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Mamy status OPP - nr KRS: 0000381577. Przekaż 1% na wsparcie naszych działań!

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE –
PAMIĘTAJMY!
POWSTAŁ KOMITET SPOŁECZNY BUDOWY POMNIKA
KU CZCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z ZIEMI
BRODNICKIEJ
Rok 2018 niewątpliwie jest rokiem szczególnym, jeśli
chodzi o ważne wydarzenia rocznicowe. W 1918 roku Polska
odzyskała niepodległość po ponad 123 latach niewoli. W walce
o stabilizację granic odrodzonej Rzeczpospolitej, ważną rolę
odegrali również Wielkopolanie, którzy wykorzystując dogodną
sytuację jaka powstała po zakończeniu I wojny światowej,
chwycili za broń wzniecając powstanie. Czyn powstańczy
zakończył się sukcesem. Wydarzenia Powstania Wielkopolskiego niewątpliwie stanowić mogą dla nas źródło dumy
a zbliżająca się rocznica jest okazją, by uczcić pamięć
uczestników tamtych wydarzeń, przede wszystkim tych
związanych z Ziemią Brodnicką.

Już w czerwcu 2017 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” pojawił się pomysł budowy
pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z naszego terenu,
który zostanie odsłonięty na setną rocznicę wybuchu tegoż
zrywu. Inicjatywa spotkała się z aprobatą Wójta Gminy Brodnica
oraz Rady Gminy, którzy zadeklarowali pomoc przy realizacji tego
projektu. Do działań włączyli się także członkowie
Stowarzyszenia Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen.
Józefa Wybickiego oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego
– Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości
wspierani przez dyrektorów szkół z terenu Gminy Brodnica.
Wspólne działania zostały uwieńczone m.in. realizacją projektu
„Genius Loci Ziemi Brodnickiej – budujemy żywy pomnik pamięci”,
poświęconego upamiętnieniu powstańców z naszego terenu. Na
obecnym etapie, zakończono już ustalenia dotyczące projektu
bryły pomnika i jego koncepcji, ale ustalono już jego dokładną
lokalizację – znajdzie się on na skwerze przed Urzędem Gminy
w Brodnicy. Autorem projektu pomnika jest pan Piotr Garstka,
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prowadzący w pobliskim Szymanowie własną pracownię
artystyczną „GARSTKASTUDIO” S.C Piotr Garstka, Andrzej
Garstka. Pracownia „GARSTKASTUDIO” zajmie się również
wykonaniem obiektu.
W związku z faktem, iż realizacja przedsięwzięcia weszła
w decydującą fazę, w dniu 24 lutego 2018 r. w czasie spotkania
grupy inicjatywnej w miejscowym Urzędzie Gminy, został
powołany Komitet Społeczny Budowy Pomnika ku czci
Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Brodnickiej. Siedzibą
ukonstytuowanego Komitetu, stał się Urząd Gminy w Brodnicy.
Na spotkaniu założycielskim zostały także podjęte ustalenia,
dotyczące działań, które będą podejmowane w najbliższym
czasie. Bieżące informacje dotyczące działań Komitetu
Społecznego będzie można znaleźć na stronie www.tpzb.org
w zakładce poświęconej działalności Komitetu.

Prezesem Komitetu Społecznego został wybrany Pan
Wojciech Lisek, który poza funkcją dyrektora, jest również
członkiem TPZB „Gniazdo” – czyli pomysłodawców budowy
pomnika. Zastępcą Przewodniczącego został Pan Maciej
Włodarski, który jednocześnie reprezentować ma Urząd Gminy
w Brodnicy, jako historyk oraz wicedyrektor gminnej jednostki
oświatowej. Sekretarzem Komitetu został wybrany Pan Radosław
Franczak. Wybór zarządu przyjęto jednogłośnie. Ustalono
również, że do prac w komitecie, poza obecnymi na spotkaniu
zostaną zaproszeni: dyrektorzy gminnych jednostek
oświatowych, Pani Monika Bulińska, Pan Daniel Niewiński, Pani
Karolina Augustyniak, Proboszczowie parafii z terenu Gminy
Brodnica, Pan Andrzej Wojciechowski – Przewodniczący Rady
Gminy Brodnica, Pan Jerzy Mańkowski.

Akademia Przyrody - budujemy budki!
W sobotę 10 marca Szkole Podstawowej w Manieczkach, we współpracy z Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji - LOWE
w Gminie Brodnica i Nadleśnictwem Konstantynowo przeprowadziliśmy warsztaty z budowy budek dla ptaków.:) Pani Kasia
Maćkowiak z Nadleśnictwa wytłumaczyła dlaczego i jak należy budki konstruować i jak je umieszczać w naszym otoczeniu. Po dawce
teorii przyszła kolej na zajęcia praktyczne - pozbijaliśmy 13 budek, które zostaną wkrótce wywieszone w Manieczkach, Brodnicy,
Krzyżanowie, Gaju i Psarskim.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Powspominajmy niedzielę 14 stycznia! Było pięknie, nasi Wolontariusze zebrali od hojnych mieszkańców Ziemi Brodnickiej kwotę
6591,84 złotych, szczodrzy uczestnicy licytacji fantów dali z siebie wszystko, graliśmy w Brodnicy całe popołudnie aż do Światełka do
Nieba, Druhny i Druhowie Strażacy uczyli nas udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy wszystkim!
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