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IV Dzień Korbola w Grzybnie
W tym roku po raz pierwszy zostały połączone imprezy
związane z dyniami, organizowane dotychczas niezależnie przez
Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie oraz Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej Gniazdo. Obaj współorganizatorzy
połączyli działania i wykorzystali swoje wcześniejsze
doświadczenie. Program imprezy był bardzo bogaty. Po
oficjalnym otwarciu, uczniowie ZSR pod kierunkiem Izabeli
Laudańskiej przedstawili skecz parodiujący współczesne polskie
realia. Po nich na scenie pojawiły się odziane w piękne regionalne,
wielkopolskie stroje ludowe Korbolanki z zespołu działającego
w ramach TPZB Gniazdo, prezentując koncert pieśni ludowych.
Natomiast młodzież i dzieci rozruszała w rytm zumby p. Ola
Bandurowska z KSA Fitness ze Śremu. Ta niezwykła fuzja
aerobiku i tańca inspirowana latynoskimi rytmami z pewnością
sprawiła utratę sporej ilości kalorii wśród tańczących. Następnie
wystąpił dziecięco – młodzieżowy zespół „Łanki” – młoda
reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

Tymczasem komisje konkursowe poszczególnych zmagań
krążyły, przeglądały, liczyły, ważyły i oceniały. W najważniejszym
tego dnia konkursie uprawy dyń olbrzymich bezwzględnym
zwycięzcą okazał się p. Mariusz Olszewski z Kamionek, właściciel
dyni o wadze 500 kg. Do pobicia zeszłorocznego wyniku zabrakło
zaledwie 4 kg, choć w tym trudnym roku półtonowa dynia należy
do krajowej czołówki. Pan Mariusz zdobył jednocześnie tytuł
„Zadyniarza Roku” – osoby, która przywiozła na konkurs
największą łączną masę dyń. Drugie miejsce z wynikiem 327 kg
zdobył p. Lucjan Bednarek z Czmonia, trzecią lokatę zdobyła
dynia rodziny Niewińskich z Esterpola ważąca 248 kg. Ważenie
korboli gigantów było możliwie dzięki sprzętowi firmy Wagi
Wielkopolska z Puszczykowa. Zgodnie z tradycją konkursową,
nasiona zwycięskiej dyni będą dostępne dla wszystkich chętnych
chcących spróbować swoich sił w konkursie w 2016 r.
Inne dyniowe konkursy również cieszyły się ogromną
popularnością. Do najprzyjemniejszych i z pewnością

najsmaczniejszych atrakcji należała degustacja przeróżnych
potraw i wypieków z dyni, przygotowanych na konkurs kulinarny.
Spróbować można było rozmaitych zup, kompotów, ciast,
ciasteczek, kremów, babeczek, chlebów, dżemów, konfitur,
naleśników, nalewek i sałatek z dyni. Pyszności. Do najbardziej
obleganych stoisk należało stanowisko Sołectwa Żabno, gdzie
można było skosztować pysznego leczo uznanego przez komisję
konkursową za najsmaczniejszą dyniową potrawę. Na drugim
miejscu uhonorowano pyszne lody ze Stowarzyszenia Kultury
i Rozwoju Wsi Żabinko, a na trzecim babeczki dyniowe ze
Stowarzyszenia „Promyk” w Manieczkach. Niezły popis dała
również klasa I RHA, której leczo zwyciężyło w konkursie
szkolnym, a także kl. II TR i II THA, których potrawy zapewniły
niezwykłe kulinarne doznania. Natomiast w konkursie
dyniowych dekoracji zwyciężyła ekipa ze Stowarzyszenia Kultury
i Rozwoju Wsi Żabinko wygrywając jednocześnie specjalną
nagrodę dyrektora ZSR. To tutaj na przechodniów spoglądały
winogronowe jeże, jajeczne kurczaki, pająki i pszczółki oraz
pomidorowe biedronki. Drugie miejsce zdobyło Sołectwo
Brodnica, a trzecie Sołectwo Żabno. Jednak podejmowanie przez
komisję konkursową decyzji o zwycięstwach w konkursach
kulinarnych i dekoracji z dyni było niezmiernie trudne, bowiem
dyniowe przysmaki i kompozycje były znakomite na wszystkich
stanowiskach.

