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Czytelnikom Wiadomości Brodnickich
życzymy wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
wielu szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej!
Członkowie TPZB „Gniazdo”

99 ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Genius loci Ziemi Brodnickiej – budujemy pomnik żywej pamięci.
W dniach 9-10 grudnia w pięciu miejscowościach naszej gminy odbyły się międzypokoleniowe spotkania poświęcone pamięci
Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Brodnickiej. Okazją do przygotowania serii spotkań była tegoroczna, 99-ta rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, przygotowująca nas do przyszłorocznej, setnej rocznicy. Organizatorami cyklu spotkań powstańczych były:
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej GNIAZDO oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego. Spotkania zostały
zrealizowane w ramach zadania publicznego pn.: „Edukacja i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa
obywatelskiego – wspieranie realizacji nieformalnej edukacji obywatelskiej w ramach Dni Kultury Solidarności. Partnerami wydarzeń
były: Urząd Gminy w Brodnicy, Szkoła Podstawowa w Iłówcu, Szkoła Podstawowa w Manieczkach, Szkoła Podstawowa w Brodnicy,
Gimnazjum w Manieczkach, Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, sołectwa: Brodnica, Manieczki-Boreczek, Grzybno, Iłówiec, Żabno
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie. Projekt współfinansowany przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego - Dni Kultury
Solidarności
W projekcie zaangażowane zostały wszystkie szkoły działające w naszej gminie, a praca wykonana przez nauczycieli i uczniów
okazała się bezcenna. Szkoła Podstawowa z Pyszącej udostępniła eksponaty związane z powstaniem. Program spotkań obejmował
krótkie wykłady na temat przebiegu powstania, umundurowania i uzbrojenia z tego czasu, prezentację scenek przybliżających sylwetki
Powstańców z Ziemi Brodnickiej przygotowanych przez nauczycieli i uczniów, wspólne śpiewy pieśni patriotycznych oraz dyskusję na
temat znaczenia i dziedzictwa Powstania Wielkopolskiego w naszym współczesnym życiu. Niewątpliwą atrakcją projektu był udział
panów Jarosława Dzikowskiego z Poznania i Konrada Kicińskiego i Miłosza Kicińskiego z Kościana, działających w powstańczych
grupach rekonstrukcyjnych, którzy zaprezentowali powstańcze umundurowanie. Dzięki temu projektowi nasza społeczność wzbogaciła
się o 4 mundury, które mamy nadzieję przyczynią się do powstania grupy rekonstrukcyjnej w naszej gminie. Uczestnicy spotkań otrzymali
krótką publikację z życiorysami wybranych Powstańców, flagi powstańcze oraz biało-czerwone rozetki. Mamy więc nadzieję, że 27
grudnia, w rocznicę wybuchu Powstania, nasza gmina będzie pięknie udekorowana flagami, a my jeszcze raz wspomnimy naszych
Powstańców, odwiedzimy ich groby.
Partnerzy: Urząd Gminy w Brodnicy, Szkoła Podstawowa w Iłówcu, Szkoła Podstawowa w Manieczkach, Szkoła Podstawowa
w Brodnicy, Gimnazjum w Manieczkach, Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, sołectwa: Brodnica, Manieczki-Boreczek, Grzybno,
Iłówiec, Żabno, Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie
Żabno
Naszą opowieść o powstańcach wielkopolskich zaczęliśmy w Żabnie. Bohaterami spotkania byli powstańcy z Żabna: Tadeusz Ruge,
ostatni przedwojenny prezydent Poznania oraz Jan Kruszona, których sylwetki przybliżyli uczniowie manieczkowskiego gimnazjum.

Manieczki
Drugie spotkanie poświęcone powstańcom wielkopolskim z Ziemi Brodnickiej odbyło się w Szkole Podstawowej w Manieczkach.
Bohaterem wieczoru był pan Franciszek Marciniak, powstaniec z Górki, którego postać przybliżyła uczestnikom spotkania młodzież
szkolna z Manieczek.

Brodnica
Niedzielne spotkania rozpoczęły się w pałacu w Brodnicy. Bohaterami byli Powstańcy: Jan Haremza z Brodnicy i Tomasz
Szczepaniak z Sulejewa. Ich bogate i trudne życiorysy zostały przepięknie przedstawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Brodnicy. Gratulacje dla uczniów i nauczycieli!

Iłówiec
Główną postacią spotkania w Iłówcu był Powstaniec Andrzej Kluczyński, pochodzący właśnie z Iłówca (niemiecka nazwa wsi:
Nitsche). Uczniowie iłówieckiej szkoły przepięknie przybliżyli życiorys lokalnego bohatera.

Grzybno
Spotkaniem w Grzybnie zakończyliśmy cykl spotkań powstańczych. Bohaterami przedstawionymi przez grzybieńską młodzież
szkolną byli Powstańcy: Piotr Ratajczak z Grzybna i Ignacy Tomczak z Brodniczki. Na spotkaniu obecna była córka Ignacego Tomczaka,
pani Kazimiera Jankowiak z mężem Edwardem i synem Piotrem, mieszkający w Brodniczce.

Wzruszające losy Powstańców i ich poświęcenie dla Ojczyzny na pewno warte są upamiętniania. Dziękujemy serdecznie wszystkim
osobom, które przyczyniły się do zorganizowania projektu "Genius Loci Ziemi Brodnickiej", a w szczególności nauczycielom i uczniom,
którzy brali udział w inscenizacjach. Dziękujemy również wszystkim tym osobom, które przybyły na spotkania i poświęciły trochę czasu
dla tych, którzy w swoim czasie byli gotowi poświęcić dla nas, swoich potomków, życie.

TPZB Gniazdo, Jaszkowianki oraz Sołectwo Jaszkowo
serdecznie zapraszają na

ŚWIĄTECZNY KONCERT KOLĘD
w dniu 29 grudnia o godz. 17.30 w kościele św. Barbary w Jaszkowie
wystąpią chór Corda Cordi oraz
chór dziecięcy Ziarenka Nadziei

Przed koncertem częstujemy grzanym winem i pierniczkami!

Zapraszamy gorąco do Jaszkowa!

Materiał siewny kukurydzy, soi i zbóż
http://www.saatbau.com/pl
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