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Grzybobranie
W sobotę 10 września spotkaliśmy się w okolicach szkółki 

leśnej w Grzybnie na grzybobraniu zorganizowanym wspólnie 
przez TPZB i Nadleśnictwo Konstatnytnowo. Bo jak grzyby, to 
w Grzybnie rzecz jasna. Gorąca i sucha pogoda niestety nie 
wywołała wysypu grzybów, ale i tak w lesie było bardzo 
przyjemnie. Pani Kasia Maćkowiak z Nadleśnictwa 
Konstantynowo przypomniała nam podstawowe informacje na 
temat zbioru grzybów, tak by grzybobranie było bezpieczne dla 
zbieraczy i dla leśnego środowiska. Udało się zebrać kilka 
ciekawych egzemplarzy grzybów, a na koniec najedliśmy się 
żurkiem, kiełbasą z grila i świeżo upieczonymi faworkami 
z Baranówka. Dużą część uczestników stanowili uczestnicy 
wycieczki rowerowej z Szołder - gratulujemy pomysłu na aktywną 
sobotę!

Dzień Hymnu Polskiego w Brodnicy

(czum)
www.tydzien.net.pl

25 września w Brodnicy obchodzony był Dzień Hymnu 
Polskiego, wydarzenie kulturalne, które przypomina postać 
związanego z Manieczkami Józefa Wybickiego, twórcy Pieśni 
Legionów Polskich we Włoszech, czyli właśnie hymnu Polski.

Gościem specjalnym i zarazem współgospodarzem Dnia 
Hymnu Polskiego w Brodnicy był Jerzy Mańkowski, którego 
prababką była Antonina Chłapowska, wnuczka gen. Dezyderego 
Chłapowskiego.

Zaproszeni goście i wszyscy, którzy postanowili to ciepłe 
południe spędzić na świeżym powietrzu na terenie Pałacu 
Mańkowskich w Brodnicy mogli wysłuchać ciekawych prelekcji 
nt. samego Wybickiego oraz hymnu.

Ciekawe wystąpienie przygotował przedstawiciel Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będominie na Kaszubach, miejscowości, 
w której urodził się późniejszy twórca hymnu narodowego.

Oprócz czysto teoretycznej wiedzy zaprezentowano także 
stroje z epoki oraz inscenizację Pieśni Legionów Polskich we 
Włoszech.



Rowerem do Manieczek

Anna Michalak
www.unia.srem.com.pl

W sobotę, 17 września 2016 r. odbyła się XXXV edycja 
imprezy rowerowej „Rowerem do Manieczek”. Udział w imprezie 
wzięło ok. 350 osób.

Zgromadzonych powitała Monika Bulińska – Dyrektor 
Biura Stowarzyszenia oraz Przewodniczący Zarządu, Pan Adam 
Lewandowski – Burmistrz Śremu, a także Pan Marek Pakowski – 
Wójt Gminy Brodnica oraz Pan Marcin Majsner – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Manieczkach.

Uczestnicy imprezy mogli spróbować swoich sił w czterech 
konkurencjach indywidualnych. A były to: slalom rowerowy – już 
na stałe wpisany w program każdej imprezy; slalom 
sprawnościowy, rzut kaloszem oraz bieg w workach, w którym 
brały udział również przedszkolaki. Najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach i kategoriach otrzymali nagrody.

Każdy zapisany uczestnik otrzymał również grochówkę. 
Specjalnie dla rowerzystów pyszne ciasto oraz kawę przygotowała 
Rada Rodziców przy Szkole w Manieczkach

Na swoim stoisku prezentowała się także firma Green Bike, 
gotowa do udzielenia pomocy technicznej przy rowerach. 
Natomiast jak udzielać pierwszej pomocy, pokazywała Śremska 
Grupa Nieustannych Optymistów Krówka Mała. A imprezę ze 
swojego sto iska re lac jonowal i  członkowie Klubu 
Krótkofalowców LAMBDA.

Serdeczn ie  dz ięku jemy wszys tk im za  pomoc 
i zaangażowanie, zwłaszcza Panu Marcinowi Majsnerowi za 
współpracę przy organizacji imprezy oraz wolontariuszom 
z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Już teraz zapraszamy 
Państwa do udziału w przyszłorocznej imprezie w maju 2017 r. 
A o jej szczegółach będziemy informować w czasie późniejszym. 

