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Dzień Matki w Żabinku

Od niedawna w Żabinku prężnie 
działają Stowarzyszenie Kultury i Rozwoju 
wsi oraz Zespół Teatralno – Muzyczny 
„Happy”. Dobra współpraca pomiędzy 
obiema organizacjami oraz zaangażowanie 
p o z w a l a j ą  n a  o r g a n i z a c j ę  w i e l u  
okolicznościowych imprez i nie tylko. 
W miesiącu maju przygotowana została 
uroczystość pod hasłem „Nie ma jak u 
mamy”, na którą przybyły mamy nie tylko 
z Żabinka, ale również z innych okolicznych 
miejscowości. Uroczystość otworzyła Pani 
prezes Stowarzyszenia Anna Łuczak, która 
wraz z zespołem „Happy” przygotowała 
część artystyczną. Na początku z piosenką ,, 
NIE MA JAK U MAMY” wystąpili Justyna 
Matecka i Hubert Łuczak. Następnie 
młodzież zaprezentowała kilka wierszy 
o mamie. Po prezentacji talentów młodzieży,
odbył się konkurs pt. „Mama 2015”. Wybrane
Panie miały za zadanie wykonać jak
najszybciej obowiązki dnia codziennego.
Konkurs wygrała i zdobyła tytuł Super Mamy
Pani Halinka Lewandowska z Żabinka.
Podczas trwającej uroczystości wszystkie
mamy ugoszczono kawą i ciastem własnego
wypieku. Kulinarną niespodzianką były
naleśniki z truskawkami i bitą śmietaną
przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia
Kultury i Rozwoju Wsi Żabinko.

W miłą atmosferę wprowadzał 
wszystkie mamy Jacek „Mohito” prezentując 
patefon, zapraszając do wspólnych śpiewów 
i konkursów oraz grając na gitarze. Dla każdej 
z mam został przygotowany prezent od 
Stowarzyszenia, mamy wracały do domu 
z a t r ybu t em kuchennym zwanym 
„kopystką”!

Bardzo dziękujemy wszystkim mamom 
za udział w wydarzeniu i serdecznie 
z a p r a s z a my  z a  r o k .  U r o c z y s t o ś ć  
przygotowało Stowarzyszenie Kultury 
i Rozwoju Wsi Żabinko wraz z Grupą 
Teatralno – Muzyczną ,,Happy”

Anna Łuczak



Karl von Delhaes-Guenther 

w Czempiniu

W sobotnie popołudnie 9 maja br. gościł w Czempiniu dr 
ekonomii Karl von Delhaes-Guenther, potomek rodziny 
mieszkającej w tym mieście przez blisko 100 lat.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi 
Czempińskiej oraz prof. dr hab. Ryszard Barczyk z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej Kasprzyk i Bogusław Kuik 
z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO, 
rozmawiali z Gościem m.in. o historii rodziny von Delhaes, 
działalności Stowarzyszenia oraz możliwości współpracy (np. 
pomocy przy pozyskiwaniu archiwaliów dotyczących Czempinia 
z zasobów uczelni niemieckich). 

Mieliśmy również możliwość obejrzenia dawnego 
Czempinia i okolic na starych zdjęciach, przywiezionych przez 
doktora. Odwiedziliśmy park przy pałacu, którego właścicielami 
w latach 1847-1945 była rodzina von Delhaes, kaplicę św. Judy 
Ta deusz a  o r a z  cmen t a r z  
e w a n g e l i c k i ,  n a  k t ó r y m  
pochowani są przodkowie 
Gościa.

Ciekawostką jest fakt, że 
nasz gość jest spokrewniony 
z rodziną Guenther, która była 
właścicielami majatku i pałacu 
Grzybno w latach 1876-1944. 
Obecny pałac w Grzybnie został 
wybudowany przez ta rodzinę 
w latach 1899-1905.

Dr Karl von Dlehaes-Guenther jest synem Gerda Heinricha 
Wilhelma Augusta von Guenther (1907-1944) i Ingeborg von 
Dlehaes-Guenther zd. von Koerber.

Gerd von Guenther był synem Luise Friederike Meta Julie 
von Delhaes (1872-1946) oraz Georga Richarda von Guenther 
(1858-1942). W 1931 r. Gerd został adoptowany przez brata 
Luisy, Karla Augusta Emila von Delhaes (1870-1945) i Annę 
Marie von Delhaes zd. Roedern (1881-1960). Z kolei Georg 
Richard von Guenther (“właściwy” dziadek gościa) był bratem 
Franza Archibalda von Guenther (ur. 12.05.1850), właściciela 
Grzybna. 

