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CZY POBIJEMY ZESZŁOROCZNY REKORD  ???

CZY PRZEKROCZYMY  ???
PRZYJEDŹ DO JASZKOWA I SPRAWDŹ !!!

154 KG

200 KG

PROGRAM

Od 12.00 - Ważymy nasze olbrzymy !!!
Inne atrakcje w międzyczasie:

! Żywa zagroda „Folwark Ogieniewo”

! Oprowadzanki dla dzieci na jaszkowskich kucach

! Pokaz drużyny sikawki konnej grupy rekonstrukcyjnej OSP Żabno

! Warsztaty garncarskie i plastyczne

! Konkurs zdobienia jesiennych kapeluszy

! Konkurs na najlepszą fraszkę o korbolu

! Wystawy fotograficzne

! Kurs pierwszej pomocy

! Prezentacje ptaków drapieżnych i pokazy sokolnicze

! Pokaz i turniej gry w petanque o Puchar „Wiadomości Brodnickich”

! Finał konkursu fotograficzno-plastycznego „Mój piękny ogród”

! Gwarowe pogadanki Jacka Hałasika
! Koncert „Korbolanek”

! Ogłoszenie wyników konkursu na 
najcięższą dynię

! A na koniec „brodnicki obiadek”, czyli wspólne biesiadowanie przy 

dyniowej zupie i pyrach z gzikiem

Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem 2012



Powiatowy Dzień Pola w Brodnicy

W dniu 17 września w Brodnicy, na polach Państwa Bożeny i Wiktora Snuszków odbył się Powiatowy Dzień Pola, 
zorganizowany przez pracowników WODR w Poznaniu, rodzinę Państwa Bożeny i Wiktora Snuszków oraz Ewy 
i Pawła Snuszków, a także firmy SES Vanderhave, Grupę Rolnik, Raitech oraz Limagrain. Pomimo deszczowej pogody 
na spotkanie przybyło ok. 300 osób: rolników gminy Brodnica i powiatu śremskiego oraz uczniów Zespołu Szkół 
Rolniczych w Grzybnie. Dzień Pola rozpoczął się powitaniem wszystkich gości, wśród których były także władze 
Powiatu i Gminy oraz instytucje i firmy działające w branży rolnej na terenie powiatu. Kolejnym punktem programu 
były specjalistyczne wykłady, podczas których omówiono najważniejsze problemy związane z zintegrowaną ochroną, 
znaczeniem materii organicznej i zasadami optymalnego wyboru systemu uprawy gleby pod buraki cukrowe. Po części 
wykładowej uczestnicy Powiatowego Dnia Pola mogli zapoznać się z kolekcjami odmian kukurydzy kiszonkowej firmy 
Limagrain i buraków cukrowych firm SES Vanderhave, Strube i Maribo. Swoją ofertę handlową dla rolnictwa 
zaprezentowało ponad 10 firm, w tym maszynowe, nawozowe, chemiczne oraz usługowe. Duże zainteresowanie 
wzbudził pokaz zbioru buraków cukrowych kombajnem Rexor firmy Grimme, którym po raz pierwszy w tym roku 
firma Spedytor wykonuje usługi na terenie działania cukrowni Pfeifer&Langen. Interesującą była wystawa maszyn do 
bezorkowej uprawy gleby z firm: Pottinger, Kuhn, Unii Grudziądz i Horsch. Powiatowy Dzień Pola w Brodnicy 
zakończył się poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. Imprezy polowe takie jak ta brodnicka służą temu, by rolnicy 
mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i ofertami wiodących firm na rynku oraz by mogli skorzystać z wiedzy 
merytorycznej zapraszanych fachowców. Miejmy nadzieję, że tego typu wydarzenia będą w naszej gminie organizowane 
również w kolejnych latach.

Wsie, których już nie ma.

Dla wielu z mieszkańców naszej gminy obecny stan położenia wsi 
i dróg jest stały. Jednak na przestrzeni wieków układ wsi, a szczególnie 
dróg zmieniał się. Wpływ na to miało wiele czynników. Szlaki 
komunikacyjne zmieniały się wraz ze znaczeniem poszczególnych wsi, 
zmianami w technice transportu. Wsie powstawały zakładane przez 
właścicieli ziemskich lub znikały w wyniku wyludnienia. Powodem 
były wojny, w których dochodziło do wyniszczania ludności cywilnej, 
epidemie chorób czy klęski nieurodzajów, trwające wiele lat. 
Wyludnione wsie były czasami ponownie zasiedlane, np. przez 
sprowadzenie osadników olęderskich. Np. Żabinko (dawniej 
Żabienko) opustoszałe w wyniku wojen szwedzkich zostało 
zasiedlone osadnikami olęderskimi w roku 1778 przez ówczesnego 
właściciela Józefa Chłapowskiego. Takie nie istniejące wsie to:

Zakrzewek – wieś pomiędzy Brodnicą a Sulejewem Folwarkiem. Odnotowany w 1794 r., był to folwark probostwa 
Brodnica. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się w latach 60-tych XX w. Przewóz – wymieniany już w 1307 r. Była to 
wieś między Tworzykowem a Krajkowem. Strobiszewice – wieś między Przylepkami a Jaszkowem wymieniana już 
w 1358 r., opustoszała ok. 1500 r. W roku 1781 osadzono tu osadników olęderskich. Ok. 1840 r. zmieniono nazwę 
miejscowości na Ludwikowo, wtedy odnotowano tam już gospodarzy polskich. Zgirzyce – sąsiadowały z Manieczkami 
od strony Krzyżanowa – wymieniane w r. 1405. oraz r. 1526. Psurzewo (pisane też Pruszewo) – osada między 
Jaszkowem a Boreczkiem – wymieniane w r. 1266 r. Ojrzawa czyli Nowa Troska – folwark w Żabnie pobudowany 
ok. r. 1560,wymieniany jeszcze w 1683 r.

