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Dzień Hymnu Polskiego
Dzień Hymnu Polskiego, który został w tym roku
zorganizowany w niedzielę 24 września, wpisuje się w krajobraz
kulturalny Ziemi Brodnickiej, małej ojczyzny gen. Józefa Rufina
Wybickiego, twórcy Pieśni Legionów. Obchody Dnia Hymnu to
jeden z elementów realizowanego na terenie Gminy Brodnica
projektu pn. WYBICKI REAKTYWACJA III, który został
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa.
Projekt jest wspólnie realizowany przez Unię Gospodarczą
Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa
Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego przy wsparciu
i patronacie Gminy Brodnica. Obchody rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w kościele pw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
po której na grobie i pod pomnikiem gen. Wybickiego zostały
złożone wiązanki kwiatów. Przy pomniku został odśpiewany
hymn narodowy. Dalsza część święta odbyła się w otoczeniu i we
wnętrzu pałacu pana Jerzego Mańkowskiego. W programie ujęte
z o s t a ł y w y s t ę p y u c z n i ó w S z ko ł y Po d s t awowe j

im. Gen. D. Chłapowskiego w Iłówcu (przedstawienie "Bal
u Wybickiego") oraz uczniów Katolickiego Centrum Edukacji
i Kultury w Śremie, którzy przedstawili spektakl słownomuzyczny pt. „Teatralny epizod z Hymnem w tle”. Pan Maciej
Włodarski przedstawił wykład "Polskie symbole narodowe - herb,
barwy i pieśni patriotyczne". Część artystyczną zwieńczył
„Koncer t wokalno-instr umentalny pieśni i utworów
patriotycznych” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej przy Katolickim Centrum Edukacji i Kultury
w Śremie. Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z kącika
dawnych zabaw, foto-atelier w strojach z epoki, warsztatów
edukacyjnych: zielarskich, czerpania papieru oraz dawnej polskiej
wsi. Państwo Katarzyna i Maciej Włodarscy udostępnili książki
o Wybickim ze swojej prywatnej kolekcji. Skosztować można było
też Kuchni Legionisty. Postać gen. Józefa Wybickiego,
najwybitniejszego obywatela Ziemi Brodnickiej godna jest jak
najszerszego upamiętniania i częstej obecności w naszym życiu
kulturalnym.

Kino plenerowe w Szołdrach
W sobotę 16 września odbył się w Szołdrach pierwszy seans
Kina Plenerowego. Powodem zorganizowania pierwszego
spektaklu właśnie w Szołdrach była 50-ta rocznica premiery filmu
"Skok', w reżyserii Kazimierza Kutza, który był kręcony m.in.
w Szołdrach. W filmie wystąpiły wielkie gwiazdy polskiego kina:
Małgorzata Braunek, Daniel Olbrychski i Marian Opania.
O okrągłej rocznicy premiery "Skoku" pamiętała pani Maria
Malcherek-Wołodźko, mieszkanka Szołder, której zawdzięczamy
inspirację do stworzenia Kina Plenerowego, chętnie podjętą przez
mieszkańców Szołder i sołtysa pana Wojciecha Adamczaka.
Organizacja kina udała się znakomicie, skoordynowana była
przez p. Karolinę Augustyniak, seans na świeżym powietrzu

zgromadził ponad 70 osób, którzy oprócz strawy duchowej
zostali poczęstowani przez mieszkańców Szołder domowymi
wypiekami. Sceny kręcone w Szołdrach przed 50-ciu laty
wywołały wiele wspomnień. Jedną z osób, które jako dziecko
grała w filmie i pamięta różne historie i anegdoty z planu
filmowego jest pan Jerzy Cwojdziński, który barwnie uzupełnił
projekcję filmu swoimi opowieściami. Punktem specjalnym
wieczoru było odczytanie listu, który do mieszkańców Szołder
i uczestników seansu skierował pan Marian Opania. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku Kino Plenerowe będzie
organizowane częściej i również w innych miejscowościach naszej
gminy.

Rotunda w remoncie

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Rozpoczął się długo oczekiwany remont manieczkowskiej
kaplicy - Rotundy, naszej jedynej materialnej pamiątki po generale
Józefie Wybickim, który w Manieczkach spędził 40 lat swojego
życia. Pierwszym etapem remontu jest wymiana dachu. Stary,
zniszczony dach przemakał, co powodowało postępujące
niszczenie reszty budynku. Odbudowy tego cennego zabytku
podjął się, powstały w tym celu, Społeczny Komitet Odnowy
Kaplicy - Rotundy w Manieczkach. By uchronić Rotundę przed
zniszczeniem, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych prac
konserwatorskich. Prosimy o wspieranie wysiłków Komitetu
wpłatami na rzecz renowacji Rotundy: Parafia św.Barbary
w Jaszkowie - Manieczkach, konto bankowe: GBS Mosina nr
50 9048 0007 2011 0000 4398 0001.

Plany budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich
w Brodnicy na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego
nabierają konkretnych kształtów! 18 września p. Piotr Garstka
z szymanowskiej odlewni Garstka Studio zaprezentował model
pomnika, który zostanie postawiony w Brodnicy w 2018 roku.
Pomnik będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców gminy
Brodnica dla kilkudziesięciu Powstańców wywodzących się lub
związanych z Ziemią Brodnicką. Liczymy na wsparcie
mieszkańców naszej gminy dla tej inicjatywy!

O kiszonkach w Jaszkowie
10 września w Centrum Hipiki Jaszkowo odbył się warsztat
"Robimy ferment", poświęcony domowej produkcji kiszonek,
a zorganizowany przez "Jaszkowianki" - grupę aktywnych
mieszkanek wsi. Podczas bardzo ciekawych i sympatycznie
prowadzonych warsztatów można się było dowiedzieć, dlaczego
warto wprowadzić kiszonki do codziennej diety i jak wykonać
zdrowe kiszonki i zakwasy z wielu warzyw i owoców. Uczestnicy
spotkania już to wiedzą.

Okienko z Pegazem
podejrzewałam świat o zwykłe oszustwo
tymczasem on dawno już zszedł na psy
zachowując odrobinę powagi
resztkami sił utrzymuje równowagę
odwraca moją czujność od siebie
chcąc mnie do siebie przyzwyczaić
dyktuje mi swoje warunki
jak żyć
jak być
i wszędobylskie etcetera
a przecież sam żyje na krawędzi
współczuć mu czy go ratować
Aśka Rec
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