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Czy padnie rekord i przekroczymy 200 kg???Czy padnie rekord i przekroczymy 200 kg???
Dzisiaj przedstawiamy kolejnego kandydata, walczącego 
o zwycięstwo w konkursie hodowli dyni giganta. Błażej 
Skiba z Grzybna wyhodował w tym roku 7 wielkich dyń. Jak 
powiedział w rozmowie, zaufał swojej wicemistrzyni 
z zeszłego roku (jego dynia ważąc 142 kg zajęła wtedy drugie 
miejsce). Starannie dobrał z niej nasiona i od początku 
poświęcił hodowli dużo czasu. Wiedzę praktyczną, zdobytą 
w ubiegłym roku, pogłębiał informacjami wyszukiwanymi 
w internecie. Wszystkie dynie są dorodne i każda z nich 
może spokojnie stanąć do konkursu. 

Jak mówi Błażej, walka będzie jednak trwała do ostatniego 
dnia, bo inni konkurenci (choć się głośno nie chwalą), 

depczą mu po piętach. A zdarzyć może się jeszcze wiele: dynia może nagle przestać rosnąć, albo może się okazać, że 
mimo większych rozmiarów jest lżejsza od konkurentki. 

Gratulujemy Błażejowi i innym hodowcom dyń i czekamy na finał ważenia!!!



Dożynki parafialne w Grzybnie

W sobotę 24 sierpnia br. w Grzybnie odbyły się Wiejsko-Parafialne Dożynki. 
Organizatorem było Sołectwo oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Grzybna. O godz. 17.00 
w specjalnie przygotowanej na tą okoliczność sali miejscowej strażnicy, wypełnionej po 
brzegi przez przybyłych parafian, mszę odprawił proboszcz parafii w Iłówcu ks. Stanisław 
Wiatrowski. Dożynkowe wieńce przygotowały wsie: Grzybno, Iłówiec, Pecna. Po mszy 
przybyli z okolicznych wsi mieszkańcy przeszli na plac, który tak przygotowano, aby dobra 
zabawa pozwoliła cieszyć się z zakończenia żniw. Pogoda dopisała i goście bawili się do 
późna przy muzyce zaproszonego zespołu. Ostatni uczestnicy opuszczali dożynki po 
godz. 3 rano. Organizatorzy przygotowali dla zaproszonych gości 600 porcji kiełbasy 
z grilla, miejscowe gospodynie upiekły wiele smakowitych ciast. Dzieci mogły się bawić 
w dmuchanym pałacu i na zjeżdżalni, dorośli korzystali też z bufetu, gdzie serwowano 
napoje. Wg oceny organizatorów na Dożynkach mogło się bawić ponad 300 osób. 
Organizatorzy nie zawiedli oczekiwań uczestników imprezy.

Dożynki parafialne w Żabnie

W niedzielę 25 sierpnia br. dożynki parafialne odbyły się w Żabnie. Rozpoczęły się w miejscowym kościele o godz. 14, 
mszą odprawioną przez proboszcza ks. Waldemara Babicza. Następnie korowód dożynkowy ruszył na boisko 
sportowe, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. W pochodzie szły delegacje z wieńcami z Żabna, Żabinka, 
Brodniczki i Esterpola, Baranówka i Sowinek. Były też poczty sztandarowe miejscowych kół łowieckich Żbik i Sokół, 
zaproszeni goście oraz mieszkańcy parafialnych wsi. Po powitaniu przez prowadzącego imprezę Pawła Mocka, gości: 
wicewójta gminy Brodnica, burmistrza miasta Mosina, Przewodniczącego Rady Gminy Brodnica i jej Radnych, 
Sołtysów, delegacji z kół łowieckich oraz wszystkich przybyłych, na boisku odbył się między innymi pokaz nowych 
i starych maszyn rolniczych. Dużym powodzeniem cieszyła się też loteria fantowa, na którą przygotowano ponad 1200 
losów. I nagrodę (rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Mosinie i Pana Tomasza Topyłę) wygrała Natalia 
Leszczyńska z Żabinka. Gry i zabawy trwały do godz. 18. Zabawa taneczna, przy muzyce zespołu System z Mosiny, 
trwała do godz. 1 po północy. Jak co roku, wieś Żabno i jej doskonale zorganizowana wokół Sołtysa, Rady Sołeckiej 
i OSP społeczność pokazała, jak wzorowo zorganizować uroczystość dożynkową.



Zbieramy informacje o Powstańcach Wielkopolskich z naszej gminy

27 grudnia będziemy obchodzić 95
W powstaniu uczestniczyli przede wszystkim Wielkopolanie. Pochodzili oni i z naszej ziemi. 
Wydawnictwo „Biogramy Powstańców Wielkopolskich” wymienia ponad 100 osób, które 
w jakiś sposób związane są z naszymi okolicami i Powiatem Śremskim. Jest tam również kilka 
nazwisk związanych z terenem obecnej Gminy Brodnica. Są to: 
! Stefan Borczyński – urodzony w Jaszkowie, 
! Józef  Hetmanowski – pochodził z Esterpola, 
! Tadeusz Karłowski – właściciel Chaław, 
! Stanisław Kuliszak – ksiądz urodzony w Przylepkach, 
! Franciszek Łozowski – uczył się w Żabnie, 
! Tadeusz Ruge – urodzony w Żabnie, późniejszy przedwojenny prezydent Poznania. 

