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Finał II Konkursu Hodowli Dyń Olbrzymich 

Finał naszego II Konkursu Hodowli Dyń Olbrzymich 
został rozstrzygnięty 19 października podczas Dnia 
Korbola i Pyry z Gzikiem, zorganizowanego 
w Centrum Hipiki w Jaszkowie. Podobnie jak 
w zeszłym roku, wygrał go Wojciech Kuik z Grzybna, 
który prawie podwoił swój zeszłoroczny rekord (154 
kg), osiągając rezultat 302 kg. Według znanych nam 
statystyk, dynia Wojtka uplasowała się w tym roku na 
9 miejscu w kraju, a lepszych od Wojtka hodowców 
było tylko dwóch w Polsce! Poprosiliśmy naszego 
rekordzistę, by podzielił się swoim doświadczeniem 
i opisał, jak należy dynię uprawiać, by móc chwalić się 
takimi osiągnięciami.

Moja przygoda z dyniami rozpoczęła się w zeszłym roku przy okazji pierwszej edycji konkursu uprawy olbrzymów. 
Zeszłoroczne zwycięstwo było dość niespodziewane, pomimo moich starań i pielęgnacji przez cały okres hodowli - 
dynia urosła najwięcej tuż przed samym finałem konkursu. W tym roku posadziłem cztery dynie - nasiona dwóch 
pierwszych kupiłem w sklepie, natomiast dwie pozostałe wyrosły z nasion zwycięskiej dyni sprzed roku. 
Wyprodukowałem rozsadę i wysadziłem ją po 15 maja, gdy nie było już zagrożenia przymrozkami, na które dynie są 
bardzo wrażliwe. Rośliny posadziłem w ogródku warzywnym mojej mamy, który co roku jest przekopywany, a ziemia 
jest dobrze nawożona kompostem i kurzeńcem. Po dwóch tygodniach od posadzenia zorientowałem się, że dynie nie 
mają zbyt dobrych warunków - wszystkie cztery były zbyt blisko siebie, okoliczne drzewa rzucały dużo cienia, w którym 
rośliny nie chciały rosnąć. Przesadziłem więc 2 korbole z moich nasion w bardziej nasłonecznione miejsce. Po tym 
zabiegu postanowiłem, że nie będę zbytnio ingerować w życie moich dyń i zostawiłem je w spokoju na długi czas, 
pozwalała na to bardzo dobra pogoda. W momencie, gdy na roślinach pojawiły się dość duże owoce, zostawiłem te 
największe i znowu zostawiłem moje dynie w spokoju. Rośliny, które pochodziły z nasion dostępnych w sklepie okazały 
się niewypałem, gdyż były bardzo małe i prawie nie miały owoców, więc zostały zlikwidowane. W lipcu jedna z dyń była 
już bardzo duża (ważyła ok. 80-100 kg), a druga (zwycięska) dopiero się rozwijała - miała rozmiary co najwyżej piłki do 
koszykówki. Wtedy to właśnie moja pierwsza dynia przestała rosnąć i zaczęła zmieniać kolor na pomarańczowy. 
Przyczyną przedwczesnego dojrzewania i zahamowania wzrostu dyni było pęknięcie łodygi, która zaczęła się rozrywać 
pod wpływem rosnącego owocu. Na szczęście miałem jeszcze drugiego korbola. W sierpniu, w związku z dłuższym 
brakiem opadów, postanowiłem pomóc trochę dyni i zacząłem ją codziennie podlewać. Przez pierwszy miesiąc 
podlewałem ją codziennie, później zmniejszyłem częstotliwość nawadniania. Ziemia w ogrodzie jest żyzna, dobrze 
nawieziona kompostem i obornikiem, więc nie musiałem stosować absolutnie żadnych dodatkowych nawozów, by 
korbol wyrósł do tak rekordowych rozmiarów. Nie było też kłopotów ze szkodnikami i chorobami, dynia rosła zdrowa 
przez cały sezon. Wyhodowanie tak olbrzymiego korbola nie jest więc bardzo trudne, ważne jest posadzenie właściwej 
odmiany Atlantic Giant w bardzo żyznym i słonecznym podłożu, oraz odpowiednia pielęgnacja, polegająca głównie na 
pozostawieniu jednej dyni i usuwaniu zbędnych zawiązków owoców oraz na podlewaniu rośliny, gdy brakuje opadów.