Podobnie trudne zadanie stało przed komisją oceniającą
prace w konkursie plastycznym „Różne oblicza dyni”. I tak,
spośród blisko 130 prac jakie wpłynęły na konkurs, w kategorii
szkół podstawowych klas I–III wyłoniono na I miejsce pracę Julii
Roszak z Małej Szkoły w Żabnie, II miejsce zajęli: Kacper
Przebierała ze SP nr 4 w Śremie i Zuzanna Sołtysiak ze SP
w Czempiniu, natomiast miejsca trzecie zajęli: Sandra
Budzianowska SP w Czempiniu oraz Martyna Silska ze SP nr 1
w Mosinie wraz z Pawłem Silskim z Przedszkola w Żabnie.
W kategorii szkół podstawowych kl. IV–VI zwyciężył Filip
Brandyk ze SP w Iłówcu, a w kategorii przedszkola I miejsce
zajęła praca zbiorowa dziewczynek z Przedszkola w Manieczkach,
II miejsce – praca grupy wiekowej 3-5 latki z przedszkola
w Iłówcu i III miejsce zdobyła Barbara Brandyk z przedszkola
w Grzybnie. Wyróżnienie trafiło do Katarzyny Rajewskiej ze SP
nr 4 w Śremie.
Jak co roku „dyniowi strongmeni” popisywali się
w konkurencjach siłowych. I tak, w konkursie: „Transport
prosiaka” zwyciężył Sylwester Nowacki i dalej kolejno: Patryk
Losiak i Sebastian Olejniczak. „Strongmenem roku 2015” został
Adrian Bartkowiak, II miejsce zajął Tomasz Losiak, a III –
Tomasz Lesiński. Mistrzem kierownicy w „alkogoglach” został
Paweł Nowacki, drugie miejsce zajął Szymon Ambroży, a trzecie
Paweł Jędroszkowiak. Konkurs ten możliwy był dzięki
współpracy z policjantami: mł. asp. Tomaszem Kolańskim i sierż.
Jakubem Haremzą z Komendy Powiatowej Policji w Śremie, na
której uprzejmość i pomoc zawsze możemy liczyć.
Dzieci natomiast licznie odwiedzały miejsce, gdzie odbywał
się konkurs językowy „Dynia w wielu językach”. I tutaj
zdecydowanie zwyciężyła Zuzanna Przybył, II miejsce zajął
Gracjan Piasecki, a III Katarzyna Rajewska. Nieopodal odbywała
się Dyniowa Familiada, gdzie mamusie ścigały się w obieraniu
ziemniaków na czas, tatusiowie – w slalomie dwoma dyniami
wokół pachołków, a dzieci w rzutach kasztanami do koszyka.
Zwyciężyła rodzina Wachowiaków, drugie miejsce zajęła rodzina

Leśniewiczów, a trzecie rodzina Sloderbachów. KSA Śrem
ufundowało karnety dla zwycięskich rodzin. Konkurs na dyniowe
powiedzonko – rymowankę zwyciężyła kl. I RHA, na dyniowy
plakat – kl. II THA. Sporo emocji wywołały rywalizacje podczas
tenisa stołowego.
Przy stoisku z Rogalinka dzieci ciągnęły swoich rodziców
namawiając do kupna śmiesznej zabawki, kolorowej waty
cukrowej czy popcornu. Później z pomalowanymi twarzyczkami
i kolorowymi warkoczykami wplecionymi we włosy z radością
skakały po dmuchanym zamczysku i brały udział w specjalnie dla
nich przygotowanych zabawach. Z buziami wypełnionymi
popcornem, oblepionych watą cukrową skakały na piłce, przez
skakankę, rysowały portrety dyni, przewracały kręgle, zdobywając
balony, cukierki i dyniowe medale.
Dzieci z ogromną ciekawością i zaangażowaniem brały
udział w zajęciach praktycznych wysiewając samodzielnie
nasionka w doniczkach przy stoiskach firmy nasiennej Vilmorin
Garden.
Przy stoisku Nadleśnictwa Konstantynowo można było
obejrzeć wystawę przedmiotów związanych z leśnictwem, a dzieci
i młodzież mogły wziąć udział w zabawach i grach ekologicznych.
Podczas dyniowego festynu tradycyjnie już odbył się kolejny
konkurs ekologiczny, z nagrodami ufundowanymi przez

Starostwo Powiatowe w Śremie. W tym roku w Eko-konkursie
dyniowym zwyciężyła Katarzyna Markiewicz. Drugie miejsce
zajęła Daria Buchert, a trzecie Aleksandra Nowacka.
Niemało emocji, zachwytu i atrakcji wzbudził pokaz
nowoczesnego sprzętu rolniczego. Dorośli z zachwytem oglądali
te cuda techniki, a dzieci nieustannie wspinały się na ciągniki firmy
Raitech ze Zbrudzewa.
Jak co roku, dzieciaczki licznie gromadziły się przy skansenie
„Wiejska zagroda” Grzegorza Kosowskiego, gdzie mogły
pogłaskać i nakarmić kozę, gęsi lub króliki, pooglądać dawne
narzędzia rolnicze albo zjeść świeżutką, własnoręcznie
przygotowaną i upieczoną bułkę lub chleb. Tutaj także
powstawały niezwykłe budowle z drewnianych klocków,
stworzone dzięki dziecięcej wyobraźni.
Śmiechu co niemiara było także podczas konkursu
„Gówniane szczęście” organizowanego przez TPZB. Po
obstawieniu numerków na planszy wewnątrz ogrodzenia,
zgromadzeni „hazardziści” z napięciem oczekiwali, aż kura we
właściwy sobie sposób (zgodny z nazwą konkursu) oznaczy liczbę
na planszy. Zachwytom i radości z wygranych „zakładów” nie
było końca.
Po takich emocjach nasi goście mogli dalej kosztować
dyniowych pyszności lub raczyć się kiełbaskami, i innymi

