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Nasze tradycje wielkanocne
Wysialiśmy korbole
W sobotę 22 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie
podczas kwietnioweg o spotkania Akademii Przyrody
rozpoczęliśmy kolejny sezon korbolowy. Wysialiśmy kilkadziesiąt
nasion dyń olbrzymich przekazanych przez hodowców korboli
gigantów: Mariusza Olszewskiego z Kamionek, Błażeja Skibę
i Mariusza Neumanna z Grzybna. Nasiona kiełkują w szkolnej
szklarence. Sadzonki odbierzemy w sobotę 20 maja podczas
kolejnego spotkania z cyklu Akademia Przyrody - Giełdy
Sadzonek. Oprócz korboli sialiśmy też zioła. Wszyscy "siewcy"
zostali nagrodzeni nasionami warzyw, ziół i kwiatów,
przekazanych przez firmy Vilmorin Garden i Roltico, oraz
nasionami kwietnej łączki z firmy Limagrain. Spotkanie było
również okazją do nagrodzenia grupy mieszkańców sołectwa
Szołdry - Rogaczewo, którzy wygrali nasz konkurs na budowę
domków dla owadów

W poszukiwaniu wiedzy i inspiracji

Architekci krajobrazu z ZSR w Grzybnie odwiedzili
Keukenhof - najpiękniejszy ogród roślin cebulowych świata.
Młodzi ogrodnicy mogli podziwiać miliony kwitnących kwiatów
cebulowych, piękne, kolorowe kobierce ścielące się wśród drzew.
Wyjazd studyjny do Holandii był bardzo ciekawy pod względem
zawodowym. Poszerzył młodzieży hor yzonty wiedzy
i światopoglądowe. Pozwolił na dokonywanie porównań
i wyciąganie wniosków. Będzie z pewnością źródłem inspiracji
zawodowych przyszłych architektów krajobrazu.
Beata Maciejewska

GIEŁDA SADZONEK, sobota, 20 maja, godz. 10 - 12
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie
Przyjdź i wymień się sadzonkami! Kup to, czego Ci w ogrodzie brakuje!

Chcemy upamiętnić Powstańców Wielkopolskich
W 2018 roku będziemy obchodzić setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Chcielibyśmy tę rocznicę odpowiednio
godnie uczcić. Wspólnie z Urzędem Gminy, Szkołami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Brodnica chcielibyśmy
stworzyć wspólny gminny program obchodów rocznicy wybuchu Powstania. Ważnym elementem naszych obchodów będzie
odsłonięcie w grudniu 2018 roku Pomnika Powstańców, który chcemy wspólnie w Brodnicy postawić. Na tablicy pamiątkowej chcemy
wymienić wszystkich Powstańców Wielkopolskich, którzy byli związani z Ziemią Brodnicką. Chcemy też opublikować biogramy naszych
Powstańców, by przybliżyć ich sylwetki współczesnym mieszkańcom gminy. Poniżej publikujemy listę Powstańców, których udało się
dotychczas zidentyfikować. Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie informacje na temat tych osób lub innych osób, które podczas
Powstania odegrały ważne role.

Mistrz głośnego czytania

Francuzi w gminie Brodnica

Gminny konkurs głośnego czytania odbył się 26 kwietnia
2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Biblioteki Gminnej
w Brodnicy. Uczestniczyło w nim 18 uczniów ze szkół
podstawowych. Jury oceniało poprawną dykcję, ogólne wrażenie
artystyczne uczestnika, znaki interpunkcyjne oraz szybkość
czytania. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci czytaniem
literatury, motywacja uczniów do poszerzania znajomości
literatury, doskonalenie umiejętności szybkiego i poprawnego
czytania oraz doskonalenie dżwiękowej formy czytania. Dzieci
czytały fragmenty z książek ”Kukuryku na ręczniku” Marii
Kownackiej, “Anaruk, chłopiec z Grenlandii” Czesława
Centkiewicza, “Kajtkowe przygody” M.Kownackiej, “Oto jest
Kasia” Miry Jaworczakowej, “Kwiat kalafiora” M.Musierowicz
oraz “Opowieści o pilocie Pirxie” S. Lema. Wyróżniono po
1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej. „Mistrzowie głośnego
czytania” otrzymali książki, zakładki i dyplomy z rąk Wójta
Gminy Brodnica, Pana Marka Pakowskiego, reszta uczestników
otrzymała dyplomy i zakładki. Laureaci konkursu:
! kl. I Lena Kulińska – SP w Manieczkach
! kl. II Ksawery Chojnacki - SP w Brodnicy
! kl. III Martyna Schutz - SP w Iłówcu
! kl. IV Estera Kostańska - SP w Manieczkach
! kl. V Konstancja Leśniewska - SP w Iłówcu
! kl. VI Marcelina Frąckowiak - SP w Manieczkach

17 kwietnia, w Lany Poniedziałek, gościliśmy w Grzybnie
grupę ze stowarzyszenia C.R.I.C. z bretońskiego, francuskiego
kantonu Guichen. Goście z Francji poznali nasze wielkanocne
tradycje przedstawione w świetlicy przez Wielkanocnych
Przebierańców z Grzybna, wysłuchali koncertu Korbolanek,
obejrzeli prezentację o Ziemi Brodnickiej, zwiedzili Zespół Szkół
Rolniczych w Grzybnie oraz Centrum Hipiki w Jaszkowie.

Rajd „Beczka” w Jaszkowie

W sobotę 8 kwietnia w Jaszkowie i okolicach odbyła się
coroczna nadwarciańska impreza terenowa - rajd pieszy
BECZKA. Organizatorem rajdu jest Grupa Aktywnych
AWANGARDA.

Sukces uczennicy ZSR w Grzybnie
Dnia 21 kwietnia
2017 r. Oliwia
Pietruszyńska,
uczennica klasy IV
Technikum Rolniczego
w Zespole Szkół
Rolniczych w Grzybnie,
zdobyła pierwsze
miejsce w eliminacjach
okręgowych XLI edycji
Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności
Rolniczych w bloku –
produkcja roślinna.
W dniach 2-3 czerwca
b r. O l i w i a b ę d z i e
reprezentowała Okręg
poznański na
Olimpiadzie Centralnej
w Lublinie. Dyrekcja,
nauczyciele i cała
społeczność szkolna serdecznie gratulują Oliwii i życzą
powodzenia w dalszych zmaganiach.
Wojciech Lisek, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
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