Wojtkowi i innym uczestnikom naszego konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników. 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym konkursie w przyszłym roku prosimy o zgłaszanie się do 
naszego Towarzystwa, najlepiej mailowo: biuro@tpzb.org
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Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem w Jaszkowie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej z Grzybna po raz drugi zorganizowało Dzień Korbola i Pyry z Gzikiem, 
które odbył się 19 października w hali ujeżdżalni Centrum Hipiki Jaszkowo. Na program złożyło się wiele atrakcji. 
Rozstrzygnięto konkurs na najcięższą dynię. Do ważenia było 56 korboli wyhodowanych przez 39 hodowców, nie tylko 
z gminy Brodnica. Najcięższa dynia ważyła 302 kg, wyhodował ją Wojtek Kuik jr z Grzybna (rozmowa na 1 stronie). 
Kolejne wyniki to: 234 kg Błażeja Skiby z Grzybno oraz 132 kg Marcina Skiby z Grzybna. Łącznie dynie ważyły ponad 
1500 kg. Rozstrzygnięto też konkurs fotograficzno-plastyczny „Mój piękny ogród”. Nagrodzone prace w konkursie 
fotograficznym: Dorota Lisiak – Baranówko; Iwona Błoszyk – Żabno; Ewa Węgielska – Sulejewo. Wyróżnienia za 
zdjęcia otrzymali: Elena Chwalisz – Szczytniki, Aleksandra Kuik – Grzybno; Ewa Lisek – Esterpole; Grażyna 
Piotrowska – Esterpole; Tomasz Topyła – Żabno. W konkursie plastycznym zdominowanym przez dzieci wyróżniono 
nagrodami prace: Oliwia Snuszka, Tosia Niewińska, Ania Samson. Grupa rekonstrukcyjna strażaków z Żabna 
w historycznych mundurach, demonstrowała działanie zabytkowej ręcznej konnej sikawki. W konkursie zdobienia 
kapeluszy, prowadzonym przez Małgorzatę Niewińską 50 pań zdobiło kapelusze, które w nagrodę mogły zabrać do 
domu. W konkursie fraszki o korbolu wyróżniono: Katarzynę Zawartowską, Urszulę Zawadę, Zuzannę Słupińską 
i Aleksandrę Kuik. Artur Sikorski z Manieczek, który pasjonuje się robieniem zdjęć przelatującym wysoko pasażerskim 
samolotom rejsowym, prezentował swoją wystawę fotograficzną. Przetwory i potrawy z dyń i innych owoców 
prezentowały na swoich stoiskach sołectwa z Żabna i Brodnicy oraz państwo Sieliccy z Esterpola. Katarzyna 
Stachowska- Mendyka ze Śremu prowadziła warsztaty garncarskie. Wiejską zagrodę "Folwark Ogieniowo" prezentował 
Grzegorz Kosowski z Pecny, pokazując m.in. stare metody wypieku chleba. Stowarzyszenie Krówka Mała ze Śremu 
uczyła jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Można było pograć w boule z zawodnikami śremskich klubów. 
Jacek Hałasik z Radia Merkury prowadził konkursy gwarowe, śpiewały Korbolanki z Grzybna: Janina Skiba, Aleksandra 
Kuik, Zofia Lis, Wiesława Szczepaniak przy akompaniamencie akordeonu Jerzego Szwargota z Manieczek. Pan 
Chłapowski z Jaszkowa udostępnił kuce do przejażdżek dla dzieci. Było też wiele innych stoisk, m.in. Teodozja 
Ludwiczak z Grzybna z koronkami i haftami. Wszyscy uczestnicy i goście mogli poczęstować się tradycyjnie zupą 
z korbola, pyrą z gzikiem i kompotem z korbola. Imprezę z charakterystyczną dla siebie swadą prowadził profesjonalnie 
Andrzej Kasprzyk z Mosiny, a całość imprezy koordynował Daniel Niewiński - pomysłodawca i główny organizator 
festynu. Atrakcyjność festynu zagwarantowali sponsorzy: CH Jaszkowo, OSM Śrem, Limagrain, Vilmorin Garden, 
INTERmedi@, Śremski Klub Petanque, ulotkowo.pl, Krówka Mała, a o promocję zadbały media: TVP Poznań, Radio 
Merkury, TV Relax Śrem, Tydzień Ziemi Śremskiej.



