełdy Sadzonek” można 

było otrzymać lub kupić sadzonki kwiatów, warzyw, krzewów i 
drzew ozdobnych. Wiele roślin znalazło swoich nowych 
właścicieli i będzie zdobiło ich ogrody. Mamy nadzieję, że taka 
sąsiedzka wymiana nadwyżek „flaców” wpisze się w grzybieński 
kalendarz. Kolejna edycja być może jesienią.
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