Dziadek naszego gościa pełnił urząd prezydenta Regencji 
w Bydgoszczy od 1903 r. i kierował nim ponad 14 lat. Z przekonań 
politycznych był skrajnym konserwatystą przeciwnym 
jakimkolwiek dążeniom niepodległościowym Polaków. Wspierał 
działalność Komisji Kolonizacyjnej. Jego działalność 
wywoływała fale oburzenia polskiej części społeczeństwa 
bydgoskiego okręgu regencyjnego. Jednocześnie był 
zwolennikiem rozwoju gospodarczego miasta i regionu. 
Przewodniczył honorowemu komitetowi wystawy rzemieślniczej, 
która odbyła się w 1904 r. w Bydgoszczy. Wspierał również 
rozwój komunikacji lotniczej, subsydiując bydgoską filię 
cesarskiego aeroklubu. Patronował działalności Niemieckiego 
Towarzystwa Sztuki i Wiedzy, uczestnicząc w pracach jego 
wydziału historycznego. W okresie I wojny światowej pozostawał 
w opozycji wobec rządu niemieckiego ze względu na jego 
ustępstwa na rzecz Polaków. 

Katarzyna Wieczorek 
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Aleje 

Wiosna w pełni i miłośnicy turystyki rowerowej i pieszej 
ruszają na trasy. Wszystkim miłośnikom przyrody, potrafiącym 
zachwycić się pięknem natury, proponujemy wycieczkę rowerową 
lub spacer przepięknymi alejami drzew, znajdującymi się w naszej 
gminie.

W Wielkopolsce tradycję zadrzewień śródpolnych 
propagował już w XIX w. Dezydery Chłapowski, właściciel 
ziemski mieszkający w Turwi. Był on prekursorem wzbogacania 
krajobrazu o śródpolne nasadzenia drzew. Założył w Turwi 
system alej i pasów drzew, aby zwiększyć produktywność 
gospodarstwa. Miały one bardzo praktyczny cel. Zwiększały 
plony oraz miały korzystny wpływ na florę i faunę. Wiekowe aleje 
stanowią też niezaprzeczalny walor turystyczny, wzbogacają 
zieleń i piękno krajobrazu; drzewa w atrakcyjnych szpalerach 
stanowią ozdobę krajobrazu i magnes dla gości. Są piękne, zdobią 
i uatrakcyjniają krajobraz oraz umilają podróż.

Jeżeli ktoś chciałby nacieszyć oczy ich urokiem, ma do 
dyspozycji kilka wspaniałych alei. Niektóre z nich są wpisane do 
rejestru zabytkowych obiektów przyrodniczych. Trudno określić, 
które są bardziej atrakcyjne od innych. Każda z nich ma własny 
charakter. Stanowią o tym gatunki drzew, rodzaj nawierzchni, 
położenie alei czy miejsca, które aleje łączą.

Aleja lipy drobnolistnej z Przylepek do Brodniczki. 272 
lipy drobnolistne – pomnik przyrody. Wspaniała trasa zarówno 
na wycieczkę pieszą jak i rowerową. Zaczyna się przy głównej, 
asfaltowej drodze z Brodnicy do Jaszkowa. Kończy się w lesie 
przechodząc w atrakcyjną drogę leśną. 

Aleja kasztanowa w Przylepkach. 59 pięknych, 
wiekowych kasztanowców zwyczajnych – pomnik przyrody. 
Ciekawa zarówno wiosną, kiedy drzewa kwitną, jak i jesienią 
z tysiącami brązowych kasztanów, które wyskakują z pękających 
przy uderzeniu o ziemie zielonych, kolczastych łupin. 

Aleja lipy drobnolistnej i klonu jaworowego Chaławy - 
Piotrowo – pomnik przyrody. Bardzo dobra trasa na wycieczkę 
rowerową, ze względu na asfaltową powierzchnię drogi. 
Niewielki ruch samochodowy na tej trasie, nie przeszkadza 
w kontemplowaniu piękna drzew.

Aleja kasztanowa Iłówiec - Grzybno. "Kasztanówka", 
licząca 136 drzew. Droga polna, którą kiedyś mieszkańcy wsi 
Grzybno chodzili do kościoła, a dzieci chodziły codziennie do 
szkoły. Było to w czasach kiedy jeszcze nie było tylu 
samochodów, a tak naprawdę to miały je pojedyncze osoby. 
Obecnie rzadko uczęszczana, bo dzieci do szkoły dowożą 
autobusy, a do kościoła jeździ się samochodami – drogą 
asfaltową.

Aleja lipy drobnolistnej Chaławy - Rakówka – pomnik 
przyrody. Leżąca na uboczu, jakby zapomniana, długa i kręta 
droga śródpolna, ze specyficznym klimatem. Ma się wrażenie, że 
zaraz pojawi się na niej zaprzężony w konie, czarny podróżny 
powóz. Miejscami widać brukowaną kocimi łbami nawierzchnię.
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