Źródło: „Z przeszłości ziemi kościańskiej” ks. Zygmunt Cieplucha 1929 r.



Powstańcy Wielkopolscy z naszej gminy

Stowarzyszenie przypomina, że 
zbiera informacje o Powstańcach 
Wielkopolskich z naszego regionu. 
Prosimy Państwa o przekazywane 
informacji związanych z tym 
tematem. Poniżej drukujemy 
biogram powstańca z naszej gminy, 
Tomasza Szczepaniaka z Sulejewa. 

Tomasz Szczepaniak  syn 
Tomasza, urodził się w Brodnicy 
w 1889 roku. Pochodził z rodziny 
chłopskiej, ojciec gospodarował 
na 50 hektarowym gospodarstwie 
w Sulejewie. W roku 1911 został 
jako poborowy wcielony do armii 
pruskiej - jako kawalerzysta 
I Pułku Ułanów w Miliczu. Służył 
w niemieckiej armii w okresie do 
1918 r. Bił się na frontach 
wschodnim i zachodnim we 
Francji, brał udział w bitwie pod 
Verdun (służył w zwiadzie). 
Dosłużył się stopnia kaprala, był 

odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. Pod koniec 1918 roku uciekł 
z niemieckiego wojska; gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, 
zaciągnął się do powstańczego Batalionu Śremskiego. Jako ochotnik 
walczył w okresie od 8.01.1919 r. do 25.9.1919 r. w 3 Szwadronie 
Kulomiotów I Pułku Ułanów Wielkopolskich. Brał udział w bitwach 
pod Czarnkowem, Szubinem, Nakłem, Wronkami. Jako ochotnik 
walczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1921 r. - wstąpił do macierzystej 
jednostki I Pułku Ułanów Wielkopolskich. Wraz z Piłsudskim dotarł 
pod Kijów, po demobilizacji ochotników wrócił do Sulejewa. Ponownie 
zaciągnął się, gdy Armia Czerwona stanęła pod Warszawą. Brał udział 
w batalii 1920 r., między innymi w bitwie pod Radzyminem 13-15 
sierpnia 1920 r. (cudzie nad Wisłą). Do domu wrócił wiosną 1921 r. Po 
powrocie do domu gospodarował na roli, aż do 1939 r. Po wybuchu II 
wojny św. próbował ponownie wstąpić do wojska, ale miał już 50 lat i wg 
przepisów był za stary. W czasie okupacji hitlerowskiej działał 
w powstałej w połowie 1940 r. w Mosinie komórce ZWZ. Komórka 
przygotowana była w razie wybuchu powstania na wystawienie kompanii 
żołnierzy w pełni uzbrojonej i wyposażonej. Członkowie grupy na 
skutek denuncjacji zostali w większości aresztowani między grudniem 
1942 r. a marcem 1943 r. Aresztowany 9 kwietnia 1943 r., przenoszony do 
Fortu VII, potem do obozu w Żabikowie. Przewieziony do obozu 
koncentracyjnego w Auschwitz, następnie 3.09.1943 r. do obozu 
w Mauthausen. Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen w Austrii 
11.07.1944 roku. 



Redakcja

Teksty:  Bogusław Kuik, Daniel Niewiński
Zdjęcia:  archiwum TPZB
Druk: INTERmedi@

Kontakt:
TPZB Gniazdo
Grzybno 32, 63-112 Brodnica 
tel. 601 509 600, e-mail: biuro@tpzb.org

Nadchodzące wydarzenia:

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

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

25-27 października
Halowe Zawody Ogólnopolskie 3* 
w skokach przez przeszkody - 
El. HPP 2013/2014 + Regionalne.

26 października
godz. 18:00

„Oktoberfets po Żurawsku, czyli 
biesiada po naszymu.” Wspaniała 
biesiada z muzyką na żywo i DJ 
w Gościńcu Żurawiec. Bilety 
w cenie 65 PLN. Rezerwacja pod 
numerem tel. 697 698 777.

8 listopada 2013
godz. 20:00

Zabawa Andrzejkowa organizowana 
przez Drużynę Sikawki Konnej z 
Żabna. Gościniec Żurawiec, zespół 
muzyczny „Niecierpliwy”.
Bilety u Henia Kosowskiego, 
tel. 661 898 600 lub 61 28 23 682.
Cena 160 PLN od pary.

Drewno konstrukcyjno-
budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa 
- deska szalunkowa
- stemple

Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja 

zanurzeniowa

tel/fax 048 61 28 23 611
tel. kom. 0 603 606 809 

Stolarka budowlana:
- boazeria elewacyjna
- deska wiatrownica
- listwy wykończeniowe 
- listwy ozdobne
- podłoga drewniana
- parapety
- schody (stopnie)

Oferujemy także:
- tarcicę mokrą
- tarcicę suszoną (dąb, 

buk, sosna, świerk)
- palety – różne

biuro@tartak-sulejewo.pl
www.tartak-sulejewo.pl

TRAK
Sulejewo 24, 63-112 Brodnica, woj.wielkopolskie
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