frykasami przy stoisku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Głuchowie. Nieopodal przy stoisku szkolnym spróbować
można było dyniowych placków, zupy dyniowej, bigosu,
marmolady. Do wyboru były też pyszne jabłkowe soki SOGO
przy stoisku z Głuchowa.

W promieniach słońca pięknie prezentowała się wystawa
zdjęć Artura Sikorskiego, prezentującego swoje fantastyczne
fotografie flory i fauny oraz samolotów uchwyconych na
wysokościach przelotowych. Podobnie licznie odwiedzana była
wystawa prac plastycznych zgłoszonych na konkurs „Różne
oblicza dyni”. Po drodze zwiedzający zatrzymywali się przy
stoiskach TPZB, gdzie panie z zespołu Korbolanki raczyły gości
własnymi wypiekami, jabłkami z sadu w Górze, no i oczywiście
gorącymi pyrami z gzikiem. Gzik jak co roku ufundowała
Mleczarnia w Śremie. Uczestnicy festynu mogli także w jego
trakcie nabyć fantastyczne starocie czy mięciutkie poduszeczki
w kształcie serduszek czy kotków przy stoisku z Mosiny oraz
ręcznie robioną biżuterię przy stoisku z Esterpola. Innego rodzaju
ręcznie wytwarzaną biżuterię oraz ozdobione metodą decoupage
naczynia oferowali uczniowie szkoły. Wytwórczyniami tych
małych dzieł sztuki były: Pani Dutkiewicz oraz Hanna
Rybakowska ze Stowarzyszenia „Jasiek” wspomagającego dzieci
niepełnosprawne (Szkoła Podstawowa Czempiń). Licznie
odwiedzanym miejscem było także stanowisko Śremskiej Grupy
Nieustannych Optymistów „Krówka Mała”, gdzie można było
odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
z wykorzystaniem fantomu do resuscytacji.
IV Rodzinny Festyn „Dzień Korbola” przeszedł już do
historii – zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił
w uprawie korboli w nadchodzącym roku i do wzięcia udziału
w kolejnym Dniu Korbola. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Brodnickiej będzie prowadziło nieodpłatną dystrybucję nasion
dyń olbrzymich.

Mistrzostwa Polski w Podkuwaniu
W dniach 2-4.10.2015 w Centrum Hipiki w Jaszkowie odbyły
się Mistrzostwa Polski w Podkuwaniu. W zawodach wzięło udział
17 podkuwaczy z całej Polski. Tegorocznym Mistrzem Polski
został Robert Snycerz, miejsce II zajął Jarosław Kotfasiński,
a miejsce III – Piotr Plewa. W konkurencji wykonania podkowy na
gorąco – miejsce I zajął Mateusz Szczęsny, miejsce II – Michał
Kotkiewicz, a miejsce III – Adam Kosakowski.

Z życia Bractwa Jakubowego
W Dniu Papieskim 11 października 2015 r. Bractwo
św Jakuba Apostoła w Żabnie zorganizowało modlitwę
różańcową. Odbyło się to drugi rok z rzędu w Krajowie, przy
krzyżu nad Wartą. Modliliśmy się za Ojczyznę przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II i dziękowaliśmy Matce Bożej za
ochronę w czasie strasznych nawałnic, które w tym roku
nawiedziłły naszą parafię.
W modlitwie wzięło udział ok. 30 uczestników, z których
część zebrała się pod Monumentem Matki Bożej Zwycięskiej
i całą trasę do krzyża – ok 3 km przeszła pieszo. Druga część
uczestników samochodami podjechała do wyznaczonego
parkingu i tylko ostatni fragment trasy pokonała pieszo.
W Modlitwie oprócz prezesa Bractwa św. Jakuba – pani Honoraty
Przybylskiej czynny udział wziął ks. Proboszcz Parafii św. Jakuba
Apostoła Starszego z Żabna – Waldemar Babicz.
Po modlitwie zostaliśmy zaproszeni do wiejskiej świetlicy na
ciepły poczęstunek.
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