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Gmina Brodnica głosuje!
10 maja wybory prezydenckie wyróżnijmy naszą Gminę wysoką frekwencją!

Spotkanie korbolowe w Grzybnie
Podczas "Spotkania Korbolowego" w strażnicy OSP
w Grzybnie w dniu 28 marca tego roku omówiliśmy krok po
kroku wszystkie etapy uprawy korboli olbrzymów. Bardzo cenne
praktyczne informacje przekazywał Pan Mariusz Olszewski,
zwycięzca naszego zeszłorocznego konkursu, którego 503
kilogramowa dynia zajęła drugie miejsce w krajowym rankingu
2014 roku. Rady wicemistrza Polski na pewno pomogą
początkującym i trochę bardziej doświadczonym amatorom
korbolingu.

W ramach akcji "Nasza gmina tonie w kwiatach"
przekazaliśmy uczestnikom spotkania nasiona kwiatów i ziół
sprezentowanych przez firmę nasienną Vilmorin. Tak
przygotowani możemy czekać na rozkwit wiosny.
Kolejnym omówionym tematem, bardzo ciekawie
przedstawionym przed dr Grzegorza Pruszyńskiego były owady
pożyteczne żyjące w naszych ogrodach. Szczególnie blisko
przedstawiona została bardzo pożyteczna pszczoła murarka
ogrodowa. Nasze Towarzystwo przygotowało kilkanaście
domków dla murarek i innych owadów, które przekazaliśmy kilku
obecnym na spotkaniu sołtysom gminy Brodnica oraz Małej
Szkole z Żabna. Na zdjęciach obok, ule już zainstalowane
w naszych ogrodach.
Nazwa „murarka” związana jest z zakładaniem gniazd, do
których budowy używa gliny lub piasku zmieszanego ze śliną.
Murarki są mniejsze od pszczół miodnych, mają silnie
owłosione ciało. Pozytywną cechą murarki, z naszego punktu

widzenia, jest to, iż jest ona pszczołą łagodną. Nie tworzy rojów,
nie broni gniazd, w związku z tym, nawet w przypadku bliskiego
kontaktu, nie jest agresywna w stosunku do człowieka. Poza tym
jej żądło nie jest w stanie przebić ludzkiej skóry.
Należy pamiętać, że murarki są bardzo wydajne i skuteczne
w zapylaniu roślin a co najważniejsze oblatują wszystkie kwitnące
rośliny w naszym ogrodzie, inaczej niż pszczoły miodne. Pszczoła
miodna raz odkryte źródło pokarmu wykorzystuje do końca,
prawie nie interesując się innymi kwiatami. W naszych ogrodach
o znacznej różnorodności gatunków roślin, takie zachowanie nie
jest pożądane. Murarka nie wiąże się z jedną rośliną. W czasie
jednego oblotu, odwiedza większą ilość roślin, pobierając z każdej
pożytek i w efekcie zapyla większą ilość gatunków. Niewątpliwą
zaletą murarki jest umiejętność pracy w tunelach foliowych.
Murarki odwiedzają rośliny w promieniu do 150 m od gniazd. 1
samica murarki ogrodowej może zastąpić w roli zapylacza nawet
30 pszczół miodnych. Owady te chętnie zasiedlają puste łodygi
roślin. Zakładają gniazda praktycznie w każdym miejscu,
w którym występują odpowiedniej wielkości otwory lub szczeliny.
Mogą to być gliniane skarpy, w których drąży kanaliki, szczeliny
w murach, otwory po chrząszczach żyjących w drewnie itp. Chcąc
hodować pszczoły murarki, trzeba być cierpliwym. Gniazda
powinny wisieć co najmniej rok, aby mieć pewność, że
w następnym roku zasiedlą je pszczoły.

Stanisław Dudziński z Górki – żołnierz
gen. Hallera

oddziały do walki z Rosjanami na Ukrainie. Odbył kurs: artylerii
ciężkich karabinów maszynowych.