Należy założyć, że to nie wszyscy uczestnicy Powstania z naszych terenów. Przykładem jest Piotr Bartkowiak 
z Grzybna, rozstrzelany później przez hitlerowców, na rynku w Mosinie w 1939 roku wraz z 14 innymi osobami. 
Przypadkowa rozmowa z Panem Augustynem Szczepaniakiem z Sulejewa ujawniła jego dziadka Tomasza 
Szczepaniaka, który był powstańcem i miał bardzo bogaty życiorys w walce o niepodległość. 

Apelujemy do wszystkich, którzy przeczytają ten artykuł. Być może ktoś posiada wiedzę związaną 
z wymienionymi wyżej osobami. Szukamy informacji o Powstańcach Wielkopolskich z naszej ziemi. Prosimy 
o przekazywanie każdej, nawet najdrobniejszej informacji. Nawet takiej, że czyjś dziadek czy krewny, wg rodzinnych 
przekazów, brał udział w Powstaniu. Może ktoś ma zdjęcia, dokumenty lub posiada inną wiedzę o naszych 
Powstańcach. Chcemy zebrać te informacje, uporządkować i zapisać. Pamięć jest zawodna, ludzie umierają, a tym 
osobom należy sie chociaż parę słów wspomnienia i uznania, za to co zrobili.

Informacje można przekazać do Grzybna pod nr 32,  telefonicznie na 601 509 600 lub przesłać na maila 
biuro@tpzb.org.

 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Uroczystości Koła Łowieckiego „Sokół”

Rok 2013 jest rokiem jubileuszowym dla Wojskowego Koła Łowieckiego nr 86 „Sokół” w Poznaniu. Minęła właśnie 60 
rocznica powstania naszego Koła, które rozpoczęło swoją działalność w 1953 r. przy Jednostce Wojskowej 3285 
w Poznaniu. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 24 sierpnia 2013 r na terenie stanicy myśliwskiej w Esterpolu odbyło 
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku. Obelisk upamiętnia „Wszystkich którzy służyli, służą i służyć będą 
łowiectwu pod patronem św. Huberta”. Poświęcenia dokonał ks. prof. Stanisław Ormanty. Koło zrzesza 76 członków 
i 3 stażystów, gospodarkę łowiecką prowadzimy na terenie trzech obwodów: nr 186 (Nadleśnictwo Łopuchówko), nr 
305 (Nadleśnictwo Jarocin), nr 319 (Nadleśnictwo Konstantynowo). Od kilku lat prowadzimy współpracę ze Szkołami 
Podstawowymi w Żabnie i Czeszewie. Organizujemy dla dzieci kuligi oraz wycieczki, dzieci otrzymały pod opiekę 
paśniki gdzie w okresie zimowym dokarmiają zwierzynę leśną i uczą się szacunku oraz miłości do ojczystej przyrody.

Maciej Śmiegielski, Łowczy WKŁ „Sokół”
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Nadchodzące wydarzenia:

17 września - Powiatowy Dzień Pola w Brodnicy

29 września - Msza Święta Hubertowska w intencji 
Rolników, Sadowników, Pszczelarzy, 
Myśliwych oraz wszystkich, którzy 
żyją blisko przyrody

19 października - Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem, 
Centrum Hipiki w Jaszkowie

Chcesz poinformować o nadchodzącym wydarzeniu?
Napisz: biuro@tpzb.org

21 września - Turniej Wsi, Brodnica (godz. 15.00, 
boiska Orlika)

Zaproszenie na Mszę Hubertowską

Z okazji 90 lecia Polskiego Związku Łowieckiego
Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

KŁ nr 33 „Żbik” w Mosinie
WKŁ nr 86 „Sokół” w Poznaniu

Wójt Gminy Brodnica
Sołtys i Rada Sołecka w Żabnie

OSP w Żabnie

zapraszają na Mszę Świętą Hubertowską w intencji 
Rolników, Sadowników, Pszczelarzy, Myśliwych oraz 
wszystkich, którzy żyją blisko przyrody. Msza Święta 
Hubertowska odprawiona będzie 29 września 2013 roku 
o godzinie 14.00 na boisku w Żabnie. Po Mszy Świętej 
odbędzie się piknik i zabawa taneczna. W czasie trwania 
pikniku dla uczestników przewidziane są liczne atrakcje.

Wygraj aparat cyfrowy
w konkursie fotograficzno-plastycznym

MÓJ PIĘKNY OGRÓD 
Zgłaszanie prac konkursowych do końca września 2013 r.
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