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. Drukujemy biogram kolejnego powstańca 
wielkopolskiego z naszej ziemi: Tadeusza Ruge z Żabna - ostatniego przedwojennego prezydenta Poznania 

1937-39.

Tadeusz Ruge urodził się 12 stycznia 1886 r. w Żabnie jako dziecko Edwarda i Julii z Cichockich, 
administratorów miejscowego majątku. Uczył się w gimnazjach w Pile i Fryderyka Wilhelma przy ul. 
Strzeleckiej w Poznaniu. W latach 1908-1912 studiował na Politechnice Gdańskiej, później w Berlinie na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej. Jeszcze przed studiami działał w Tajnym Samokształceniowym Kole 
Towarzystwa Tomasza Zana. Podczas studiów działa w berlińskiej Grupie Narodowej, powiązanej ideowo 
i organizacyjnie ze związkiem Młodzieży Polskiej "Zet". Od 1913 roku Tadeusz Ruge odbywa służbę wojskową 
w niemieckim I Pułku Wojsk Kolejowych w Berlinie. Kieruje naprawami linii kolejowych na froncie 
francuskim, rosyjskim i na Bałkanach. W 1915 r. zostaje ranny w klatkę piersiową. Ruge dostaje Krzyżem 

Żelaznym II klasy i awans na podporucznika. Po zakończeniu I wojny światowej wraca z estońskiego Rewla (dzisiejszego Tallina) 
do domu. W stolicy Wielkopolski jest 12 stycznia 1919 r., zaciąga się ochotniczo do powstańczej Armii Wielkopolskiej generała 
Józefa Dowbora-Muśnickiego. Ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie organizuje komendantury dworcowe 
w Opalenicy i Inowrocławiu. W maju 1919 r. awansuje na porucznika i dostaje rozkaz stworzenia oddziału kolejowego przy 
poznańskim II Batalionie Saperów Wielkopolskich. 1 kwietnia 1920 roku awansuje do stopnia majora. Wraz z armią gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego 8 maja 1920 roku, dociera do Kijowa. Uruchamia linię kolejową łączącą Kijów z Polską. Krótko potem zostaje 
ranny w katastrofie kolejowej pod Kołodnicą. W sierpniu 1920 roku przechodzi pod dowództwo gen. Władysława Sikorskiego, 
z funkcją szefa kolejnictwa. Po brawurowej akcji pod Dąbrowicą, gdy po załamanym w pięciu miejscach moście na Słuczy 
przeprowadza parowóz i 42 wagony, otrzymuje krzyż srebrny Orderu Virtuti Militari. Bierze udział w obronie miasta Mławy. 
W 1922 roku otrzymuje przydział do 3. Pułku Wojsk Kolejowych na poznańskiej Cytadeli. Koordynuje budowę kolejki 
wąskotorowej łączącej Poznań z Biedruskiem. Jest też zaangażowany w przebudowę lotniska wojskowego w Poznaniu - Ławicy. 
W 1926 roku major Tadeusz Ruge zostaje przeniesiony do rezerwy. Zaczyna działać w samorządzie, jest radcą miejskim. W 1935 
roku został powołany na stanowisko wiceprezydenta Poznania, natomiast w latach 1937-1939 pełni funkcję prezydenta 
komisarycznego miasta. 2 września 1939 roku zostaje odwołany z urzędu i udaje się do Warszawy. 19 września w Drużkopolu pod 
Łuckiem, dziś Żurawnyki na Ukrainie, ginie zastrzelony przez czerwonoarmistów. 
Pochowany zostaje na miejscowym cmentarzu, po którym nie ma już śladu. Dwukrotnie 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za udział w Powstaniu Wielkopolskim oraz za 
pracę społeczną na rzecz miasta. 

