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Noc Sów
NOC SÓW to ogólnopolska akcja promująca wiedzę
o polskich sowach, prowadzona przez organizację PTAKI
POLSKI. W tym roku wydarzenie zostało zorganizowane po raz
pierwszy w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w ramach
projektu edukacyjnego AKADEMIA PRZYRODY. Pomimo
późnej pory, Noc Sów przyciągnęła do Grzybna ponad 150 osób!
Spotkanie było naprawdę ciekawe, szczególnie za sprawą
przepięknego puchacza z mosińskiej hodowli Sokolnictwo

Ptasior. Dziękujemy Panu Marcinowi Szymczakowi za bardzo
ciekawe historie o puchaczu i innych sowach, a Panu Samuelowi
Odrzukoskiemu z poznańskiego oddziału Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków za prezentację o wszystkich
sowach żyjących w Polsce, za eksperyment z sowim i łabędzim
piórem oraz za konkursy wiedzy o sowach zdobytej w Grzybnie.
Dbajmy o wszystkie ptaki żyjące w naszej okolicy!

Siejemy korbole!
Sobota, 22 kwietnia, godz. 10 - 12
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

W hołdzie twórcy hymnu

Przebierańcy wielkanocni w Grzybnie

W 195 rocznicę śmierci Józefa Wybickiego, autora Mazurka
Dąbrowskiego, w kościele w Manieczkach odprawiona została
msza św. w jego intencji. Po mszy przed popiersiem tego
wielkiego Polaka i patrioty złożone zostały wiązanki kwiatów.
Józef Wybicki zamieszkał w Manieczkach w 1781 roku. Tu
powstały jego dzieła literackie wiersze, sztuki teatralne – dramaty
i komedie oraz opery. Nie stronił też od polityki. W 1780 roku
został wybrany na sejm jako poseł województwa wielkopolskiego,
a cztery lata później województwa kaliskiego. Brał aktywny udział
w przygotowaniu Konstytucji 3 Maja. W 1791 roku został jednym
z dwóch delegatów Poznania na sejm w Warszawie. Jednak by
móc reprezentować Poznań musiał być ze stanu mieszczańskiego.
W tym celu 6 sierpnia stanął przed magistratem w Śremie, przyjął
prawo miejskie, biorąc na siebie „obowiązek zwierzchności miasta
Śremu”. Od 1791 roku więcej pomieszkiwał w Warszawie niż
w Manieczkach, a po II zaborze, gdy Manieczki dostały się pod
pruską zwierzchność oddał majątek w dzierżawę.
Manieczki odzyskał na mocy dekretu Napoleona w 1807
roku jednak nie zamieszkał tu już zbyt długo, bo ważniejsze były
sprawy wagi państwowej. Ten wybitny Polak i wielki patriota był
z wykształcenia prawnikiem, a w działalność polityczną
zaangażował się już jako 20-latek, będąc posłem na sejm
I Rzeczypospolitej. Był także uczestnikiem konfederacji barskiej,
insurekcji kościuszkowskiej, Jako przyjaciel gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego współtworzył legiony polskie we Włoszech, gdzie
w 1797 roku napisał „Pieśń legionów polskich we Włoszech”
nazwaną później Mazurkiem Dąbrowskiego. Był też wojewodą,
a na koniec prezesem Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego.
Zmarł w Manieczkach 10 marca 1822 roku.
Jan Zalewski „Tydzień Ziemi Śremskiej”

Tradycja chodzenia przebierańców w Poniedziałek
Wielkanocny w Grzybnie jest kultywowana od wielu lat. W tym
roku również zapraszamy do obejrzenia tego ludowego zwyczaju.
Jeżeli pogoda dopisze o godz. 13:00 w Grzybnie, wyruszy na wieś
korowód przebierańców.
Główna grupa w pochodzie przez wieś odwiedzi kolejne
domy, gdzie po powitaniu baba z dziadem rusza w tany, najpierw
ze sobą, wywijając hołubce, potem prosząc do tańca gospodarza
i gospodynię domu. Niedźwiednik poprowadzi na łańcuchu
niedźwiedzia; ten przydaje się szczególnie, gdy trzeba wystraszyć
psy nie pozwalające wejść do gospodarstwa. Kominiarze jak to
w zwyczaju ruszą swoją drogą za opłotki, by tam przeskakując
płoty, pojawiać się z zaskoczenia, wbiegać do niezamkniętych na
czas domów i tam malować zdziwionych domowników czarną
sadzą. Siwek-oliwek uwijał się będzie jak w ukropie, zatrzymując
przejeżdżające samochody w celu pobrania „myta”, a kto nie
będzie chciał się wykupić otrzyma pamiątkę w postaci umazanych
sadzą policzków. Towarzyszące grupie przebierańców pieśniarki,
w drodze pomiędzy poszczególnymi domami śpiewają stare
piosenki ludowe.
Zapraszamy więc w Wielkanocny Poniedziałek do Grzybna,
by obejrzeć na żywo stary zwyczaj ludowy, a zdjęcie z grupą
przebierańców z pewnością będzie ciekawą pamiątką. Byle
dopisała pogoda, bo w deszczu przebierańcy nie chodzą.

Brodnicka Liga Tenisa Stołowego

Młodzież sadzi aleje przydrożne

11 marca w Brodniczce odbyło się pierwsze spotkanie
Brodnickiej Ligi Tenisa Stołowego, w którym uczestniczyli
reprezentanci Brodnicy, Brodniczki, Iłówca, Esterpola, Śremu,
a nawet Tworzymirek z gm. Gostyń. Zachęcamy graczy
z pozostałych miejscowości Ziemi Brodnickiej do zgłaszania się
do naszej Ligi (drużyny 2-osobowe).

Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie kontynuuje
projekt nasadzeń śródpolnych, zainicjowany przez Szkołę,
Gminę Brodnica, Nadleśnictwo Konstantynowo, Lasy
Państwowe i TPZB. Wiosenne nasadzenia zostały wykonane
wzdłuż drogi Górka - Żurawiec i w Esterpolu / Brodniczce.
Projekt wspiera Tartak Sulejewo. Gratulujemy i dziękujemy!!!

Warsztaty krawieckie

Festiwal Nauki w Grzybnie

18 marca odbyły się w Brodniczce drugie warsztaty
krawieckie dla dzieci. Po prawie 4 godzinach wspólnej pracy
powstało ponad 30 wielkanocnych zająców!

Domek dla owadów w Szołdrach
21 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie
zorganizowany został Festiwal Nauki dla młodzieży gimnazjalnej.
Dokonano również oficjalnego otwarcia wyremontowanego
internatu szkolnego.

Taki piękny domek dla owadów pożytecznych został
zbudowany przez mieszkańców Szołder i Rogaczewa.
Gratulujemy!
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