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Rowerowa Gmina Brodnica
Pod taką nazwą na Facebooku zrzeszyła się ponad
stuosobowa grupa rowerzystów z naszej gminy, którym zależy na
powstawaniu w naszej gminie ścieżek rowerowych, poznawaniu
gminy z siodełka oraz chcących się spotykać z innymi
rowerzystami. Czas wakacyjny sprzyja organizacji rajdów
rowerowych. Nam udało się już zorganizować dwa rajdy. Pierwszy
przejechał 8 lipca trasę z Brodnicy do Szołder i przyciągnął ponad
50 rowerzystów nie tylko z Ziemi Brodnickiej, ale też grupę
Żwawe Dziadki ze Śremu i gości ze Szczecinka. Na mecie
poznaliśmy historię i zabytki Szołder, przedstawione przez Panią
Marię Malcherek-Wołodźko, zajadając pyszne ciasta
przygotowane przez mieszkańców Szołder, pod symatycznym
przywództwem sołtysa Wojciecha Adamczaka.
Drugi rajd wakacyjny, który odbył się 30 lipca, był okazją, by
poznać trasę i historię Drogi św. Jakuba, wiodącą przez Ziemię
Brodnicką. Trasa tego rajdu prowadziła z Żabna do Manieczek.

Ksiądz Proboszcz Waldemar Babicz z Parafii pw. Św. Jakuba
Apostoła w Żabnie oraz Pani Honorata Przybylska z żabińskiego
Bractwa Jakubowego przedstawili informacje dotyczące Drogi
Św. Jakuba, prowadzącej z wielu miejsc Europy i Polski do
Santiago de Compostela w Hiszpanii. Przez Ziemię Brodnicką
prowadzi wielkopolska odnoga Szlaku, pokonaliśmy nim ok 10
km. Rajd zakończył się poczęstunkiem zorganizowanym przez
mieszkańców Manieczek, którym na czas rajdu przewodniczyli
Panowie Damian Kmieciak i Grzegorz Wolski. Były ciasta
i kiełbaski z ogniska. W rajdzie wzięło udział ponad
60 mieszkańców gminy i okolic.
Już teraz zapraszamy na trzeci rajd wakacyjny, który
rozpocznie się w sobotę 26 sierpnia o godz. 10:00. Zrobimy
„brodnicką pętlę”, zaczynając przed Urzędem Gminy w Brodnicy
i jadąc przez Iłówiec, Grzybno, Sulejewo Folwark i z powrotem na
metę na brodnickim Orliku.

Pozytywista z Jaszkowa
15 lipca w nieco wietrzną, ale słoneczną sobotę mieszkanki
Jaszkowa zorg anizowały spotkanie o bł. Edmundzie
Bojanowskim
Kim był Edmund Bojanowski? Krótka odpowiedź brzmi:
dobrym człowiekiem. Był pomysłowy, przedsiębiorczy,
zorganizowany, praktyczny i innowacyjny. W II połowie XIX
wieku wieś wielkopolska nie była tak sielankowa, jak lubimy sobie
wyobrażać. Przez Wielkopolskę przeszły zarazy cholery. Wiele
dzieci zostało osieroconych. Brak czasu to też nie jest
współczesny wynalazek. Zapracowani rodzice nie mogli
poświęcić tyle uwagi swoim pociechom, jakby zapewne chcieli.
Bojanowski znalazł rozwiązanie. Współpracując z ziemiaństwem
oraz angażując opiekunki, zaczął tworzyć w Wielkopolsce sieć
ochronek, gdzie w godnych warunkach dzieci znajdowały nie
tylko opiekę, ale też praktyczną wiedzę i umiejętności,
pozwalające im radzić sobie w dorosłym życiu. Gdyby w każdym
zaborze byli tacy Bojanowscy, Bolesław Prus nie musiałby
opisywać smutnych losów Antka, a Henryk Sienkiewicz historii
zaprzepaszczonego talentu Janka Muzykanta.
O Bojanowskim i jego pracy bardzo ciekawie opowiadała
Siostra Regina z Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z Lubonia,
natomiast Siostra Janina opowiedziała o dzisiejszej pracy Sióstr na
Białorusi.
Uczestnicy spotkania zwiedzili muzeum-ochronkę oraz
kryptę kościoła pw. św. Barbary, gdzie był pochowany
Bojanowski. Obecnie jego grób znajduje się w Luboniu,
w kościele przy Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek.
Warto dodać, że mieszkanki Jaszkowa przygotowały
zaproszenie na spotkanie również w języku ukraińskim. Wśród
nas mieszka i pracuje coraz więcej osób zza wschodniej granicy,
mieszkankom Jaszkowa zależy, aby dobrze się u nas czuli.
Gdyby Bojanowski dziś żył, może uczyłby w ochronkach
języka ukraińskiego? A zatem:
понеділок
ź Poniedziałek
вівторок
ź Wtorek
середа
ź Środa
Czwartek
четвер
ź
П'ятниця
ź Piątek
субота
ź Sobota
неділя
ź Niedziela
Nie takie trudne prawda?
Karolina Augustyniak

Ale kino w Szołdrach!
W tym roku mija równo 50 lat od powstania filmu pt. „Skok”
w reżyserii Kazimierza Kutza. Pewne ujęcia kręcono w Szołdrach.
Były wakacje 1967 r. Wśród grupy dorosłych teraz mieszkańców
wsi nadal żyje pamięć o tym wydarzeniu. W tym samym czasie
budowano w tej miejscowości szkołę – „tysiąclatkę”.
…Plan filmowy – kamera pokazuje dworzec (z inną nazwą
miejscowości). Z kierunku Czempinia nadjeżdża pociąg,
wyskakują z niej dwaj młodzieńcy. Bohaterowie tego ujęcia idą
asfaltową szosą, widać dawny dom gospodarzy R. Akcja filmu
rozwija się… A ci „dwaj młodzieńcy” to Marian Opania (Paweł)
i Daniel Olbrychski – Franek (wrażenia z tego m.in. filmu znajdują
się we wspomnieniach aktora – „Anioły wokół głowy”).

Ten obraz to sensacyjny dramat psychologiczny: historia
dwóch 17-latków, którzy po niezdanej maturze uciekają z domu
i wplątują się w aferę… Inne role zagrali m.in. Andrzej Gazdeczka
– jako Filip i Małgorzata Braunek – Teresa.
A w swoiste role wcieliły się zabytkowy dworzec z XIX w.
i niezapomniana „ciuchcia”…
Maria Malcherek-Wołodźko (Szołdry)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRZYBNIE
BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
ZDOBĄDŹ TYTUŁ TECHNIKA
! WETERYNARIA - 2 lata
! ADMINISTRACJA - 2 lata
! BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - 1,5 roku
! TURYSTYKA WIEJSKA - 2 lata
! FLORYSTA - 1 rok
! USŁUGI KOSMETYCZNE - 2 lata
UKOŃCZ
! LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - 2 lata
! ROLNICZE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - 1 rok

UWAGA ! REKRUTACJA JUŻ TRWA - do 27.07.2017 r.
www.zsr-grzybno.pl

/ZSRwGrzybnie
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