Nagroda dla uczennicy ZSR Grzybno
Uczniowie klasy II, III i IV technikum rolniczego 

23 września uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie 
Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach. Młodzież miała okazję 
zapoznać się z kompleksową ofertą polskich i zagranicznych 
wystawców prezentujących się na ponad 150 tys. m2 powierzchni. 
Dla przyszłych właścicieli gospodarstw rolnych wyjazd ten miał 
ważne znaczenie edukacyjne. Mogli oni obserwować branżowe 
zmiany, uczestniczyć w rozmowach z przedstawicielami 
handlowymi, porównywać oferty wystawianego sprzętu. Miłą 
niespodzianką na koniec naszej wycieczki było zajęcie I miejsca 
w konkursie ”BHP w Rolnictwie” przez Oliwie Pietruszyńską z kl. 
IV technikum rolniczego. Gratulacje !

Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy 
w Poznaniu.

M. Grzegorczyk

Nasza gmina leży nad Wartą!
Niby oczywiste, ale kto miał okazję popływać po naszej 

pięknej rzece kajakiem? Nam się udało - pierwszy historyczny 
Brodnicki Spływ za nami! Start spływu miał miejsce w Kotowie, 
przystanek w Śremie, meta w Jaszkowie, w pensjonacie „Na 
plebanii”. Pochmurną i chłodnawą pogodę rekompensowały 
piękne widoki oraz sympatyczne towarzystwo. Polecamy 
wszystkim!



Redakcja
Teksty: B. Kuik, D. Niewiński
Druk: INTERmedi@

Kontakt:
TPZB Gniazdo, Grzybno 32, 63-112 Brodnica 
tel. 601 509 600, e-mail: biuro@tpzb.org

www.tpzb.org /tpzb.orgwww.tpzb.org

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

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

Zajazd "U Gumpertów" zaprasza
na tradycyjną kuchnię polską!

R E K L A M A

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

ŚREM, UL. ZAMENHOFA 4A

00 00 00 00pn - pt: 10  - 18      sob: 9  - 1400 00 00 00pn - pt: 10  - 18      sob: 9  - 14

www.ekspertkiszonkowy.pl

Chcesz nieodpłatnie sprawdzić jakość swojej 
kiszonki z kukurydzy? Zadzwoń: 785 124 634

Tablica na cmentarzu ewangelickim

w Żabnie
W sierpniu 2016 r. TPZB Gniazdo umieściło na cmentarzu 

ewangelickim w Żabnie tablicę informacyjną. Tablica ta informuje 
o historii związanej z cmentarzem. Towarzystwo zamknęło w ten 
sposób etap prac związanych z renowacją 3 cmentarzy 
ewangelickich. Pisaliśmy o tych pracach już wcześniej. Od roku 
2011 TPZB uporządkowało 3 cmentarze z najbliższej okolicy: 
w Żabnie, Brodniczce i Żabinku.

Udało się nie tylko posprzątać teren cmentarzy i przywrócić 
tym miejscom charakter właściwy dla miejsc, na których 
pochowano dawnych mieszkańców wsi. Wspólnym wysiłkiem 
wielu zaangażowanych w to osób, przy wykorzystaniu 
finansowego wsparcia sponsorów - na każdym z tych cmentarzy 
pojawiły się duże drewniane krzyże, symboliczne głazy z tablicami 
upamiętniającymi cmentarze oraz tablice z informacją o historii 
tych miejsc. 

P o z o s t a j e  
t e r a z  t y l k o  
utrzymać porządek 
na posprzątanych 
cmentarzach. Nie 
jest to łatwe, tym 
b a r d z i e j ,  ż e  
pamiętna wichura 
spowodowała na 
c m e n t a r z a c h  
w B r o d n i c z c e  
i Żabinku duże 
szkody. Są one tak 
w i e l k i e ,  ż e  
praktycznie trzeba 
t e  c m e n t a r z e  
sprzątać od nowa. 
Stary drzewostan, 
który był ozdobą 
tych miejsc został 
powalony przez 
wiatr, przy okazji 

niszcząc odrestaurowane z wielką pieczołowitością nagrobki. 
Poza tym jak już kiedyś to powiedzieliśmy, sztuką jest 
uporządkować stary cmentarz, ale jeszcze większym wyzwaniem 
jest utrzymać zaprowadzony porządek. Przyroda jest nieubłagana 
i natychmiast wykorzystuje brak systematycznosci w pracach 
pielęgnacyjnych. Widać to na przykładzie cmentarza w Żabinku, 
na którym z powodu powalonych wielkich pni nie kontynuowano 
w tym roku prac. Mamy jednak nadzieję, że przywrócone pamięci 
cmentarze zaczną żyć swoim życiem. Wystarczy, żeby każdy kto 
odwiedzi taki cmentarz (choćby z ciekawości), poświęcił 15 minut 
na odchwaszczenie jednego grobu lub wyrwał kilkanaście 
wyrastających młodych krzaków czy chwastów. Zachęcamy 
serdecznie, aby wspomóc nasze działania. Niech te stare, 
zapomniane cmentarze żyją swoim życiem i będą świadectwem 
naszej wrażliwości i pamięci. 
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