Pisaliśmy dotychczas o powstańcach wielkopolskich z terenu
naszej gminy. Dzisiaj przedstawimy kolejny ciekawy życiorys.
Opisuje on Stanisława Dudzińskiego, uczestnika I wojny św. oraz
żołnierza Armii gen. Hallera*.
Stanisław
Dudziński urodził się
16.11.1895 r. w Żabnie.
Rodzicami byli
S t a n i s ł aw i M a r i a
Trzyszczak z Gołębina.
Ojciec też Stanisław
pochodził z Żabna, po
ślubie początkowo
mieszkał na 10
h e k t a r o w y m
gospodarstwie
w Żabnie (koło
kościoła), potem kupili
z żoną gospodarstwo
o d N i e m c ó w
w Baranówku (20 ha).
Mieli dzieci: Franek,
Stasiu, Władek, Jadwiga, Stanisława, Pelagia. Stanisław Dudziński
(syn) ukończył szkołę powszechną. Gdy miał 19 lat, w 1914 roku
został wcielony do wojska niemieckiego (nasze tereny były wtedy
pod niemieckim zaborem). W szeregach niemieckiej armii walczył
w I wojnie św. Był żołnierzem kompanii zwiadu, składającej się
z Polaków. Brał udział w bitwie pod Verdun. Podczas
bombardowania zasypany w okopie, został uratowany przez
Francuzów, którzy zareagowali na okrzyki: Polone. Francuzi
wzięli ich do niewoli, do Bordeaux w Vichy. W niewoli francuskiej
przebywał od 1915 do
1919 r. Pracował jako
r o b o t n i k
w gospodarstwie
rolnym, potem
w kamieniołomach,
jeszcze później
w fabryce amunicji. Ze
względu na ładny
charakter pisma miał
iść do biura, ale nie
zgodził się i został
pracownikiem kontroli
jakości pocisków. Kiedy
pojawił się gen. Haller,
który tworzył armię
z ochotników, w lutym
1919 r. wstąpił do
Wo j s k a Po l s k i e g o
z przy-działem:
piechota. Został wraz
S. Dudziński po prawej z innymi ochotnikami
przewieziony do Polski,
gdzie for mowano

S. Dudziński
siedzi pierwszy po lewej
S. Dudziński siedzi
pierwszy z lewej

Do zapamiętanych epizodów, o których opowiadał dzieciom
należały te, jak w Kowlu okrążyli Trockiego. Stamtąd szli na
Warszawę przez Lwów. W bitwie pod Mława wzięli 25 tys. Rosjan
do niewoli. 20.11.1920 Stanisław Dudziński został zwolniony ze
służby w Wojsku Polskim. Posiadał odznaczenie: medal
pamiątkowy za wojnę 1918-1921. Wrócił do domu na
gospodarstwo ojca, do Baranówka. Stanisław Dudziński ożenił
się w Rogalinie z Cecylią Ratajczak, gdy miał 35 lat - w 1930 r.
W 1938 r. kupił gospodarstwo w Górce. Po wybuchu wojny,
w 1940 r. Niemcy wysiedlili całą rodzinę do Łodzi. Potem zostali
przesiedleni do Kurowa k/Puław, gdzie byli 4 lata. Stanisław znał
niemiecki i miał fotografie ze służby w wojsku niemieckim, więc
Niemcy potraktowali go z dużym zaufaniem; został tłumaczem
i opiekunem społecznym dla przesiedlonych. W połowie okresu
wysiedlenia zachorował na tyfus. Szczęśliwie wyzdrowiał, nie
zarażając nikogo z rodziny. Wrócili do domu pociągiem; na
gospodarstwie, które przejęli Niemcy ukraińscy zastali: 3 krowy i 6
warchlaków. Stanisław zmarł w 1975 roku.

* tuż po wybuchu I wojny św. Armia Hallera została zorganizowana
we Francji na zasadzie zaciągu ochotniczego spośród Polaków służących
w wojsku francuskim, polskich jeńców wojennych z armii państw centralnych,
a także z polskiej emigracji z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady
i Brazylii. Armia przyjęła błękitny kolor mundurów, stąd zwano ją
"błękitną". W okresie międzywojennym Armia Hallera była najlepiej
wyszkoloną, uzbrojoną i wyposażoną częścią WP.
Z relacji Seweryna Dudzińskiego, syna Stanisława.
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