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Gdzie naprawdę stał wiatrak w Żabnie?

Czytając to zdanie, niektórzy zastanawiają się czy w Żabnie w ogóle stał wiatrak?

Dywagacje na ten temat zaczęły się od rozmowy z Kurtem Dornem z Niemiec, 
potomkiem osadników z końca XIX w. Odwiedza on Żabno i w jednej z rozmów 
stwierdził, że naprzeciwko dawnych 4 gospodarstw niemieckich (pomiędzy Żabnem 
i Grzybnem), po drugiej stronie drogi, stał na górce drewniany wiatrak. Potwierdził też, 
wskazując podobne zdjęcie, że był to typowy wiatrak drewniany i stał jeszcze w czasie 
II wojny.

Szukając informacji w źródłach historycznych natknąłem się na krótką adnotacje 
potwierdzająca ten fakt. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego z 1892 r. 
jest adnotacja przy opisie wsi Żabno: „Żabno, wiatrak i holendry w temże położeniu.” 
Również stare mapy wskazują wyraźnie położenie wiatraka – na południe od wsi na 
górce. Wiatrak znalazłem tam na 2 mapach: 
z 1890 i 1908 r. Niestety ta lokalizacja nie 
pokrywa się ze wskazówkami p. Dorna. 

Rozmawiałem z nieżyjącym już p. Olejnikiem, ale on też nie pamiętał tego 
wiatraka. Również pytane inne starsze osoby nie potwierdzały jego istnienia. 
Być może drewniany wiatrak spalił się, a że było to dawno, nikt z obecnie 
żyjących wiatraka nie zapamiętał. 

A może ktoś jednak potwierdzi jego istnienie?

Na zdjęciu: wiatrak w Brodnicy (stał za cmentarzem)

II Zlot Sikawek Konnych

Drużyna Sikawki Konnej w Żabnie, 
Rada Sołecka i OSP Żabno 
zorganizowały 31 sierpnia II Zlot 
Sikawek Konnych, w których wzięły 
udział drużyny z Żabna, Czempinia, 
Małachowa i Nowinek. Zlot miał 
charakter festynu rodzinnego, 
dorośli jak i dzieci mieli okazję 
zobaczyć ponad 100-letni sprzęt 
gaśniczy w akcji oraz podziwiać 
zrekonstruowane umundurowanie 
strażackie z epoki, prezentowane 
przez załogę z Żabna. Na spotkaniu 
obecny był komendant PSP 
w Śremie Pan Sławomir Drozd. Pod 
koniec festynu prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Brodnickiej 
Bogusław Kuik przedstawił krótki 
wykład na temat ciekawej historii 
Żabna i postaci  z Żabnem 
związanych. Jedną z nie do końca 
w y j a ś n i o n y c h  p o r u s z a n y c h  
ciekawostek jest historia i lokalizacja 
żabieńskiego wiatraka, o którym 
piszemy w artykule poniżej.
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Otwarcie 

bulodromu 

w Brodniczce

W niedzielę 21 września 
mieszkańcy Brodniczki ,  
Esterpola i okolic wzięli 
udział w otwarciu bulodromu 
(placu do gry w petanque) 
z b u d o w a n e g o  s i ł a m i  
społecznymi przy świetlicy 
w Brodniczce. Pan Ryszard 
Wasielewski ze Śremskiego 
Klubu Petanque przedstawił 
zasady tej gry i pomógł 
rozpocząć pierwsze zawody. 
Petanque,  inaczej  „g ra 
w boule”, „gra w kule”, to 
mnóstwo dobrej zabawy 
i sportowych emocji na 
świeżym powietrzu dla 
młodszych i starszych, mniej 
i bardziej sprawnych.

Drużyny z Brodnicy i Manieczek na LG CUP 2014

Dwie uczniowskie drużyny z gminy Brodnica: KSGB Manieczki i Orlik Brodnica wzięły udział w turnieju piłkarskim 
LG CUP 2014, rozegranym w Czempiniu w dniach 13-14 września. Zespoły z Brodnicy i Manieczek miały okazję 
zmierzyć się z ośmioma innymi uczniowskimi klubami. 2 dni turnieju były pełne sportowych emocji i dobrej zabawy. 
Ostatecznie drużyna Orlika Brodnica zajęła ósme, a zespół z Manieczek dziesiąte miejsce. Co ciekawe, królem 
strzelców turnieju został uczeń Szkoły w Brodnicy Bartosz Szczerbaczewicz, grający w UKS „AS” Czempiń, drużynie, 
która w tych zawodach zajęła II lokatę. Więcej o turnieju na www.lgcup.pl



hodujemy Twój zysk

Kupujesz odmiany         ?

Odbierz nagrody na

www.lgseeds.pl/dziendobry

KukurydzaKukurydza
Odmiana FAO

Użytkowanie - rekomendacja

Kiszonk Biogaz Ziarno Grys

ALVITO 210

SUNLITE 210

YUKON 210

AMBITION 220

FIELDSTAR 220

LAUREEN 230

LG 30.215 230

LG 30.217 230

LG 30.220 230

LG 30.240 230

LG 22.44 240

LG 30.229 240

LG 30.233 240

LG 30.238 240

ALDUNA 250

EMMY 250

LG 30.260 250

LG 32.16 250

LG 32.58 250

LINDSEY 250

PAULEEN 250

LG 30.275 270

LG 30.306 300
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