…więcej na stronie www.grzybno.info.pl

w latach 

Powstańcze flagi w rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Zbliża się 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego. Rocznice wydarzeń ważnych dla naszego narodu i naszej tradycji czci się. 
Jednym z elementów naszego stosunku do danego święta jest wywieszanie flag. Sygnalizujemy w ten sposób otoczeniu, naszym 
sąsiadom, swój emocjonalny stosunek do wydarzenia. Każde święto ma swoje flagi i barwy. Święta państwowe czcimy 
wywieszaniem na naszych domach i balkonach flag narodowych, w barwach biało-czerwonych. Święta kościelne wzbogacają flagi 
w kolorach biało-żółtych i biało-niebieskich. Wieszanie flag to również oznaka naszego patriotyzmu; to pokazywanie naszego 
związku z tradycją, narodem, kulturą. Zbliżająca się rocznica jest związana z powstańczym zrywem niepodległościowym. Jest to 
„nasze” powstanie, a co ważniejsze jest to jedyne powstanie zwycięskie. Są powstania, które na stałe zagościły już w naszej tradycji. 
Przykładem jest Powstanie Warszawskie 1944, które co roku jest obchodzone bardzo 
uroczyście. Nasze Powstanie również powinno stać się symbolem, z którym my Wielkopolanie 
identyfikujemy się mocno i wyraźnie. Nauczmy się pokazywać jak dumni jesteśmy z tego co 
zrobili nasi dziadkowie. Honorujmy powstańców pamięcią, dbajmy o ich groby. Twórzmy też 
nową tradycję. Niech w rocznicę Powstania Wielkopolskiego na naszych domach zawisną 
repliki flagi powstańczej. Charakterystyczny biały orzeł na czerwonym tle, jednoznacznie 
powinien kojarzyć się z Powstaniem, bo to pod takim orłem nasi przodkowie walczyli 
o niepodległość. 

TPZB podejmuje akcję: Powstańcze flagi w rocznicę Powstania. Proponujemy Państwu udział 
w tworzeniu nowego zwyczaju. Za kilka, kilkanaście lat, gdy 27 grudnia na każdym domu 
w Wielkopolsce będą zawieszane te właśnie flagi, będziemy mogli powiedzieć: to myśmy 
zaczynali ten zwyczaj. 

Stowarzyszenie ma dla Państwa flagi powstańcze. Aby je otrzymać należy się skontaktować 
telefonicznie pod nr: 785 124 634 lub 601 509 600, można to zrobić mailowo: biuro@tpzb.pl.
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Kiszonka Biogaz Ziarno Grys

ALVITO 210

ASPEED 230

LAUREEN 230

LG 30.215 230

LG 30.217 230

LG 30.240 230

LG 32.20 230

LG 30.220 230 / 240

LG 22.44 240

LG 30.229 240

LG 30.233 240

LG 30.238 240

LG 32.32 240

ABSOLUT 250

ALDUNA 250

EMMY 250

LG 30.260 250

LG 32.16 250

LG 32.52 250

LG 32.58 250

LINDSEY 250

LG 30.275 270

LG 30.290 280

LG 30.306 300
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Drewno konstrukcyjno-budowlane:
- więźba dachowa
- łata budowlana
- kontrłata
- deska obiciowa 
- deska szalunkowa
- stemple

Usługi:
- przetarcie drewna
- suszenie drewna
- impregnacja zanurzeniowa

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
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